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Ре ци мо на кра ју: Пе сме јед не го ди не укра ше не су си не сте тич ком 
сли ков но шћу пре во ђе ња јед ног сми сла у дру ги, чи ме се укла ња ју гра
ни це ме ђу пој мо ви ма. Кад се рас пле те, фан та зи ја од ве де у ире ал ност и 
ап страк ци ју, от кри ва ју ћи бес крај не је зич ке мо гућ но сти и па ра док сал ну 
ло ги ку сти хо ва. Страј нић се пре пу шта им пул си ма ре чи, увек у хер ме неу
тич кој ин тим но сти са њи ма (да ли је за ум на реч ко смич ког по ре кла?). 
Он је озби љио ма гич не си ле је зи ка, у ко ји ма се огле да ју пра је зич ка ло
ги ка и звук – ин ту и тив на ши фра тран цен ден ци је, чи ја ле по та и је сте у 
ме лан хо лич ној пев но сти. Очи то је да се у сну те жи ка ап со лут ној сло бо
ди је зи ка – чи стом зву ча њу, ко је по ја ча ва су ге сти ју са др жа ја. Пре ло гич
ка реч ире ал них бо ја, про на ђе на у нај ду бљој уну тра шњо сти, по се ду је 
из ван ред не му зич ке дра жи и енер ги ју. Кад се за чи гра, гра ди не сва ки
да шње сми са о не скло по ве, по ка зу ју ћи да се пе ва у ма гиј ском кон так ту 
са иско ном, са ко смич ким Пра јед ним, јер, на плат ну без вре мља, „ћут ња 
је пра реч ре чи”, ка ко гла си стих пе сме под на сло вом „Ко ји из тре на 
ис цве та ва”.

У Пе сма ма јед не го ди не без број је гном ских сти хо ва („Веч ност 
цве та је у тре нут ку кад се / ње го ве ла ти це отво ре у ба шти; Не ма сна не
ра ши ве ног ја вом / на пу чи на ма не ба је дро смр ти; Бол је ме ђу уз да си ма 
/ пла мен ме ђу по љуп ци ма; кроз за гр ља је ју ре ко њи смр ти / по љуп ци су 
дрх та ва над ствар ност; и где је са мо нео ства ре на љу бав би ла љу бав...”) 
– дар осо бе ног ли те рар ног уме ћа Ни ко ле Страј ни ћа.

Ксе ни ја КА ТА НИЋ

МАЛ ТУС МЕ ЂУ СР БИ МА

То мас Мал тус, Оглед о на че лу раз во ја ста нов ни штва, Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град 2015

У дру штве ним на у ка ма, по себ но у де мо гра фи ји, књи га То ма са 
Ро бер та Мал ту са (1766–1834) пoд на зи вом Оглед о на че лу раз во ја ста нов
ни штва и да нас, до ду ше ре ђе, иза зи ва де ба те ме ђу на уч ни ци ма, иа ко је 
од ње ног пр вог об ја вљи ва ња про те кло ви ше од два ве ка. За сла би је упу
ће не чи та о це, тре ба на по ме ну ти да је Мал тус тво рац те о ри је пре ма ко јој 
се људ ски род умно жа ва ге о ме триј ском про гре си јом, док се ко ли чи на 
пре храм бе них про из во да уве ћа ва арит ме тич ком про гре си јом. Ге о ме
триј ска про гре си ја под ра зу ме ва низ бро је ва, ко ји се, из у зев пр вог, мно же 
са не ким фик сним бро јем ко ји ни је ну ла (нпр. 2, 6, 18, 54, 162...). С дру
ге стра не, под арит ме тич ком про гре си јом се схва та низ бро је ва из ме ђу 
ко јих је кон стант на раз ли ка (нпр. 5, 7, 9, 11, 13, 15...). Да кле, Мал тус је 
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твр дио да су љу ди уко ли ко су по вољ ни спо ља шњи усло ви (оби ље хра не, 
од су ство бо ле сти и ра то ва), скло ни да се раз мно жа ва ју ге о ме триј ском 
про гре си јом или убр за ним рит мом, док се про из вод ња хра не, у нај бо љем 
слу ча ју, успо ре но уве ли ча ва. Сâм Мал тус је пи сао ка ко је ,,си ла по пу ла
ци је не у по ре ди во ве ћа од си ле зе мље да про из ве де сред ства за одр жа ње 
жи во та чо ве ка” (стр. 20). По што овај од нос oн тре ти ра као за ко ни тост, 
из то га из вла чи за кљу чак да се раст ста нов ни штва мо ра стро го кон тро
ли са ти.

