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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

О ЖРТВОВАЊУ И САМООДРЖАЊУ2

Је�но �умачење

САЖЕТАК. Једно од полазних места јесте мисао Бранка Лазаревића, скоро забо-
рављеног књижевног теоретичара и критичара, о томе да је жртва „једи-
но и чисто самоодрицање”, као и од Лазаревићеве мисли о томе да смо
сведоци две врсте жртве: „Носити крста за жртву значи да је личност
још ᾽са ове стране᾽. Жртвовати се значи да је личност ушла у ᾽ону стра-
ну᾽”. Аутор се у овом тексту бави феноменом тзв. транспарентне,
видљиве жртве, дакле оне жртве која се налази „са ове стране”, која је
као таква, једина видљива социолошком разматрању. Основна
претпоставка је да се у темељу културе жртвовања налази потреба за
са-учествовањем, за субмисивношћу у односу према ауторитету (вој-
ном, религијском, политичком…) као услову са-опстанка у једној зајед-
ници. Опстанак је могућ као продужетак физичке егзистенције или као
партиципативни део комеморативне културе. Разматра се претпостав-
ка да се култура жртве, између осталог, конституише и под претњом
казне (од физичке до моралне). У раду се разматрају налази и ставови
руских аутора о томе да институција жртве настаје у страху од ритуал-
ног убиства поданика, смерда, пред мртвим вождом. Наравно, не ис-
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о:ржаном 25. :ецемKра 2014.

ТексM је наEисан Mоком ра:а на EројекMу Изазови нове �руш�вене ин�е,рације у Ср�ији: конце1�и и
ак�ери (179035), који се реализује на Филозофском факулMеMу у Бео;ра:у. ПројекаM финансира
МинисMарсMво EросвеMе и науке РеEуKлике СрKије. 
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кључује се пракса ритуалног убијања поданика у другим и старијим
културама него што је култура Прасловена.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Жртва, смерди, ауторитарна култура, сећање.

О Eојму жрMве у социолошкој лиMераMури нећемо наћи ни :ефи-
ниције, ниMи о:ређења којима се EреMен:ује на ексклузивну Mач-
носM. ЧесMо се, с :ру;е сMране, у исказима, MексMовима и наEиси-
ма и:еолошко; или, Mек, EолиMичко; каракMера, овај Mермин
немилице корисMи. Тако :а осим, мање-више, EежораMивно;,
и:еолошко-EроEа;ан:но; о:ређивања Eојма жрMва немамо Eри
руци социолошко оKјашњење. Са :ру;е сMране, наравно, у
књижевносMи и есејисMици реч жрMва има значајно месMо.

Је:но о: Mумачења Eолази о: лаMинске речи sacrificium – жр-
Mва, жрMвовање, а оMу:а sacrificatio – жрMвовање. Из ово;а сле:и
Eојам sacrificulus – свешMеник (који оKавља оKре: жрMвовања).
Kоначно сMижемо :о Eојма sacrum – свеMиња, верска свеMковина,
верски оKре:, рели;ија, верска Mајна. НасуEроM овоме сMоји
profano – оскрнавиMи, оKесвеMиMи. И, коначно, profanus – неEо-
свећен (у нешMо), невешM, KезKожан, злокоKан (сва Mумачења Eре-
ма Grujić, 1983).

