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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

ОД НОС КТИ ТО РА И ИГУ МА НА  
ПРЕ МА ХИ ЛАН ДАР СКОМ И СТУ ДЕ НИЧ КОМ  

ТИ ПИ КУ СВЕ ТОГ СА ВЕ

РА ДО МИР ПО ПО ВИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет

Ми је Ко ва че вића 11б, Бе о град, Ср би ја
ra do mir.po po vic @li ve.co m

СА ЖЕ ТАК: Срп ски ма на сти ри по све ће ни Пре све тој Бо го ро ди ци – 
Хи лан дар и Сту де ни ца, уну тра шњи – ду хов ни – жи вот ре гу ли шу пре ма 
кти тор ским ти пи ци ма, чи ји је ау тор Све ти Са ва, ко ји је био мо нах у оба 
ма на сти ра. Према ти пи ци ма, кти то ри су сте кли кти тор ска пра ва у од но су 
на сво је кти то ри је, и они су би ли у по себ ном по ло жа ју у од но су пре ма 
игу ма ни ма ко ји ру ко во де ма на сти ри ма. У ра ду је об ја шњен од нос из ме ђу 
кти то ра и на сто ја те ља ма на сти ра, од но сно игу ма на пре ма ма на стир ским 
ти пи ци ма, с по себ ним освр том на осо бе но сти срп ске др жа ве и Цр кве. По ред 
Хи лан дар ског и Сту де нич ког ти пи ка, у сред њо ве ков ној срп ској др жа ви и 
ње ном прав ном по рет ку Ду ша нов за ко ник ите ка ко во ди ра чу на о над ле-
жно сти ма на сто ја те ља, од но сно игу ма на ма на сти ра и њи хо вих кти то ра. 
Об ја шње но је да је по во дом осни ва ња но вог ма на сти ра и по во дом ње го вог 
уре ђе ња, цр кве но пре да ње ве о ма екс пли цит но и де цид но по што ва но. Ме-
то до ло ги ја овог ра да за сни ва се на про у ча ва њу и ана ли зи ра њу исто риј ских 
из во ра, а за тим се ре зу ла та ти ком па ра тив но из но се и по твр ђу ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ду ша нов за ко ник, ма на сти ри, Све ти Са ва, Сту де-
ни ца, ти пик, Хи лан дар 

Ма на сти ри Хи лан дар и Сту де ни ца су кти тор ски ма на сти ри и свој 
уну тра шњи ду хов ни жи вот ре гу ли шу пре ма кти тор ским ти пи ци ма. Сем 
то га, оба ма на сти ра по све ће на су Пре све тој Бо го ро ди ци (пра зни ци ма Ус пе-
њу и Ва ве де њу). Пи сац оба ти пи ка је јед на лич ност – Све ти Са ва, ко ји је 
био мо нах у оба ма на сти ра и до бро је знао при ли ке и мо гу ћи по ре дак у 
њи ма. Све ти Са ва је при ли ком пи са ња сво јих ти пи ка за узор имао ти пик 
ма на сти ра Бо го ро ди це Евер ге ти де у Кон стан тин гра ду. Он је тај ти пик 
са мо при ла го дио усло ви ма ма на сти ра Хи лан да ра и Сту де ни це.
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До бро је по зна то да у слу ча ју Хи лан да ра и Сту де ни це осни ва чи, од-
но сно кти то ри Све ти Си ме он, Све ти Са ва и краљ Сте фан Пр во вен ча ни 
у ти пи ци ма фи гу ри ра ју као кти то ри ко ји су сте кли кти тор ска пра ва у 
од но су на сво је кти то ри је. Ка ко је реч о оп ште жи тељ ним – ки но виј ским 
– ма на сти ри ма у ко ји ма по себ но ме сто за у зи ма на сто ја тељ или игу ман 
ма на сти ра, то су од но си кти то р–и гу ман, или на след ни кти то р–и гу ман, 
у по себ ном ме ђу соб ном од но су ко ји је у ти пи ку пре ци зно ре гу ли сан и 
од ре ђен. У то ме се за пра во нај суп тил ни је ви ди, од но сно, пре ла ма од нос 
све тов на –ду хов на власт, уоп ште. Срећ на је окол ност да су кти то ри ових 
ма на сти ра би ли, или су по ста ли, мо на си као бив ши вла да ри, та ко да се не 
мо же го во ри ти о су ко бу све тов на –ду хов на власт, од но сно кти то р–и гу ман. 
Ова ква тен ден ци ја оста ће на сна зи све вре ме у сред њо ве ков ној Ср би ји с 
не ким ма њим из у зе ци ма.

ОД НОС КТИ ТО Р–И ГУ МАН У ДЕ ЛИ МА СВЕ ТОГ СА ВЕ

Кти тор ма на сти ра Сту де ни ца је ве ли ки жу пан Сте фан Не ма ња. Ма-
на стир ни је од мах до био свој ти пик. Ти пик је на стао по сле смр ти кти то ра 
(1199. го ди не). Ов де се мо ра има ти у ви ду чи ње ни ца да је кти тор ство у 
ма на сти ру Сту де ни ца на след но, пре но си се на Не ма њи не на след ни ке на 
ве ли ко жу пан ском, од но сно кра љев ском пре сто лу. О то ме се ја сно ка же: 
„Јер ти си кти тор овом, као што ти и ра ни је пи сме но пре да дох у тво јој 
вла да ви ни (храм) Пре све те Бо го ро ди це До бро твор ке у Сту де ни ци ни са 
ким у за јед ни ци, са мо те би и се ме ну тво ме по сле те бе” [Списи све то га 
Са ве и Сте ва на Пр во вен ча но га 1939: 193]. То је ја сно кон ста то ва но у са-
мом ти пи ку. „Игу ман је од ли ко ван од бла го вер ног и хри сто љу би во га 
кра ља, бла же но га оца на шег и кти то ра го спо ди на Си ме о на да је у бро ју 
игу ман ских ма на сти ра. И овај игу ман је ви ши од сво ју игу ма на и да се 
на зи ва пр ви” [Студенички ти пик, 1986: 92 (гл. 13)].