Мал тус је сво ју те зу пот кре пио оскуд ном фак то гра фи јом ко ја му 
је би ла при ру ци. Углав ном се осла њао на из ве шта је из аме рич ких на сео
би на и ко ло ни ја, у ко ји ма се на во ди ло ка ко се ло кал но ста нов ни штво за 
све га два де се так го ди на удво стру ча ва ло, за хва љу ју ћи оби љу об ра ди ве 
зе мље и ни зу дру гих по вољ них окол но сти. Без по зна ва ња крај ње ве ли
чи не кон ти не на та и њи хо вих ка па ци те та, као и пре ци зног бро ја ста нов
ни ка на њи ма, Мал тус је пред ви ђао екс пло зи ван раст ста нов ни штва 
ко је ће мо ра ти да на ми ру је сво је по тре бе из огра ни че них ре сур са. ,,Сре
ћом”, по Мал ту су, фак то ри по пут гла ди, бо ле сти, по ро ка и ра то ва пе рио
дич но вр ло успе шно про ре ђу ју по пу ла ци је на Ста ром кон ти нен ту и дру
где, па се сво је вр сна рав но те жа из ме ђу „по ну де” или хра не и „по тра жње”, 
то јест љу ди, ве чи то об на вља. По ред то га, уз др жа ва ње од ин тим них од
но са и скла па ња бра ка та ко ђе ,,по зи тив но” до при но си ства ра њу и одр жа
ва њу спо ме ну тог ба лан са. 

Осим што је не пот пу но по зна вао свет ску ге о гра фи ју, Мал тус је био 
ли шен и ства ра лач ке има ги на ци је – ни је мо гао да за ми сли би ло ка кав 
зна чај ни ји тех но ло шки на пре дак ко ји би се осет ни је ре флек то вао на 
про из вод њу хра не. У ње го вој сли ци све та по сто је са мо љу ди са на го ном 
за раз мно жа ва њем и скром не про из вод не сна ге у по љо при вре ди. 

Да нас је очи глед но да је Мал тус у сво јим пред ви ђа њи ма ома шио, 
и да без об зи ра на по сто ја ње мно го глад них љу ди у све ту, то ни је по
сле ди ца не до стат ка хра не већ ње не не рав но мер не про из вод ње, ди стри
бу ци је и по тро шње. Пре ма по да ци ма ФАО, го ди шње се на све ту око 
тре ћи на про из ве де не хра не ба ци (от при ли ке 1,3 ми ли јар де то на), а по 
гла ви ста нов ни ка Евро пе и Се вер не Аме ри ке то из но си 95–115 ки ло гра
ма не у по тре бље не хра не го ди шње. Са вре ме не при ста ли це Мал ту со вог 
на чи на раз ми шља ња уме сто оску ди це хра не све че шће на во де да чо ве
чан ство па ти од не до стат ка во де и енер ги је, и да при ти сак рас ту ће свет
ске по пу ла ци је на њи хо ве огра ни че не из во ре по ста је све не под но шљи
ви ји. Та ко се Мал ту со ва те за о пре те ћем ,,су ви шку” љу ди на пла не ти 
из но ва ре ци кли ра и сти че ак ту ел ност, иа ко, исти ни за во љу, у по је ди ним 
де ло ви ма све та во да за и ста по ста је све де фи цит ни ји ре сурс.

У Ср би ји, ко ја по пут чи та вог Ста рог кон ти не та та ко ђе па ти од мањ ка 
љу ди (не га тив ног при ра шта ја) а ви шка хра не, об ја вљи ва ње Мал ту со ве 
сту ди је, ко ја ства ри по ста вља упра во обр ну то, на пр ви по глед де лу је 
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де пла си ра но. И за и ста, на шем из да ва чу би се мо гло по ста ви ти пи та ње 
– че му Мал тус у Ср би ји у ХХI ве ку? Об ја вљи ва ње ње го ве сту ди је на 
срп ском је зи ку мо же мо жда да бу де до бро до шло де мо гра фи ма, со ци о ло
зи ма и по ли тич ким еко но ми сти ма, али ви ше као при мер јед не ре ал но
шћу опо врг ну те те о ри је, а ни ка ко као те о риј ски и ме то до ло шки обра зац 
про у ча ва ња ста нов ни штва. У др жа ви у ко јој го ди шње умре не ко ли ко 
де се ти на хи ља да ви ше љу ди не го што се ро ди, Мал ту со ве те зе де лу ју, 
у нај ма њу ру ку, не при лич но.