И:ући овим EуMем, за:ржаћемо се, на:аље, ко: Mумачења која
је :ао Емил Диркем (Émile Durkheim). У својој социоло;ији рели-
;ије он „Eрави разлику свеMо; насEрам свеMовно;. За Емила Дир-
кема и за све EоMоње социоло;е рели;ије, EрихваMање разлике
између ова :ва Mермина је EосMало основом њихове суK:исци-
Eлине” (Marshall, 1998). Диркем, :акле, разликује свеMо о: свеMов-
но; или сакрално о: Eрофано;. И :ок је оно шMо је Eрофано,
мање-више, јасно и раз;овеMно ви:љиво као овосMрани, ов:е-и-
са:а, свеM, сакрално измиче разумском Eоимању сMвари. „По:е-
ла свеMа на :ва Eо:ручја – о: којих је:но оKухваMа све шMо је свеMо
а :ру;о све шMо је Eрофано – јесMе :исMинкMивна црMа рели;ијске
мисли… Но, Eо: свеMим сMварима не MреKа разумеMи наEросMо
она Eерсонална Kића која се називају Kо;овима или :уховима;
нека сMена, сMаKло, извор, камичак, кома: :рвеMа, кућа – је:ном
речју, Kило која сMвар – мо;у :а Kу:у свеMи… има речи, ;ласова и
формула које мо;у :а EрозKоре само Eосвећене личносMи; има
креMњи или EокреMа које не мо;у сви :а оKављају” (Dirkem, 1982,
сMр. 35). To шMо је свеMо и шMо је каракMерисMично за рели;ијско
јесMе наMEриро:но. „По: Mим се разуме сваки Eоре:ак сMвари
који Eревазилази :омашај наше; разума: наMEриро:но – Mо је
свеM мисMерије, несазнаMљиво;, несхваMљиво;” (Dirkem, 1982, сMр.
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24). УEраво је „наMEриро:но” сMвар колекMивне мисли, :акле,
љу:ско; свеMа. „ОEшMи закључак… ;ласи :а је рели;ија изразиMо
:рушMвена сMвар. Рели;ијске Eре:сMаве су колекMивне Eре:сMаве
које изражавају колекMивне сMварносMи; о�ре�и су начини 1ос�у-
1ања који се рађају само у крилу оку1љених ,ру1а (курзив – Ђ. Ј.)…”
(Dirkem, 1982, сMр. 11). УEраво је овај Диркемов закључак изазвао
Kурне реакције, а књи;а Елемен�арни о�лици рели,ијске свес�и је
EоKу:ила велику Eажњу. „᾽Бо;ови су᾽, сажеће Диркем своје оEшMе
сMановишMе у је:ној Kурној расEрави која је усле:ила Eо оKјављи-
вању Елемен�арних о�лика, ᾽само Eерсонификовани колекMивни
и:еали᾽” (Mimica, у: Dirkem, 1982, сMр. XII). ОMу:а је свеMа сMвар,
коју човек чини свеMом, не:о:ирљива „par excellence, она коју Eро-
фани човек не сме и не може некажњено :оMаћи” (Dirkem, 1982,
сMр. 38). Али, како „инMереси целине нису нужно и инMереси је:-
но; њено; :ела; сMо;а се :рушMво не може уоKличиMи ни о:ржаMи
а :а о: нас не изискује неEресMане жрMве које нас скуEо кошMају.
Самим Mим шMо нас Eревазилази, Eриморава нас :а сами сеKе
на:машујемо… шMо не Eролази Kез мање или више мучне наEе-
MосMи” (Dirkem, 2007а, сMр. 159). Оно шMо је услов оEсMанка ;руEе
јесMе вре:носM која на:машује вре:носM свако; Eоје:инца Eона-
осоK – Mо је морал. Као шMо се ви:и, :рушMво о: нас сMално захMева
жрMве :а Kи мо;ло :а оEсMане као морална заје:ница. „Морал,
:акле, заEочиње Mамо ;:е заEочиње ;руEни живоM, EошMо само Mу
EожрMвованосM и несеKичносM имају смисла. Кажем – ;руEни жи-
воM, уоEшMено ;оворећи… Елем, морални живоM заEочиње чим
EосMоји везаносM за ;руEу, ма колико ова EоMоња Kила скучена”
(Dirkem, 2007K, сMр. 120). ЖрMва уMолико мора :а Kу:е (морални)
чин којим ће се о:ржаMи :оKар :рушMвени Eоре:ак и заMо она мо-
ра :а Kу:е слоKо:на и сEонMана ра:ња. Тачније, чесMо заје:ница
захMева и очекује о: оних који се жрMвују :а Mо чине „слоKо:но и
сEонMано”. УMолико, ни заје:ница, ниMи ауMориMеM не :у;ују
нишMа жрMви, осим оно;а шMо су сEремни :а као :у; EрихваMе. То
су „слоKо:не и сEонMане ра:ње, жрMве које нишMа не изискују и
које су Eонека: чак и суEроMне EроEисима разKориMе економич-
носMи. Има врлина које су Eраве лу:осMи, а великим их чини
уEраво њихова лу:осM” (Dirkem, 2007в, сMр. 135).

ЗаMо ће наш, значајан и заKорављен, књижевни криMичар Бран-
ко Лазаревић о жрMви рећи ово: „То је је:на велика Eојава ко: чо-
века. ЖрMва је је:ино и чисMо самоо:рицање. ЛичносM се
Eојављује у њој сасвим ван свако; Eлана. Она се више не ви:и; ви-
:и се само Eре:меM који је замењује. Тај Eре:меM је увек нека лич-
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носM или Eојава са којом се она мења” (Лазаревић, 2005, сMр. 63).
Три су жрMве, насMавља Лазаревић. „Прва је ка:а је личносM Mоли-
ко унишMена :а је Kоље замениMи је жрMвом. То је саможива жр-
Mва. Дру;а је врсMа ка: је Eре:меM који замењује личносM већи о:
личносMи. То је жрMва ка:а је EожрMвовање, ма:а Mешко, иEак
EријаMно. Трећа је жрMва највећа. То је жрMва ка:а се нишMа не Eи-
Mа и нишMа не мери. Ту се све Mолико жрMвује :а се она и не ви:и
више… ЛичносM је EоMEуно ишчезла, и само се ви:и велика Eојава
у коју се личносM EреMворила.” Лазаревић завршава сле:ећим ре-
чима „НосиMи крсM за жрMву значи :а је личносM још ᾽са ове сMра-
не᾽. ЖрMвоваMи се значи :а је личносM ушла у ᾽ону сMрану᾽” (Лаза-
ревић, 2005, сMр. 64).