Да кле, то што је Сту де ни ца у „бро ју игу ман ских ма на сти ра”, и да је 
њен игу ман „ви ши од сви ју” и пр ви, уза ко нио је сам кти тор, Све ти Си ме он. 
Да ље, у Сту де нич ком ти пи ку ва жно ме сто за у зи ма од ред ба о то ме ка ко 
се би ра но ви игу ман. Пред став ни ци ма на сти ра од ла зе „к са мо др жав ном 
го спо ди ну све срп ске зе мље, и да му мол бу ша љу да до ђе у овај ма на стир”. 
Краљ, од но сно вла дар, узи ма уче шће у из бо ру игу ма на. Ова од ред ба те-
ме љи се на на след ном кти тор ству, јер кти тор уче ству је у из бо ру и по ста-
вља њу но вог игу ма на у сво јој кти то ри ји. Да кле, краљ, над ле жни епи скоп 
и игу ма ни кра љев ских ма на сти ра до ла зе у Сту де ни цу, ула зе у храм и 
вр ше из бор „пре по доб ног му жа”. По сле Све те Ли тур ги је епи скоп но во-
и за бра ном игу ма ну да је је ван ђе ље, а „др жав ни го спо дин све срп ске зе мље 
узи ма га за ру ку од све тих две ри и при во ди га Пре све тој”, за тим му да је 
же зал и уво ди у игу ман ски сто, за тим га це ли ва пр во вла дар [Студенички 
ти пик, 1986: 93 (гл. 13); Тро иц ки 1935: 109]. У ти пи ку се за тим не дво сми-
сле но ка же да сâм „вла дар игу ма на по ста вља и го спо ди на и кти то ра уме-
сто се бе, да бу де осве ти тељ и чу вар ово га све то га ма на сти ра” [Студенич-
ки ти пик, 1986: 93 (гл. 13); Тро иц ки 1935: 109–110]. Вла дар је не ка вр ста 



241

стал ног „за ме ни ка” кти то ра ма на сти ра Сту де ни ца, од но сно Св. Си ме о на.1 
На са мом кра ју по гла вља о из бо ру игу ма на ка же се да у ма на сти ру Сту-
де ни ца „не ма ни ко вла сти, ни епи скоп, ни ко дру ги”. Овим је ду хов на 
са мо стал ност ма на сти ра пот пу но де фи ни са на и обез бе ђе на. Ма на сти ром 
су ве ре но упра вља игу ман.

У ма на сти ру Хи лан да ру, ка да је реч о игу ма ну, про пи си ти пи ка су 
слич ни оном што је ре че но у Сту де нич ком ти пи ку. Фор му ла ци ја о игу-
ма ну је ско ро пот пу но иста. Ма на стир Хи лан дар је „од ли ко ван од бла-
го вер них ца ре ва да је у бро ју игу ман ских ма на сти ра као и дру ги цар ски 
игу ман ски ма на сти ри”, а ту се ми сли на ма на сти ре на Све тој Го ри. Ма на-
сти ри се, ка ко се да ље у ти пи ку ка же, „зна ме ну ју од ца ра” [Хиландарски 
ти пик, 1986: 63 (гл. 13)]. Из прак тич них раз ло га, Све ти Са ва је, да игу ма ни 
не иду у Кон стан тин град „ра ди на зна ме но ва ња, већ узех од њих штап, 
да је у ма на сти ру ме сто на зна ме но ва ња цар ског” [Хиландарски ти пик, 
1986: 63 (гл. 13); Те о до си је Хи лан да рац 1860: 121; Жи во ји но вић 1998а: 74]. 
Све ти Са ва је у про ле ће 1199. го ди не бо ра вио у Кон стан тин гра ду код ца ра 
Алек си ја III ко ји му је из дао злат ни си ги лиј ко јим је Хи лан дар по стао 
„цар ски ма на стир, јер кти тор ма на сти ра и ње гов за штит ник је сам цар 
[Теодосије Хи лан да рац 1860: 51–52; Жи во ји но вић 1998а: 69]. 

С дру ге стра не, Си ме о но ва Хи лан дар ска по ве ља, да ти ра на у дру гу 
по ло ви ну 1198. го ди не, уства ри је кти тор ска по ве ља. Он је кти тор јер се 
у по ве љи ка же, „по тру дих ста рост сво ју, уз по моћ си на ми ве ли ког жу-
па на Сте фа на. удо сто ји ме Вла ди ка мој да му бу дем кти тор” [Свети Са ва 
1986: II, 32]. Кти тор ма на сти ра Хи лан да ра је и ве ли ки жу пан Сте фан 
Пр во вен ча ни. За ма на стир из да је по ве љу 1200. или 1201. го ди не. Сле ду је 
свог оца Св. Си ме о на ко ји је „по тру дио сво ју ста рост и ме не, ма кар и не-
до стој на да се на ре чем син ње гов, по ди жу ћи ме да об но вим све то ме сто”, 
ма на стир Хи лан дар [Списи све то га Са ве и Сте ва на Пр во вен ча но га, 1939: 
166]. У Жи ти ју Пре по доб ног Си ме о на, Сте фан Пр во вен ча ни до но си пи-
смо ко је му је отац упу тио из Хи лан да ра: „Не об ле ни се, но се по жу ри 
свом сна гом сво јом да га по диг неш, да се са зи да храм Пре све те у мој спо-
мен у овој зе мљи, и опет по сле ме не (да бу де) те би и де ци тво јој и уну ци ма, 
у род наш до ве ка. Јер си ти кти тор ово ме као што ти и ра ни је пи сме но 
пре да дох у тво јој вла да ви ни (храм) Пре све те Бо го ро ди це До бро твор ке у 
Сту де ни ци, ни с ким у за јед ни ци, са мо те би и се ме ну тво ме по сле те бе” 
[Списи све то га Са ве и Сте ва на Пр во вен ча но га, 1939: 193; Жи во ји но вић 
1998б: 1, 61]. Ов де је не дво сми сле но реч о на след ном кти тор ству у вла дар-
ској по ро ди ци ко ја се пре но си на по том ство [Марковић 1925: 100–124; 
Ми лаш 1888: 344]. Сте фан Пр во вен ча ни бла го да ри сво ме оцу што га је 
удо сто јио да бу де „с њим кти тор и слу жи тељ” ма на сти ра Хи лан да ра [Но-
ваковић 1912: 385; Мар ко вић 1925: 102; Ми лаш 1888: 346–347].