Од го вор на прет ход но по ста вље но пи та ње мо жда се кри је у де ло ви
ма Мал ту со ве књи ге ко ји су зна чај ни ји с аспек та со ци о ло ги је, по ли тич
ке те о ри је и еко но ми је, а ма ње из угла де мо гра фи је. Док се у по је ди ним 
де ло ви ма раз ви је ног све та нео ли бе рал на те о ри ја све ви ше до во ди у пи
та ње и кри тич ки раз ма тра, у Ср би ји, из гле да, тај исти све то на зор до жи
вља ва ре не сан су, на кон пр во бит ног по ле та по чет ком овог ве ка. Об ја вљи
ва ње Мал ту со ве сту ди је, по све му су де ћи, од лич но се укла па у те ку ћи 
срп ски по ли тич ки и со ци јал ноеко ном ски кон текст. На и ме, Мал тус је 
био ве ли ки про тив ник би ло ка кве фи нан сиј ске или ма те ри јал не по мо ћи 
дру штва или др жа ве број ној ен гле ској си ро ти њи на пре ла зу из XVI II у 
XIX век. Ко мен та ри шу ћи за ко не о си ро ма шни ма у Ен гле ској, ко ји су 
има ли за да так да убла же те го бе нај у гро же ни јих сло је ва, Мал тус за па жа 
да су ти за ко ни је ди но до при не ли то ме да се по ве ћа це на хра не и сма њи 
це на ра да. Опи су ју ћи ни же ста ле же, Мал тус на во ди ка ко си ро ма шни 
рад ни ци ,,жи ве од да нас до су тра”, чак и ка да им се ука же при ли ка да 
ште де ,,рет ко је ко ри сте”, а све што ,,пре ма шу је њи хо ве тре нут не по тре
бе, уоп ште но го во ре ћи, тро ше у пив ни ци” (стр. 61). Кра ће ре че но, си ро ти
ња је ле ња, глу па и не спо соб на. Ова ква со ци јал ноеко ном ска на ра ци ја 
све ви ше по ста је до ми нант на и у да на шњој Ср би ји, а ње ни про мо те ри 
су се из ве ли ких ком па ни ја и њи ма услу жних ин сти ту та и фон да ци ја 
пре ме сти ли у др жав не ор га не и ми ни стар ства. 

Сма тра ју ћи глад и по рок за глав не фак то ре ко ји успо ра ва ју раст 
ста нов ни штва, Мал тус је про тив по мо ћи си ро ма шни ма и из де мо граф
ских раз ло га. Уко ли ко би се де ли ла би ло ка ква обил ни ја по моћ сла би је 
имућ ним сло је ви ма, они би, ли ше ни бри ге због мо гу ћих фи нан сиј ских 
по те шко ћа, га ји ли ви ше де це и са мим тим угро зи ли спо ми ња ни ба ланс 
из ме ђу хра не и по пу ла ци је. За то је бо ље, по Мал ту су, да се љу ди ма уна
пред пре до че фи нан сиј ска не из ве сност и ма те ри јал на оску ди ца, ка ко би 
пре вен тив но од у ста ли од за сни ва ња по ро ди це или ма кар по ди за ли ма ње 
де це. У Мал ту со вој ан тро по ло ги ји чо век се пре све га, по сма тра као на
гон ско би ће, са не у га си вим по ри вом за раз мно жа ва њем, па се сто га, 
услед очи глед ног ре дук ци о ни зма, мо же раз у ме ти ње гов страх од нео б у
зда ног ра ста ста нов ни штва, уко ли ко би се оно на не ки на чин со ци јал но 
оси гу ра ло. 