Ту и Mакву жрMву, ка:а, како Лазаревић каже, она несMаје, ка:а
о:лази у „ону сMрану”, жрMву „која нишMа не Mражи”, како каже
Диркем, жели и захMева сваки ауMориMеM :а Eоложи на олMар
соEсMвене „свеMосMи” – ма какав Mај ауMориMеM Kио: :ржавни или
рели;ијски. Тако се и жрMвама :аMим за :ржаву, рели;ију, и:ео-
ло;ију… EриEисује ле;иMимацијски каEациMеM, који се у;рађује у
и:еју :ржаве, у рели;ију, у и:еоло;ију… Са :ру;е сMране, они, о:
којих се очекује жрMвовање и који се жрMвују, чесMо ;ра:е разне
сMраMе;ије како :а о: соEсMвене жрMве имају какво :оKро, Eа, ма-
кар и он:а ка:а :ају живоM. Па, чак и он:а, ка:а жрMва EоMEMуно
несMаје (Лазаревић) она осMаје, вероваMно, за неко :уже или краће
време, :осMојна сећања, она је :ео комемораKилносMи3. То
сећање, чак и ма како Mанушно и краMко Kило, јесMе сећање – оно
је Eро:ужеMак Mрајања оно;а ко се жрMвовао. До;ађа се овакав
случај и у је:ном сасвим Eрофаном смислу: „ОсоKа је сEремна :а
жрMвује нека о: својих :оKара уколико Kи :оKила више :ру;их
:оKара” (Alchian & Allen, 1995, сMр. 5).

Но, Eре EриEисивања сакрално;, комемораKилно;… каракMера
жрMви, кулMура жрMве насMаје, :акако, у Eрофаној сфери. Поку-
шаћемо :а оKјаснимо је:ну (између осMалих) о: Eрвих функција
:рушMвене уло;е жрMве Mако шMо ћемо оKраMиMи Eажњу на насMа-
нак усMанове жрMве ко: Eрасловенских Eлемена.

У је:ном краMком MексMу (Eисан са очи;ле:ном намером :а Kу-
:е основом :оцније; исMраживања) Веселин Илић Mумачи Eојам
жрMве ко: Словена (Илић, 1997, сMр. 27). ИсMраживање оKре:а
смрMи које је учинио Веселин Илић указује на је:ан важан извор,
још је:ну важну :имензију ауMориMарносMи у кулMури. Илић у

3 Commĕmŏrābĭlis: вре:ан Eомена, :осMојан сећања, знамениM (Žepić, 1989).
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свом MексMу, између осMало;, ;овори о оKре:у насилничке смрMи
војника (нарочиMо мла:их) уз умрло; или Eо;инуло; вож:а/
књаза, који је нарочиMо уEражњаван у Русији и Mо у :у;ом Eерио-
:у Eре Eримања хришћансMва. Реч је о оKре:у који се називао
„смер�и” или „саумирући”. „Као кулMно-рели;иозни инсMиMуM
смер�и се Eојављује у рели;ијским Eре:сMавама Прасловена у
еEохама војне :емокраMије и Eовезан је са Eроцесима уз:изања
Eлеменских вођа. А реч је о риMуалном уKијању војника Eри
сахрани вође Eлемена… Прасловени су овај ирационални рели-
;иозни оKре: Eреузели о: СкиMа” (Илић, 1997, сMр. 27).

Борис РиKаков (Борис Алексан�рович Ры�аков) указује на је:ну
KиMну исMоријску чињеницу у развоју руске кулMуре уоEшMе. На-
име, руски EасMири су вешMо корисMили секиру у свако:невним
Eословима, али и у раMним Eохо:има. Уз;ајали су окреMне и
снажне коње. Велики, чесMо Eресу:ан, значај имала је вешMа
уEоMреKа секире, како у крчењу о;ромних шумских EросMрансMа-
ва, Mако и за оEсMанак у не;осMољуKивом Kескрају руске Mун:ре и
Mај;е. Колико је секира Kила KиMна у живоMу руско; EасMира :оказ
је :а су они њеном вешMом уEоMреKом, о: EрихваMања хришћан-
сMва4 знали :а о: кома:а :рвеMа изрезKаре икону. Секира, коњ и,
у :оцнијем Eерио:у, икона, налазе се у Mемељима руске кулMуре.
„Секира је о:и;рала сре:ишњу уло;у у учвршћивању нове циви-
лизације у Eо:ручју ;орње; Mока Вол;е” (Bilington, 1988, сMр. 47).
Прасловени су корисMили секиру и као новац. Са секиром су
сахрањивани. „Наро: је секиру називао ᾽;ромом᾽, а камење нађе-
но Kлизу :рвеMа оKорено; муњом Kило је шMовано као :ео сечива
секире које је корисMио Kо; ;рома” (Bilington, 1988, сMр. 46).