Дру го ва жно пи та ње је сте, ко ја пра ва у сво јој кти то ри ји сти че сам 
кти тор, ко ја су ње го ва овла шће ња и у че му се она кон крет но са сто је, а 
да с дру ге стра не не бу де по вре ђе но пре дањ ско, ка нон ско устрој ство и 

1 То је „акт ин ве сти ту ре”, ка ко ка же М. Пе тро вић [Петровић 1986: 85].
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ду хов ни по ре дак у ма на сти ру? Ко ја су пра ва кти то ра на ре ла ци ји кти-
то р–и гу ман? Да ли је кти тор, евен та у ал но, мо гао сâм се бе поста ви ти за 
игу ма на сво је кти то ри је, од но сно за ду жби не, или, да ли је имао пра во 
да по ста ви, или пак са мо да пред ло жи лич ност ко ја би мо гла би ти игу-
ман? Од го во ри на ова пи та ња ја сни су и не дво сми сле ни у ка нон ско-прав-
ном на сле ђу Цр кве. Кти тор има пра во да над ле жном епи ско пу пред ло жи 
кан ди да та за игу ма на. Епи скоп је тај ко ји про ве ра ва пред ло же ног кан-
ди да та и по ста вља га као свог кли ри ка [Милаш 1888: 346–347; Ми лаш 
1902: 721]. Ма на стир има сво ју уну тра шњу ду хов ну сло бо ду и не за ви сност 
ко ју по твр ђу ју оба ти пи ка. Ма на стир Хи лан дар је сло бо дан „од свих”, 
ка ко се ка же, „ту вла сти, и од про та и од дру гих ма на сти ра, и од особ них 
вла ди ка. И да ни је ни под чи јим пра ви ма, ни цар ским, ни цр кве ним, ни 
дру гим не чи јим” [Списи све то га Са ве, 1928: 72; Све ти Са ва 1986: II, 62]. 
Уну тра шњи ма на стир ски ду хов ни по ре дак је под игу ма ном и под Пре све-
том Бо го ро ди цом, као и „мо ли тва ма пре бла же ног и све тог оца”, од но сно 
Пре по доб ног Си ме о на као кти то ра. Уну тра шња ду хов на сло бо да ма на-
сти ра Хи лан да ра по себ но се огле да при ли ком из бо ра и по ста вље ња игу-
ма на. Хи лан дар је „од ли ко ван од бла го вер них ца ре ва да је у бро ју игу-
ман ских ма на сти ра као и дру ги цар ски игу ман ски ма на сти ри. А дру ги 
се зна ме ну ју од ца ра” [Списи све то га Са ве, 1928: 76; Све ти Са ва 1986: II, 
63]. Из еко ном ских и раз ло га прак тич не при ро де, Све ти Са ва је из Ца ри-
гра да од ца ра у ма на стир до нео же зал, од но сно штап, „да је у ма на сти ру 
ме сто на зна ме но ва ња цар ског” [Петровић 1986: 97]2. У из бо ру и по ста-
вља њу игу ма на у Хи лан да ру уче ству је ма на стир ски ико ном, екли си јарх 
и 10 или 12 мо на ха „ко ји су нај ста ри ји, и не ка уђу у цр кву и не ка при ми-
сле се би игу ма на” [Хиландарски ти пик, 1986: 63 (гл. 13)]. Иза бра ном 
на сто ја те љу пре да ју ма на стир ски Устав или ти пик и игу ман ски штап, а 
по том га уво де у игу ман ски сто.

По слу ша ње или од го вор ност игу ма на је ве ли ка у оп ште жи ћу. На 
пр вом ме сту је ње го во ста ра ње о ду хов ном жи во ту све бра ти је. За то се 
при из бо ру игу ма на во ди ра чу на да но ви игу ман бу де ис ку сни ду хов ник. 
При ли ком из бо ра игу ма на не тре ба гле да ти на род, по ре кло, ста рост, но-
вац, има ње, већ „не ка се иза бе ре игу ман са мо од њих, па ма кар се он тек 
по стри гао, ма кар био не пи смен и од оних ко ји су ван цр кве при ве де ни” 
[Хиландарски ти пик, 1986: 75 (гл. 19)].

У кти тор ска пра ва спа да оба ве за ма на сти ра да се мо ли за сво је кти-
то ре. Та ко у 35. гла ви Сту де нич ког ти пи ка на ла зи мо де таљ не од ред бе о 
то ме. На дан упо ко је ња Пре по доб ног Си ме о на 13/26. фе бру а ра оба вљан 
је го ди шњи по мен кти то ру у ма на сти ру Сту де ни ци. То га да на у ма на стир 
је до ла зио вла дар све зе мље и оста ли игу ма ни. Па ни хи да је вр ше на „све-
тло и са све ноћ ним бде ни јем, све тло и са по ја њем и све ћа ма, и у ва шем 
је лу и пи ћу”. „Уз то по дај те хлеб и ви но на вра та, ко се на ме ри у тај дан” 
[Студенички ти пик, 1986: 111 (гл. 35)]. Упра во је кти тор ско пра во на по мен 