У да на шње до ба, под сна жним ути ца јем ,,тр жи шног фун да мен та
ли зма”, со ци јал на да ва ња се та ко ђе про бле ма ти зу ју, не услед стра ха од 
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пре на се ље но сти већ због њи хо ве тзв. не рен та бил но сти. За са вре ме ни 
ка пи та ли зам иде ал но би би ло ка да би све ста нов ни штво би ло исто вре
ме но и рад но спо соб но – да кле, без де це и ста ри јих осо ба. Мал тус сва ка ко 
ни је имао ова ко ра ди кал на схва та ња, али је у знат ној ме ри тра си рао пут 
свим доц ни јим за пад ним еко ном ским кон зер ва тив ним ми са о ним то ко
ви ма. Ње гов иде ал је био ато ми зи ра ни по је ди нац, су штин ски пре пу штен 
сам се би, ко ји би два пу та про ми слио пре не го што би за сно вао по ро
ди цу или имао де цу. Та ко би се до ве ли у ко ре ла ци ју же ље ни при род ни 
при ра штај и скром ни ма те ри јал ни на пре дак дру штва. Чи ни се да се на 
мо дер ном За па ду на ме ће као по же љан ова кав мо дел по на ша ња – му шкар
ци и же не се усме ра ва ју на пот пу но по све ћи ва ње ка ри је ри и про фе си о
нал ном до ка зи ва њу, док се рад на сна га јед но став но уво зи или ни зом 
сра чу на то иза зва них ге о по ли тич ких ка та стро фа при мо ра ва да еми гри
ра у раз ви је не зе мље се вер не хе мис фе ре. У срп ском слу ча ју, иа ко су еви
дент ни ка та стро фал ни де мо граф ски по ка за те љи, у пи та ње се до во де 
пла ће на од су ства за по ро ди ље, деч ји до да ци, олак ши це на опре му за бе бе, 
па чак и са мо пра во же на да има ју по род! С дру ге стра не, пу ну афир ма
ци ју до жи вља ва ју ра зно ли ке со ци јал нопси хо ло шке де ви ја ци је чи ји је 
за јед нич ки име ни тељ упра во од су ство бра ка и ра ђа ња. И у овом аспек ту 
мо же да се при ме ти ка ко је ствар ност опо вр гла Мал ту са. Он не са мо да 
ни је мо гао да за ми сли не ки зна чај ни ји тех но ло шки про грес ко ји би ра
ди кал но по бољ шао про из вод њу хра не не го ни је мо гао ни да прет по ста ви 
да се и људ ска при ро да, скло но сти и на ви ке мо гу зна чај ни је то ком вре
ме на мо ди фи ко ва ти и пре о бли ко ва ти.

Мал тус пи ше ја сно, оштро ум но и са ста но ви шта фор мал не ло ги ке 
ис прав но. Ар гу мен та ци ја ко ју из во ди у сво јој сту ди ји, по ред то га што има 
сво ју нит, све до чи о до бром по зна ва њу по ли тич ке еко но ми је, фи ло зо фи
је и те о ло ги је. Ипак, без об зи ра на по је ди не до бре уви де и оштро ум на 
за па жа ња, ње го ве кључ не те зе су да нас, не са мо за срп ско дру штво већ 
и за чи тав европ ски кон ти нент и ње го во све ма ло број ни је и ста ри је ста
нов ни штво, и ана хро не и де струк тив не. 

Пра ви раз лог за об ја вљи ва ње срп ског из да ња Мал ту со ве сту ди је 
мо же да се на ђе, по све му су де ћи, са мо у ње ној ком па ти бил но сти са те
ку ћим до ми ни ра ју ћим по ли тич ким, еко ном ским и со ци јал ним дис кур
сом у ко јем је про се чан по је ди нац че сто су ви шан, не по тре бан, не функ
ци о на лан. Пред у зе ће ,,Слу жбе ни гла сник” до са да је из да ло мно штво 
вред них и ко ри сних књи га из обла сти дру штве не те о ри је ко је су би ле у 
скла ду са ду хом вре ме на, али и де ла ко ја су му про тив ре чи ла или ан ти
ци пи ра ла бу ду ћи раз вој до га ђа ја у са вре ме ном дру штву. У по гле ду опре ме 
ове књи ге и ква ли те та пре во да, из да вач је остао на ни воу сво јих прет
ход них по ду хва та. Што се ти че са мог из бо ра ау то ра, ути сак је дру га чи ји.

Не бој ша ВУ КО ВИЋ