Секира и снажни и окреMни коњи су Eре:сMављали велику моћ
коју су Eлеменске вође Eочеле :а корисMе. То је омо;ућило :а на-
сMане нови :рушMвени феномен – учвршћена је и неизмерно
увећана моћ Eлеменских вођа и њихових :о;лавника. Њихова
моћ је увећавана, и Eравом :а „Eосле смрMи смер:а, ако овај нема
мушко; EоMомка, ње;ово имање EриEа:не ᾽књазу᾽” (Греков, 1952,
сMр. 109). Чак је и „смер:ов коњ” „књажев, са којим ра:и, о:
хазјајина-књаза зависни, смер:” (Греков, 1952, сMр. 114). РасM
моћи је Kио EреMEосMавка насMанку раMне, освајачке кулMуре.
Племенске вође су све чешће креMале у раMне Eохо:е. У Mаквим

4 Го:ине 988. Вла:имир Велики Кијевски (Вла�имир Великий, Великий князь Ки-
евский) EрихваMио је хришћансMво и вла:арским указом наложио EокршMа-
вање сMановнишMва (шире у: Bilington, 1988, сMр. 17–32 и у D. Obolenski i R. Oti,
(ur.) (2003), сMр. 61–91).
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околносMима MреKало је оKезKе:иMи лојалносM EоMчињених и мо-
Kилисаних сељака. ЛојалносM се о;ле:ала EрвенсMвено у Mоме :а
моKилисани Kу:у сEремни :а се жрMвују за ;осEо:ара и :а ;а чу-
вају о: Eо;иKељи. УEраво заMо насMаје оKичај риMуално; уKијања
Eо:ређених. У случају :а вођа/ књаз Eо;ине у Kоју, на ње;овом
;роKу ће риMуално KиMи уKијени њему EоMчињени и риMуално ће
KиMи сахрањени заје:но са њим. Појава Mакво; оKичаја је уMицала
на Mо :а „смер:ы”5, моKилисани за раM, Kу:у врло мно;о заинMе-
ресовани :а њихов ;осEо:ар из свако; оружано; сукоKа изађе
жив – шMо је и Kила инMенција усEосMављања Mакво; оKичаја. То је
учинило :а у KорKи Kу:у храKри и сMворило је жељу ко: њих :а
вођу зашMиMе о: оEасносMи. Били су сEремни на жрMву – :а Kу:у
рањени, зароKљени…

Ко: Прасловена инсMиMуција „смер:ы“ EосMоји о: Eрвих веко-
ва формирања EроMословенско; је:инсMва. „Мо;уће је :а се и сâм
Mермин »смер:ы« Eојавио :оцније, у скиMско време, ка:а је још
увек овај феномен Kио широко расEросMрањен, ка:а Словени Eо-
зајмљују мно;е иранске речи“ (РыKаков, 1981, сMр. 263). Како сMва-
ри сMоје, верносM ;осEо:ару и жеља за ње;ов :у; живоM има, из-
међу осMало;, корене и у овом :ревном словенском оKичају. И
сMраху за соEсMвени живоM. Наравно, овакви оKре:и EосMоје и у
:ру;им кулMурама – у :ревном Е;иEMу, у EреколумKовској Аме-
рици… о чему EосMоје Kројна анMроEолошка, исMоријска, кулMуро-
лошка, умеMничка… исMраживања. ЈакоKсен Торкил: (Jacobsen
Thorkild), Eишући о EослушносMи Eре: ауMориMеMом која Eроизи-
лази из сMраха, каже :а се она узима за Eрву јавну врлину: 

5 „Смер:” – сMароруски израз у значењу сељак, земљо:елац, кмеM (Eрим. – Ђ.
Ј.). Павел Јозеф Шафарик, ко: нас EознаM и као Павле Јосиф Шафарик (Pavel
Jozef Šafárik) реч „смер:” Mумачи овако: „Древно руско смер: (смер:ь,
rusticus), мученик (servitus) MреKа уEоре:иMи са именом наро:а Мор:вани,
Мор:ванин (корен оKе речи је Eерсијско merd, Mј. човек, мушкарац)” (Шафа-
рик, 1837–1848, сMр. 93). Има и оних који смаMрају :а реч „смер:” :олази о:
словенске речи „смр:еMи” („смер:еMь”), као шMо Mо чини Франц Миклошич
(Franz von Miklosich) (Miklošič, 1886, сMр. 310). „Током Кијевске ере (о: IX :о XIII
века), маса слоKо:но; сеоско; сMановнишMва је Kила EознаMа као смер:и (у
је:нини смер:)… Филолози су исMакли :а је врло вероваMно :а је назив изве-
:ен из :ревно; корена који значи ᾽човек᾽… До Кијевско; Eерио:а, међуMим,
реч је коришћена само за најнижу класу слоKо:них мушкараца и Kио је Eо-
везан са изразом смер:еMи, ᾽зау:араMи᾽. Онако како се уEоMреKљавало име
смер: мож:а се најKоље може EревесMи као ᾽ђуKре᾽– Mо је EоказаMељ веома
ниско; EошMовања Eрема сељаку. Тешко је замислиMи :а Kи љу:и који су
и:енMификовани о: сMране савременика Mако неEријаMним именом мо;ли
KиMи смаMрани љу:има о: икакве важносMи” (Blum, 1953, сMр. 122).
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„ПослушносM се нужно из:ваја као Eримарна врлина. Држава
која Eочива на EослушносMи Eочива на несEорном EрихваMању ау-
MориMеMа. Не изненађује оMкриће :а се у МесоEоMамији Eо: :оKрим
живоMом« смаMрао »Eослушан живоM«. Поје:инац се налазио у сре-
:ишMу конценMричних кру;ова којима је власM о;раничавала ње;о-
ву слоKо:у :еловања” (Jacobsen, 1946, сMр. 202).
ОMу:а се оваква верносM EреMаEа у оKожавање и величање ;о-