2 Срп ски вла дар чи ни у Сту де ни ци не што што при ли ком из бо ра игу ма на чи ни ви зан-
тиј ски цар у Ца ри гра ду [Петровић 1986: 97].
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био је дан од глав них мо ти ва за ду жби нар ства у сред њем ве ку. [Тарановски 
2002: 98–99, По по вић 2007: 145–154.] Ка да је реч о осни ва њу но вог ма на сти-
ра и ње го вом уре ђе њу, цр кве но пре да ње ве о ма је екс пли цит но и де цид но. 
Та ко, пр во пра ви ло Пр во-дру гог са бо ра 861. го ди не у хра му Све тих Апо сто-
ла у Ца ри гра ду ја сно ка же, уства ри по на вља, да ни ко не мо же осно ва ти 
но ви ма на стир „без зна ња и во ље епи ско па” (ἄνευ τῆς Επισκόπου γνῶμις καὶ 
βουλῆς) [Правила Святых... 2000: 791; Ма ти ја Вла стар 2013: 291–292]. По-
што је реч о оп ште жи тељ ним ма на сти ри ма под ра зу ме ва се да ма на стир 
има не по крет ну имо ви ну ко ју кти тор обез бе ђу је за жи вот мо на ха и по тре-
бе ма на сти ра. Цр кве ни ка но ни и о то ме во де ра чу на. У истом ка но ну ка же 
се да је оба ве зно са ста вља ње по пи са све ма на стир ске имо ви не (βρεβίω 
εγκαταγραφέσθαι) ко ји се као та кав чу ва у ар хи ви са мог епи ско па (τοῖς 
Επισκόποις αρχεῖοις) [Правила Святых... 2000: 791; Ми лаш 1896: 269; Све
ште ни ка но ни цр кве 2005: 398–399; Ма ти ја Вла стар 2013: 291–292]. Све то 
упу ћу је на ја сан за кљу чак да су ма на сти ри ин те грал ни део све у куп ног 
цр кве ног жи во та и ор га ни за ци је о ко јој се бри не и ста ра епи скоп у свим 
ин стан ца ма. Те о дор Вал са мон да је при лич но оп шир но ту ма че ње овог пра-
ви ла ко је је на ста ло у по сти ко но бо рач ком пе ри о ду. На и ме, по зна то је да су 
ико но бор ци из ме ђу оста лог про го ни ли мо на хе и на не ли ве ли ке ште те са-
мим ма на сти ри ма у имо вин ском сми слу ре чи. За то је овај Са бор па три јар ха 
Фо ти ја (861) уства ри на не ки на чин об но ва и вас по ста вља ње мо на штва и 
на ру ше ног по рет ка у ма на сти ри ма. Ово пра ви ло за кљу чу је да ни епи скоп 
не ма пра во на ма на стир, као на соп стве ност „већ му се до зво ља ва да има 
са мо епи скоп ска пра ва у ње му”, а то зна чи да по ста вља игу ма на, од но сно 
по твр ђу је ње гов из бор, да ље, ње го во име по ми ње се у ма на сти ру на бо го-
слу же њи ма, ста ра се о ма на стир ској упра ви и во ди ра чу на о ду хов ним 
пре сту пи ма мо на ха [Правила Святых... 2000: 794]. Исто пра ви ло, од но сно 
ка нон је зна ча јан јер су бли ми ра цр кве ну прак су по ко јој осни вач ма на сти-
ра, од но сно кти тор, ни је имао пра во без зна ња епи ско па са мог се бе, или 
уме сто се бе, да по ста ви за игу ма на (παρὰ γνώμην τοῦ επισκόπου, εαυτόν 
ηγουμένος η ἀθέαυτου) [Правила Святых... 2000: 791].

У слу ча ју ма на сти ра Хи лан да ра као „цар ског ма на сти ра” чи ји је кти-
тор по стао и ис точ но ро меј ски цар Алек си је III Ан ђео (1199) ца ре во уче шће 
у из бо ру и по ста вља њу игу ма на огле да ло се у по се до ва њу цар ског же зла 
или шта па ко ји је чу ван у ма на сти ру [Живојиновић 1998а: 34]. 

Шта је зна чи ло при су ство цар ског же зла или шта па у ма на сти ру Хи-
лан да ру? Где су ко ре ни та кве прак се? Же зал је сим бол цар ске вла сти. Све та 
Го ра је од по чет ка би ла под за шти том или па тро на том ис точ но ро меј ских 
ца ре ва и ко ре ни све то гор ског мо на штва ве зу ју се за ма на стир Сту ди он у 
Ца ри гра ду. Пр ви си ги ли он (пе чат на по ве ља) за мо на хе на Ато су из дао је цар 
Ва си ли је (867–886) у ју ну 883. го ди не и то за ма на стир Ко ло ву [Папахрисанту 
2003: 97; Мак си мо вић 1998: 21]. Око сто ти ну го ди на ка сни је за хва љу ју ћи 
лич ном при ја тељ ству Све тог Ата на си ја Атон ског (†1004) и ца ра Ни ки фо ра 
Фо ке, осно ва на је „цар ска ла вра”, од но сно Ве ли ка Ла вра (963)3 [Папа хри-

3 Па па хри сан ту ис ти че да је Ве ли ка Ла вра по ста ла од 964. го ди не „све та ла вра на шег 
бла го че сти вог цар ства” [Папахрисанту 2003: 157, на по ме на 182].
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сан ту 2003: 157] ко ја је до би ла свој пр ви Ти пик 970/71. го ди не по узо ру 
на Сту дит ски ти пик из 799. го ди не [Максимовић 1998: 24; Ан ге ло пу лос 
1997: 31]. Од мах за тим усле дио је ти пик ца ра Јо ва на Ци ми ски ја (972). По 
од ред ба ма овог ти пи ка, про та на Све тој Го ри по твр ђи вао је ис точ но ро-
меј ски цар ко ји му је пре да вао же зал (ραβδος), док је епи скоп но вог игу-
ма на по твр ђи вао цр квеном по твр дом – пе ча том (σφραγιδα) [Папахрисанту 
2003: 234, на по ме на 137]. Пре ма то ме, прак са ко ја је уве де на у ма на стир 
Хи лан дар про пи си ма Хи лан дар ског ти пи ка из 1200/1. го ди не, ни је ни шта 
дру го већ са мо сле до ва ње не че му што већ одав но по сто ји на Све тој Го ри. 
Мо нах Те о до си је ка же „да де му цар сво јом ру ком же зал, и за по ве ди да се 
овај чу ва у цр кви...” [Теодосије Хи лан да рац 1860: 52]. С пра вом је за ма на-
стир Хи лан дар кон ста то вао да „из гле да да је у пи та њу био не ка да цар ски 
ма на стир” [Теодосије Хи лан да рац 1860: 46–47, 52; Жи во ји но вић 1998б: 
57]. У слу ча ју ма на сти ра Хи лан да ра срећ на је окол ност што су ње го ви 
осни ва чи и кти то ри мо на си Си ме он и Са ва, што је Све ти Са ва ау тор Хи-
лан дар ског ти пи ка до бро знао прак су и ду хов но на сле ђе ко је је за те као и 
на Све тој Го ри и у Ца ри гра ду, и што је на осно ву тих узо ра устро јио и 
Хи лан дар ски и Сту де нич ки ти пик.