сEо:ара, а, у сMвари, у (неизречену) Kри;у за соEсMвени живоM.
Ка:а Eук кличе вођи, он, у сMвари, кличе сеKи и соEсMвеном само-
о:ржању. ПросMо, шMо више Kу:ем Kио (и EракMично) веран свом
;осEо:ару и Mо оKразла;ао соEсMвеном љуKављу Eрема њему,
уMолико ћу и ја :уже (и :оKро) живеMи. Са :ру;е сMране, ;осEо:ар
ће KиMи наклоњен Eрема мени, сMално EоMхрањујући моју вер-
носM, као услов соEсMвено; живоMа. А, он:а, ово начело се EроMе-
же и на све инсMиMуције које Eочивају на ауMориMеMу.

Према мишљењу Василија АKајева (Василий Иванович А�аев) реч
„смер:” EоMиче о: скиMске речи „мāр” – и значи „у�ија�и” (АKаев,
1949, сMр. 172). СкиMи су, иначе, нома:ски наро: и EриEа:ају Eле-
менима иранско; Eорекла. У руском језику су се :о :анас за-
:ржале речи „мор�о�ой”, шMо значи „�уча”, „�ор�а”, као и „мор�о-
ва�ь”, шMо значи „1о�е�и�и”, „�ући”, „1о�ера�и 1о злу”,
„увре�и�и”, „са�ира�и на1орним ра�ом” (Оже;ов, 1977). Да сMвар
Kу:е још јаснија, из речи „мāр” насMаје и реч „amædtag” (из
amærddag → a-mardi-ag) шMо значи жр�ва. (АKаев, 1949, сMр. 173).
О овоме, враMимо се са: Веселину Илићу, мо;уће је закључиваMи
и овако (на Mра;у РиKаковљево; исMраживања): „руско смер�ы
има значење заје:ничкоумирући, заје:но Eриношени на жрMву…
Овакву инMерEреMацију еMимоло;ије смер� Б. А. РиKаков заснива
на чињеници шMо је ова реч уEраво насMала у временима снажно;
уMицаја СкиMа на Прасловене. Та:а је, Eрема најновијим исMра-
живањима, :ошло :о врло важне замене Eрасловенско;/ ин:оев-
роEско; �еуса иранским �о,ом ко: Прасловена” (Илић, 1997,
сMр. 27).

Како Веселин Илић наво:и, „Mа насилничка смрM мла:их вој-
ника уз вож:а/ цара – за;онеMни кулMно-рели;иозни оKре: смер-
�и „… Eримењивао се у Русији IX и X века” (Илић, 1997, сMр. 28).
ОKичај је EосMојао у;лавном ко: заEа:них Словена. Ко: Јужних
Словена и СрKа, Eише :аље Веселин Илић, смер�и се у исMориј-
ским изворима не Eомињу. МеђуMим, он Eроналази ко: Вука Ка-
раџића, како каже, о:Kлесак EреоKликоване миMоло;еме о смер-
�има. „ОKразлажући значење смр�и1о�ок Вук је заKележио :а је Mо
᾽ко: ГолуKца у нахији Eожаревачкој EоMок, који се, као шMо се
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он:а EриEовије:а, Mако Eрозвао о: мно;ијех мрMваца, који су он-
:је још Eре ХрисMа не;:а из;инули᾽ (Караџић, 1964, сMр. 218)”
(Илић, 1997, сMр. 28). Даље, уEућује нас Веселин Илић ка је:ном
мо;ућем значењу ко: нас. „Дакако сачуван је само :еформисани
смисао Eоруке миMа о саумирућима, ње;ова ру:именMарна KиM о
величини чина колекMивне смр�и за вож:а и :омовину. Из :уKи-
на миMолошко-симKоличких значења ово;а риMуала може се ра-
заKраMи и смисао ње;ове оEшMе социјалне Eоруке. Из ово;а за-
сMрашујуће; Eо;реKно; ри�уала Eри сахрањивању Eроисхо:е,
очиMо, и вре:носMи осоKене, али исMовремено и ру:именMарне
EаMриоMске свесMи о :омовини и ко: савремених СрKа” (Илић,
1997, сMр, 28).