Цар, од но сно вла дар у Ви зан ти ји тре ти ра се као „Бо жи ји слу га и 
освет ник оно ме ко ји зло чи ни” (Рим 13, 4). Он се тре ти ра као за штит ник 
Цр кве и њен бра ни тељ [Петровић 1993: 78]. У свој ству „по ма за ни ка Го-
спод њег” и по ма га ча Цр кве, вла дар, био он цар као у Ви зан ти ји, или краљ 
у Ср би ји, ужи ва по ве ре ње Цр кве и ње ну на кло ност ко ја је Цр кви до бро 
до шла ка да је реч о ши ре њу или учвр шћи ва њу пра во слав не ве ре, или пак 
у вре ме ни ма су зби ја ња је ре си или рас ко ла ко ји су по тре са ли Цр кву из-
ну тра [Петровић 1993: 81].

Што се ти че одо ма ће не и уста ље не прак се ко ја је на шла ме сто и у 
кти тор ским ти пи ци ма, да вла дар као кти тор но во и за бра ном игу ма ну уру-
чу је же зал, она има ко ре не у ис точ но ро меј ском цар ству. На и ме, но во и за-
бра ном па три јар ху у Кон стан тин гра ду цар је све ча но пре да вао же зал, и 
го во рио: „Све та Тро ји ца пре ко цар ства ко је нам (од Ње) да ро ва но по ста вља 
те за Ар хи е пи ско па Кон стан тин гра да, Но вог Ри ма и па три јар ха ва се ље-
не” [Зизикин 2007: 116]. Цар је ово чи нио као за штит ник и по кро ви тељ 
Цр кве. Још је но ви па три јарх од ца ра до би јао „нај бо љег ко ња” и цар је 
сво га си на слао у па три јар хо ву прат њу [Зизикин 2007: 117].

ДУ ША НОВ ЗА КО НИК О ОД НО СУ ИГУ МАН–К ТИ ТОР

Што се ти че сред њо ве ков не срп ске др жа ве и ње ног прав ног по рет ка 
ви ди мо да Ду ша нов за ко ник ите ка ко во ди ра чу на о над ле жно сти на сто-
ја те ља, од но сно игу ма на ма на сти ра и њи хо вих кти то ра. У За ко ни ку кти-
тор се по ми ње два пу та. Та ко чл. 28 ка да го во ри о по ма га њу си ро ма шних, 
ма на стир је ду жан да то чи ни, „да се хра не убо ги, ка ко је пи са но за кти-
то ра” [Душанов за ко ник 1986: 23]. У слу ча ју да то из о ста не од го вор ност 
је ди рект но сно сио игу ман и он је „од лу чи ван од са на”, од но сно, ли ша ван 
је чи на и зва ња [Душанов за ко ник 1986: 23]. Из ове од ред бе Ду ша но вог 
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за ко ни ка ја сно про из и ла зи да је оба ве за ма на сти ра да по ма же си ро ма хе, 
уства ри, про пис и за по вест кти то ра ма на сти ра ко ју игу ман са мо спр о во ди 
у де ло.

Уко ли ко то не чи ни, он уства ри на пр вом ме сту не по шту је во љу 
кти то ра, од но сно осни ва ча ма на сти ра ко ји је из ме ђу оста лих до нео и ову 
од ред бу. Ду ша нов за ко ник са мо на ни во оп ште о ба ве зног др жав ног за ко-
на по ди же ову од ред бу. Та ко ђе члан 35 Ду ша но вог за ко ни ка, ка да го во ри 
о овла шће њу игу ма на да упра вља це ло куп ном ма на стир ском имо ви ном, 
са мо по на вља од ред бе кти тор ских по ве ља, „ка ко пи ше хри со вуљ све тих 
кти то ра” [Душанов за ко ник 1986: чл. 35]. На сто ја тељ ма на сти ра, уства ри 
је са мо не ко ко у ру ко во ђе њу и упра вља њу ма на стир ском имо ви ном спро-
во ди у прак си во љу „све тих кти то ра”.

С дру ге стра не, Ду ша нов за ко ник та ко ђе на ни воу оба ве зног за ко на 
за све по да ни ке цар ства по на вља про пис ко ји већ по сто ји у ма на стир ским 
по ве ља ма, од но сно кти тор ским ти пи ци ма „да се игу ман у ма на сти ру не 
по ста вља ми том”. За ко ник пре кр ши о ци ма ове од ред бе чак из ри че и ду хов-
ну санк ци ју, „да је про клет и онај ко ји га је по ста вио” [Душанов за ко ник 
1986: чл. 13]. Да кле, по ста вља ње на сто ја те ља ма на сти ра ми мо про пи са 
ти пи ка и од ред би осни ва ча, за пра во кти то ра, има за по сле ди цу санк цио-
ни са ње и оних ко ји су игу ма на на та кав на чин по ста ви ли као и укла ња ње 
та ко по ста вље ног игу ма на. Игу ман је су де ћи по од ред ба ма не ко ли ко чла-
но ва Ду ша но вог за ко ни ка за у зи мао углед но ме сто у це ло куп ном дру штве-
ном по рет ку, не са мо уну тар цр кве не је рар хи је и по рет ка. Зба ци ва ње или 
укла ња ње игу ма на с ње го вог по ло жа ја пред мет је оп сер ва ци је и са мог 
За ко ни ка. Ве ро ват но се до га ђа ло да је игу ман мо гао би ти укло њен са 
свог по ло жа ја од стра не све тов них љу ди и ви со ких др жав них чи нов ни ка. 
За то се у Ду ша но вом за ко ни ку ка же да се игу ман „не зба цу је без уче шћа 
Цр кве” [Душанов за ко ник 1986: чл. 14], од но сно без зна ња и са гла сно сти 
над ле жног епи ско па.

Члан 28 Ду ша но вог за ко ни ка по на вља од ред бу о оба ве зи игу ма на 
да се ста ра о убо ги ма, „да хра ни убо ге”. Сем ових про пи са ко ји се ти чу 
до бро твор не де лат но сти ма на сти ра и њи хо вих на сто ја те ља, игу ма ни су 
по За ко ни ку има ли и суд ску власт над љу ди ма ко ји жи ве на ма на стир ским 
по се ди ма. То су „цр кве ни љу ди” [Душанов за ко ник 1986: чл. 33] ко ји су 
би ли оба ве зни у слу ча ју по тре бе, да суд ски по сту пак во де „пред сво јим 
игу ма ни ма”. Да кле, суд игу ма на био је ле га лан и за ко нит и пу но ва жан 
као и сва ки др жав ни суд у Ду ша но вом цар ству.

Ових не ко ли ко од ред би Ду ша но вог за ко ни ка о игу ма ни ма и кти то-
ри ма са мо по твр ђу је већ по сто је ћу прак су о ве ли кој уло зи ко ју су упра во 
има ли ма на сти ри и њи хо ви на сто ја те љи. Ко рен та квог ста ту са и по ло жа-
ја у су шти ни ле жи у кти тор ском пра ву ко је За ко ник са мо по твр ђу је. С 
дру ге стра не, и у овом сег мен ту нај бо ље се и на нај о чи глед ни ји на чин 
пре ла ма од нос ду хов не и све тов не вла сти у Ср би ји сред ње га ве ка, за пра-
во од нос Цр кве и др жа ве.

По ве ља ца ра Ду ша на за ма на стир Све тих Ар хан ђе ла код При зре на 
та ко ђе са др жи из ве сне еле мен те ко ји од ра жа ва ју већ одо ма ће ну прак су 
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ве за ну за по ло жај и ме сто игу ма на у кти тор ским ма на сти ри ма. Игу ман у 
Све тим Ар хан ђе ли ма се, по од ред би хри со ву ље „по ста вља он де од ки но-
ви је, ко га иза бе ре па три јарх и цар у до го во ру са бра ти јом ма на стир ском; 
ако ли се не на ђе та кав до сто јан, да се при ве де из Хи лан да ра” [Мишић и 
Су бо тин-Го лу бо вић 2003: 141]. Од ред ба ове хри со ву ље је слич на про пи су 
Сту де нич ког ти пи ка. Вла дар, од но сно цар и цр кве ни по гла вар – па три-
јарх, би ра ју игу ма на у Све тим Ар хан ђе ли ма. За ни мљи во је да ако не ма 
до стој ног мо на ха у са мом ма на сти ру, кан ди дат за игу ма на до во ђен је из 
ма на сти ра Хи лан да ра. Кти тор ма на сти ра је цар ко ји шти ти ма на стир ску 
сло бо ду про пи сом да ма на стир „не бу де ар хи е пи ско пи је, ни ми тро по ли-
је, ни епи ско пи је, са мо игу ма ни је за оп ште жи ли ште мо на ха” [Мишић и 
Су бо тин-Го лу бо вић 2003: 119].

ЗА КЉУ ЧАК

Срп ски ма на сти ри по све ће ни Пре све тој Бо го ро ди ци – Хи лан дар и 
Сту де ни ца – уну тра шњи (ду хов ни) жи вот ре гу ли шу пре ма кти тор ским 
уста ви ма, чи ји је ау тор Све ти Са ва ко ји је био мо нах у оба ма на сти ра. У 
тим ти пи ци ма, кти то ри су сте кли кти тор ска пра ва у од но су на сво је кти
то ри је, и они су да ље у од но су с игу ма ни ма ко ји ру ко во де ма на сти ри ма. 
Прак са кти тор ског же зла ко ја је уве де на у ма на стир Хи лан дар про пи си-
ма Хи лан дар ског ти пи ка из 1200/1. го ди не, ни је ни шта дру го, већ са мо 
сле до ва ње не че му што већ одав но по сто ји на Све тој Го ри. Да кле, ви ди мо 
да се Све ти Са ва, ка да су у пи та њу ме ђу соб ни од но си кти то ра-да ро дав ца 
и игу ма на, у сво јим ти пи ци ма по овом пи та њу по ста вља у ду ху древ них 
мо на шких уста ва и пра ви ла. По сле Хи лан дар ског и Сту де нич ког ти пи ка, 
у сред њо ве ков ној срп ској др жа ви и ње ном прав ном по рет ку Ду ша нов за-
ко ник та ко ђе во ди ра чу на о над ле жно сти на сто ја те ља, од но сно игу ма на 
ма на сти ра и њи хо вих кти то ра. Овим ра дом об ја шње но је да је по во дом 
осни ва ња но вог ма на сти ра и по во дом ње го вог уре ђе ња цр кве но пре да ње 
ве о ма екс пли цит но и де цид но.
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ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

 AT TI TU DES OF FO UN DERS AND AB BOTS TO HI LAN DAR  
AND STU DE NI CA TYPI CONS OF ST SA VA
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SUM MARY: In ter nal (spi ri tual) li fe in Ser bian me di e val mo na ste ri es de di ca ted to 
the The o to kos – Chi lan dar and Stu de ni ca, is re gu la ted ac cor ding to typi kon of the mo-
na stery, writ ten by Sa int Sa va, who was a monk at the mo na ste ri es. In the se Typi kons, 
fo un ders ga i ned the ir rights in re la tion to the ir mo na ste ri es, and they are still in re la tion 
to the ab bots (hygo u me nos) of the mo na ste ri es. Prac ti ce scep ter of the fo un der of the mo-
na stery that was in tro du ced in Hi lan dar  Mo na stery Typi kon from 1200/1, is not hing but 
the tra di tion that had long exi sted in Mo unt At hos. So St Sa va tra di ti o nally re fers to the 
re la ti ons ab bot –fo un der in the Ser bian mo na ste ri es at the be gin ning of the 13th cen tury. 
Be si des Typi cons of Hi lan dar and Stu de ni ca, in the me di e val Ser bian sta te and its le gal 
or der, Du šan’s Co de al so de alt with the ju ris dic tion of fo un der of the mo na stery, and with 
re la ti ons bet we en ab bot of the mo na stery and its fo un der. This pa per ex pla i ned that du ring 
the esta blis hment of a new mo na stery, church tra di tion was very ex pli cit and cle ar re gar-
ding its or ga ni za tion.