Самоо:ржање је, ви:и се из речено;, :ериваM не и:еје о је:на-
косMи у :рушMву, о којој у сре:њем веку није мо;ло KиMи ни ;ово-
ра. Јохан Хојзин;а (Johan Huizinga) Eише :а је „сре:њовјековном
(је) човјеку Kила, наиме, KиMна Mочка Mе мисли у Kлиској је:нако-
сMи у смрMи, а не у некој Kезна:ној :алекој је:накосMи у живоMу”
(Huizinga, 1991, сMр. 56). ОKећање је:накосMи је, у исMо време :ок је
жрMва (као жрMва неје:накосMи) сакрализована, Eомерено у сфе-
ру оносMране на;ра:е. ЗаMо је сMраMе;ије самоо:ржања Eравио
онај ко је Eо:ређен, али и онај ко је на:ређен. Свако са своје кла-
сне Eозиције и са Eозиције моћи којом расEолаже. Ко ;о: је имао
власM, или је Kио EреMен:енM на власM – оKећавао је на;ра:у, али је
и EреMио казном, смрћу. Дакле, „о: мрMвих не живе само ;роKа-
ри, не;о и власM” (Kuljić, 2013, сMр. 5). Дакле, у самом чину жрMво-
вања и саможрMвовања EосMоји јака :имензија суKмисивносMи.
Према Mоме,

„жрMва (Eрема сMаросл. жрьMва) је Eриношење неке сMвари (жрMве-
но; :ара) KожансMву, херојима, Eрецима, Kило којем на:наравном
Kићу или живу човјеку, :а му се искаже часM, Eризна власM, :а се
умилосMиви. ЖрMвом се назива и сам жрMвени :ар, а жрMвовање се
сасMоји у њезину унишMењу (сEаљивању, конзумацији) чиме Eре-
лази из Eрофане сфере у сакралну. Основа је жрMве Kожански ан-
MроEоморфизам; она је везана… за EошMивање хероизираних Eре-
:ака, Mе коначно за инсMиMуционализирани, заје:нички кулM Eле-
мена, ;ра:а, :ржаве…. АнMички наро:и веома су цијенили херој-
ску, :оKровољну, жрMву власMиMо; живоMа (или нече;а шMо је
човјеку нај:ра;оцјеније) за :омовину, за Eрав:у, исMину, за свој Eо-
зив или :ру;у узвишену и:еју. Неке су жрMве Eриказане као :и-
рљив лиMерарни или ликовни моMив” (Šentija, 1977–1988).
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Приношењем жрMве (сMварним или симKоличким о:узи-
мањем живоMа) се, у сMвари, ;аранMује е;зисMенција ауMориMеMа.
То ;аранMовање се исEољава као оKожавање, EошMовање, Eо:ре-
ђивање… ОMу:а је „жрMва чин којим се у риMуалу већине инс�и-
�уционализираних рели,ија ну:и или Eосвећује Eре:меMу оKожа-
вања или о:ређују за уEораKу свеMишMа нека сMвар или осо�а
(курзив – Ђ. Ј.). Тај чин чесMо оKухваћа и унишMавање Eонуђене
сMвари” (Mandić, 1977).

Како ова свечаносM смрMи оEсMаје :о наших :ана? Веселин
Илић на :ру;ом месMу :аје о:;овор на ово EиMање ;оворећи о ми-
Mу: 

„…у ње;овој не-аEсолуMној исMини нахо:е се она :уховно-меMафи-
зичка својсMва која му оKезKеђују о:ре:нице EосеKне универзалне
симKоличке форме кулMуре, какве су и језик и умеMносM” (Илић,
1990, сMр, 16).

До сличних закључака о насMанку :ржавно; ауMориMеMа, који
е;зисMира Mако шMо моноEолизује Eраво на омо;ућавање, Mј. оне-
мо;ућавање живоMа својих Eо:аника, и:ући :ру;им EуMем, :ола-
зи Карл ВиMфо;ел (Karl A. Wittfogel) у својој значајној, и ко: нас већ
заKорављеној, сMу:ији Оријен�ална �ес1оција. На EиMање о „MоMал-
ној EокорносMи” он каже је EокорносM EосMала сMвар васEиMања,
Eри чему Eоје:инац не вла:а својом су:Kином (Eа ни својим жи-
воMом):

„О:;ој учи човјека :а слуша Kез Eо;овора ка: Mо захMијева :е-
сEоMски ауMориMеM. Он ;а учи :а чини ;есMе сMрахоEошMовања ка:
Mо захMијева симKол а не исMински акM Eокоравања. Наравно, све
кулMуре Eосје:ују оKлике Eуно; EошMовања, а EокорносM се може
изразиMи на различиMе начине. Али није:ан :ру;и симKол не Eре-
:очује Mако увјерљиво MоMалну EокорносM и није:ан није Mако Kези-
зузеMно Eовезан с а;рарном :есEоцијом као акM Kацања ничице на
Mло – EросMрација”6 (Wittfogel, 1988, сMр, 168).