KEYWORDS: Du šan’s Co de, Hi lan dar, Stu de ni ca, St Sa va, Typi con 
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра рад на став ни ка му зи ке у бо го слов ским 
шко ла ма из ме ђу два свет ска ра та. Те о риј ски мо дел по ла зи од ме та фо ре „пеј за-
жа зна ња”, ко ја се ко ри сти у раз ма тра њи ма пе да го ги је му зи ке, а ме то до ло шки 
при ступ те ме љи се на кон цеп ту ми кро на ра ти ва. Са гле да ва ју се че ти ри сна жне 
пе да го шке лич но сти – др Јеф то Пр ња то вић, Бо рис Во ло бу јев, Мир ко Па вло-
вић и Урош Ју ри шић – са ци љем да се по зи ци о ни ра ду хов ни, дру штве ни, ин-
сти ту ци о нал ни и кул ту ро ло шки кон текст њи хо вог де ло ва ња, да се раз мо три 
ко ли ко је њи хо во зна ње из дру гих не му зич ких обла сти би ло ре ле вант но за на-
став нич ко ис ку ство у сфе ри цр кве ног пе ва ња, да се утвр ди (дис)кон ти ну и тет 
пе да го шке прак се у од но су на пе ри од пре Пр вог свет ског ра та. Из бор пе да го га 
чи ја се де лат ност раз ма тра био је усло вљен њи хо вим не пре кид ним ан га жма ном 
у тра ја њу од нај ма ње де сет го ди на, бо го слов ским шко ла ма у ко ји ма су де ло-
ва ли и чи ње ни цом да се о њи хо вом ра ду у овој обла сти из у зет но ма ло зна1. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: бо го слов ске шко ле, ду хов ност, ме ђу рат ни пе ри од, 
ми кро на ра ти ви, обра зо ва ње, пеј за жи про фе си о нал ног зна ња, цр кве но по ја ње 

У до са да не на пи са ној ин те грал ној исто ри ји срп ске му зич ке пе да го-
ги је, на ста ва му зи ке у бо го слов ским шко ла ма пред ста вља ла би за себ но 

1 У ра ду је пред ста вљен део ис тра жи ва ња на про јек ту „Иден ти те ти срп ске му зи ке у 
свет ском кул тур ном кон тек сту” Фа кул те та му зич ке умет но сти Уни вер зи те та умет но сти 
у Бе о гра ду (ев. бр. 177019) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



и не сум њи во ва жно по гла вље. Не ки од нај ста ри јих исто риј ских из во ра 
од зна ча ја за исто ри ју срп ске му зи ке уоп ште, по пут не ум ских ру ко пи са, 
има ли су, као и у ви зан тиј ској кул ту ри, ин струк тив ну уло гу [Troelsgård 
2011: 13], а 18. век, „ћу тљив” и за тво рен ка да је о му зич ки ре ле вант ним 
по да ци ма реч, сра змер но пу но по да та ка ну ди о по јач ким шко ла ма или 
уче њу му зи ке у дру гим обра зов ним ин сти ту ци ја ма [Пејовић и сар., 1998: 
75–77]. Па опет, осим име на, го ди на ра да или шту рих ин фор ма ци ја о спо-
соб но сти ма, оце ни ре зул та та, на став ним пла но ви ма и про гра ми ма или 
го ди шњим ус пе си ма уче ни ка, не зна се мно го о лич но сти ма ан га жо ва ним 
у сло же ном про це су на ста ве по ја ња, а ка сни је и хор ског пе ва ња и те о ри-
је му зи ке у срп ским пра во слав ним бо го сло ви ја ма. Ме ђу тим, са вре ме на 
ис тра жи ва ња у обла сти пе да го ги је му зи ке ука зу ју на ве ли ки ути цај упра-
во пе р со нал ног аспек та на прак су еду ка ци је, ме то да и тех ни ка на ста ве, као 
и на об ли ко ва ње обра зов них са др жа ја уоп ште. Ка да је о пе да го шком са-
др жа ју реч, ис ти че се да је ба за зна ња на став ни ка му зи ке „раз ли чи та од 
на став ни ка из дру гих пред мет них обла сти” [Bar ret 2007: 7], а у но ви јим 
те о ри ја ма и ре зул та ти ма ис тра жи ва ња по све ће ним „кон стру и са њу зна ња” 
му зич ких пе да го га па жњу при вла че кон цеп ти пеј за жа зна ња, с јед не, и 
ла ти ту ди нал ног зна ња, с дру ге стра не. Ме та фо ра пеј за жа ко ју су кре и ра-
ли Жан Клен ди нин и Ми шел Ко не ли (Jean Clan di nin and Mic hael Con nelly) 
укљу чу је у се бе вре ме, ме сто и про стор. Она по се ду је и екс пан зив ну ди-
мен зи ју и при ка зу је мо гућ ност да се зна ње пе да го га „ис пу ни раз ли чи тим 
љу ди ма, ства ри ма, до га ђа ји ма и обе ле жи раз ли чи тим од но си ма. С об зи-
ром на чи ње ни цу да је пеј заж про фе си о нал ног зна ња из гра ђен на осно ву 
од но са из ме ђу љу ди, ме ста и ства ри, то је исто вре ме но и ин те лек ту ал ни 
и мо рал ни пеј заж...” [Cra ig 2009: 1041]. Ово ме је до не кле сли чан, ма да је 
не што ужи, кон цепт ла ти ту ди нал ног зна ња, ко ји се ко ри сти да озна чи 
спо соб ност ком пе тент них и бри жних на став ни ка да се „осло не на књи жев-
ност, исто ри ју, по ли ти ку, фи ло зо фи ју, умет но сти, та ко да све ово обо га ти 
њи хо ву на ста ву” и да флек си бил но и са о се ћај но од го во ре на „из го во ре не 
и не из го во ре не по тре бе уче ни ка” [Bar rett 2007: 9]. Бу ду ћи да је сва ка на-
ста ва му зи ке ви со ко ин ди ви ду а ли зо ва на де лат ност [Pal mer 2010: 164] ко ја 
у обра зов ни про цес не укљу чу је са мо про фе си о нал ну стра ну пе да го га, већ 
ње го ву ком плет ну лич ност, за ни ма ло нас је ка ко се ово од ра зи ло на на-
ста ву му зи ке на бо го слов ским шко ла ма у сло же ном исто риј ском пе ри о ду 
из ме ђу два свет ска ра та. Ка кав је био дру штве ни, кул тур ни и ин сти ту цио-
нал ни кон текст њи хо вог де ло ва ња? Да ли је и, уко ли ко је сте, у ко јој ме ри, 
њи хо во зна ње из дру гих не му зич ких обла сти би ло ре ле вант но за на став-
нич ко ис ку ство у сфе ри цр кве ног пе ва ња? Где је, за пра во, гра ни ца из ме ђу 
на ста ве му зи ке и до ме на „из ван” ње и ка ко се та гра ни ца фор ми ра? Ко ји 
су по себ ни зах те ви по ста вља ни пред пе да го ге на бо го слов ским шко ла ма?