Услов оEсMанка Kило ко; „на::рушMвено;” ауMориMеMа јесMе
Eосе:овање ексклузивно; Eрава на моноEолизовање Eрава на
живоM својих Eо:аника или ;рађана. Она Mо чини, наравно, Eрак-
Mиковањем Eреро;аMива којима ;ра:и свој суверениMеM. Реч је о
ле;ислаMивном моноEолу и моноEолу на моћ. Ма како Kила, Eо
усMројсMву :емокраMска, и ма како својим законима и Eраксом
„шMиMила Eраво на живоM ;рађана”, она ће Mо Eраво, ако никако

6 Поре: ово;, израз „EросMрација” значи и „изнемо;лосM”, „изнуреносM”,
„клонулосM”, „слаKосM”, „малаксалосM” (Eрема Клајн, И. и ШиEка, М, 2006).
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:ру;ачије, сMавиMи ван сна;е чином раMне моKилизације. То је
ви:љиво у случајевима о: :рушMвено; Eоложаја у коме су Kили
:ревноруски „смер:ы”, Eа све :о :анас. Наравно, форме и оEсе;
званичне зашMиMе љу:ских Eрава разликују се у великој мери у
о:носу на време у коме су живели „смер:ы”. Али, она :имензија
која је консMиMуMивна за усEосMаву ауMориMеMа неEресMанце оE-
сMаје – моћ :а човек вла:а на: човеком. Та се моћ осMварује о:
EреMње :о EракMиковања моноEола на силу7, Eа :о усEосMављања
монолиMно; феMишизма роKе.8 И у је:ном и у :ру;ом смислу се
(EринциE силе или феMишизам роKе) Eо:разумева и захMева жр-
Mва Eо:ређених. Са :ру;е сMране, Mу моћ :а о:лучује о живоMу
својих Eо:аника и ;рађана, :ржава, а и само :рушMво, EракMико-
ваMи ће као комеморисање оних који су EрисMали на жрMву. При-
сMанак на жрMву се Mумачи као ауMономна о:лука „слоKо:них”
Eоје:инаца и ;руEа љу:и, а зара: :оKра :ржаве и заје:нице. Тај
чин, на Mај начин, EосMаје консMиMуMивно месMо у и:еоло;ији и
кулMури EаMриоMизма. „ПаMриоM (о: πατριώτης), изворно, значи
земљак. Но, Eо;ле:амо ли :уKље ви:ећемо :а πατριώτης извире
из πάτριος, шMо значи: оцима, Eрецима својсMвен” (Jovanović,
2012, сMр. 211). ПаMриоMизам, сMо;а, Eре:сMавља има;инарну везу
са Eрецима, Mе и са Mа:ашњом кулMуром (:акле, и Mа:ашњим
вре:носMима). ПаMриоMизам се, с :ру;е сMране, Eовезује у нерас-
ки:ивом смислу са жрMвом. Та не;:ашња кулMура се :анас, сва-
како, не може уEражњаваMи, није ни жива, али јој се у оквиру ко-
мемораMивне кулMуре Eоклања EошMовање. Чином EошMовања,
она се EроMеже :о :анас, и у симKоличком смислу (ако не :ру;а-
чије) она се и са:а уEражњава. Према Mоме, с је:не сMране EосMоји
сећање, Eрекривено осоKиMим EошMовањем (кулMуром сећања), а
с :ру;е сMране, Mо сећање моноEолизује :ржава или какав :ру;и
EолиMички, и:еолошки или верски ауMориMеM, Mако :а у оквиру
званично; :ржавно; риMуала EаMриоMска осећања сMави у служKу
„:ржавно; разло;а”. МоноEолизовањем и Eрисвајањем „EаMри-
оMских осећања” :ржава или какав :ру;и ауMориMеM захMева о:

7 „ШMа је, :акле, :ржава у социолошком смислу? Држава је Eо свом EосMанку
сасвим, а Eо својој сушMини у Eрвим Eерио:има сво; EосMојања ;оMово са-
свим, :рушMвена усMанова, коју је EоKе:ничка љу:ска ;омила намеMнула
EоKеђеној љу:ској ;омили с је:ином сврхом :а усEосMави власM на: њом и
:а се оси;ура EроMив унуMрашње EоKуне као и EроMив сEољашњих насрMаја.
Влас� нема никакву �ру,у коначну сврху осим �а 1о�е�ници економски екс1лоа�и-
шу 1о�еђене (курзив –Ђ. Ј.)” (Oppenheimer, 1926, сMр. 15).

8 „ЗKо; Mо;а је за;онеMка новчано; феMиша само за;онеMка роKно; феMиша која
је EосMала ви:љива и засењује очи” (Marks, 1978, сMр. 92).
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EоMчињених сEремносM на жрMву. ЗаузвраM, :ржава сакрализује
њихову сEремносM или „сEремносM” на жрMву. ЖрMва :оKија ко-
мемораKилне аMриKуMе. ПаMриоMизам Eочива на жрMви. Без жр-
Mве и сEремносMи на њу он се ;аси. У Mом смислу Eоје:инац се
Eо:вр;ава ауMориMеMу Mако шMо ће „:рушMвени Eоре:ак смаMраMи
Mајном која се налази с ону сMрану моћи разума, као :јело су-
Eериорно; разума које захMијева ње;ову… жрMву” (Rancière, 2010,
сMр. 112–113). АуMориMеM, смаMра Жак Барзун (Jacques Martin
Barzun), врло чесMо своје :окMрине „оKликује Eрема онима који су
слаKи и сиромашни :ухом. Славећи KесEомоћне он умножава
Kрој жрMава које су уEлашене и озлојеђене Eре: живоMом”
(Barzun, 2000, сMр. 671). Чешће не;о шMо EосMоји сEремносM :а се о
жрMви јавно и смислено ;овори, :овољна је и :еклараMивна, :е-
ма;ошка сEремносM на жрMву разних :ема;о;а :а Kи она Mако Eо-
сMала Eожељан Eре:меM уMилиMарне EолиMике.

ПолиMика ника:а није EресMала :а уEоMреKљава смрM у своју
сврху. Као шMо се нека: очекивала и захMевала жрMва, она се и :а-
нас захMева и Mо како у не;:ашњем, о;ољеном ви:у, Mако и у ви:у
симKоличко; ;есMа жрMвовања. ПолиMика вековима развија сим-
Kолички свеM везан за жрMву и за смрM у име и:еоло;изовано :и-
винизовано; разло;а. Пишући о MанаMосоциоло;ији (Eроучавање
:рушMвених неје:накосMи ко: умирања) и MанаMоEолиMици (Eо-
лиMичка уEоMреKа смрMи) То:ор Куљић каже :а је „крв (је) сим-
Kол освеMе, а Lex talionis (:у; у крви) је чесMа фи;ура ко: Eрав:ања
раMова и разних револуција. Формално ;ле:ано, :рамаMизација
Eреко симKола смрMи је :инамика сваке MанаMоEолиMике која у
Eрав:ању насилних Eреуређења :рушMвене ор;анизације ну:и
сMра:алима као накна:у разне верзије сEасења” (Kuljić, 2013,
сMр. 14).9

И, ов:е се може рећи :а је EреMEосMавка сEасења (као Eро:у-
жеMка Mрајања) је:нако моћан факMор у оKликовању живоMних
сMраMе;ија, као шMо је Kила моћна не;:ашња EоMреKа за чувањем
;осEо:ара коју су исказивали „смер:ы” :а Kи Mако Kили сEасени
у чину са-EосMојања са ;осEо:аром. У овом случају се и:еолошко
може MумачиMи и као оEрав:ање жрMвовања, с је:не сMране, и као

9 О MанаMоло;ији и MанаMолошким исMраживањима и о социло;ији смрMи, као
релаMивно новој исMраживачкој :исциEлини квалификовано Eише Клиф-
Mон БрајанM (Clifton D. Bryant). „1970-Mе и 1980-Mе су Kиле врло Eро:укMивне ;о-
:ине за MанаMоло;ију у исMраживачком и научном смислу, Mе Mај замах на-
сMавља :а расMе у новом миленијуму. Као :ео MанаMоло;ије, социоло;ија
смрMи је у снажном EорасMу” (Bryant, 2007, сMр. 160).
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оKразла;ање неуEиMносMи ауMориMеMа – зара: ко;а и у чије име се
Eо:носи жрMва, с :ру;е сMране.
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SUMMARY ON SACRIFICING AND SELF-PRESERVATION: ONE INTERPRETATION

One of the initial points of departure is actually an idea by Branko
Lazarević, an almost forgotten writer and critic, who stated that
“sacrifice and the only pure self-denial”, adding that we are witness
to two types of sacrifice: “Bearing a cross signifies to a victim that
one still remains on the other (non-spiritual, author’s note) side”.
Sacrificing therefore means that one has entered this (spiritual,
author’s note) side. In this paper the author is discussing the phe-
nomenon of the so-called transparent, visible sacrifice, i.e. those
sacrifices that are on “this side”, which, as such, is the only one
detectable in sociological investigations. The basic premise of the
paper claims that the basis of the phenomenon of sacrifice there is a
need for co-participation, submissiveness towerds authority (be it
military, religious, political…) which is a condition for coexistence in
a community. Survival is possible only as an extension of physical
existence or as a participating part of a commemorative culture. The
paper also analyses the assumption that the culture of sacrifice,
among other things, constitutes itself under a set of possible punitive
measures (physical or moral). Among others, some ideas by Russian
authors stating that the institution of a sacrifice develops in a state of
fear caused by ritual murder of a state’s subjects, smerds, before the
dead body of their supreme leader. The Russian writers naturally do
not rule out a practice of ritual killing of subjects in different and
older cultures other than that of Proto-Slavic ones.

KEYWORDS: sacrifice, smerds, authoritative culture, remembrance.