Дру гим ре чи ма, циљ овог ра да је сте да се утвр ди на ко ји на чин су 
исто риј ске, со ци јал не и кул тур не про ме не у ди на мич ном пе ри о ду из ме ђу 
два свет ска ра та ути ца ле на на став ни ке по ја ња и му зи ке у бо го слов ским 
шко ла ма у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, од но сно Кра ље ви ни 
Ју го сла ви ји од 1929. го ди не. Ва жно је на гла си ти да спе ци фич не цр те овог 
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исто риј ског пе ри о да не ће би ти са гле да ва не „са ме за се бе”, већ у окви ри-
ма „лич них при ча” ода бра них пе да го га по ја ња и хор ског пе ва ња. Да ли су 
број не со ци о кул тур не мо ди фи ка ци је или из ме не у обра зов ном си сте му 
усло ви ле про ме ну при сту па на ста ви срп ског на род ног цр кве ног по ја ња 
(у по ре ђе њу с прак сом из 19. и с по чет ка 20. ве ка и па ра диг ма тич ним при-
ме ром Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, на при мер)? На ко ји на чин су 
на став ни ци у ме ђу рат ном пе ри о ду, вре ме ну ко је је обе ле жи ла се ку ла ри-
за ци ја, али и хри шћан ске ду хов не об но ве ини ци ра не ра дом епи ско па 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и оца Ју сти на По по ви ћа, не го ва ли и пре но си ли 
ду хов не вред но сти? 

Ме то до ло шки по сма тра но, овај рад те ме љи се на кон цеп ту ми кро на-
ра ти ва у са гле да ва њу жи во та и де ло ва ња пе да го га. При ступ пе да го ги ји 
по ја ња из угла ми кро на ра ти ва пру жа мо гућ ност да „озбиљ но раз у ме мо 
ма ле жи вот не до га ђа је ко ји мо гу има ти ве ли ки зна чај у бу дућ но сти. На-
ра тив на сту ди ја и чи та о цу ну ди ве ћу ра зно вр сност ис ку ста ва ко ја би, на 
дру ги на чин, би ла сма тра на не за ни мљи вим и обич ним. На ра тив на сту ди-
ја усред сре ђу је се на сег мен те уме сто на оп ште; њен циљ је да се раз у ме 
зна че ње ком по нен ти ис ку ства. То пру жа мо гућ ност по тен ци јал но ду бљег 
и са др жај ни јег раз у ме ва ња” [Krátká 2015: 842]. 

Из бор пе да го га о ко ји ма ће у овом ра ду би ти ре чи – др Јеф та Пр ња-
то ви ћа, Бо ри са Во ло бу је ва, Мир ка Па вло ви ћа и Уро ша Ју ри ши ћа – био 
је усло вљен раз ли чи тим кри те ри ју ми ма. Пр ви се од но си на ду жи ну њи-
хо вог пе да го шког ан га жма на у обла сти му зи ке: сви они ра ди ли су нај ма ње 
де сет, а нај ви ше се дам на ест го ди на у јед ној шко ли на ме сту на став ни ка 
по ја ња, што је у то вре ме би ла из у зет но рет ка прак са. Увиди у рад бо го-
сло ви ја по ка зу ју да су мно ги на став ни ци ве о ма крат ко оста ја ли на јед ном 
ме сту – у про се ку јед ну до две школ ске го ди не. Ова прак са би ла је усло вље-
на не до стат ком по јач ког на став ног ка дра ко ји је, уз ма ње осци ла ци је, био 
еви дент ан у ве ћи ни срп ских пра во слав них бо го сло ви ја све до три де се тих 
го ди на 20. ве ка. Ме ђу тим, кон ти ну и тет у ра ду на став ни ка ве о ма је ва жан 
због про фе си о нал ног раз во ја пе да го шке ка ри је ре, чи је фа зе тра ју по не ко-
ли ко го ди на. Без об зи ра на раз ли ке у пе ри о ди за ци ја ма ка ри је ре [Krátká 2015: 
838–839], ис тра жи ва чи се сла жу да је по треб но да про ђе три до пет го-
ди на ка ко би се до сти гла про фе си о нал на зре лост, ста би ли зо ва ла ис ку ства, 
по ве за ла те о риј ска зна ња и прак са, и сте кла ве шти на и си гур ност у ра ду 
са уче ни ци ма. Са мим тим, са гле да ва ње пеј за жа про фе си о нал ног зна ња за 
на став ни ке ко ји су се по ја њем ба ви ли у кра ћем пе ри о ду, не би би ло аде кват-
но. Дру ги кри те ри јум од но си се на раз ли чи те бо го слов ске шко ле: циљ нам 
је био да пред ста ви мо пе да го ге ко ји су де ло ва ли у уда ље ним гра до ви ма 
Кра ље ви не СХС. Ко нач но, али не и ма ње ва жно, реч је о лич но сти ма чи ја 
је де лат ност да нас ма ло по зна та или го то во пот пу но за бо ра вље на, што 
је не за слу же но ста ње ко је овим пу тем по ку ша ва мо да ис пра ви мо. У том 
сми слу, у ра ду су (пр ви пут) пред ста вље ни ре зул та ти ви ше го ди шњих 
ар хив ских ис тра жи ва ња, а до ступ на при мар на гра ђа би ла је дра го це на за 
фор ми ра ње сли ка о лич ним – а не са мо про фе си о нал ним – иден ти те ти ма 
на став ни ка, што иде у при лог ода бра ној ме то до ло шкој по зи ци ји.
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Украт ко, ме ђу рат ни пе ри од до нео је број не со ци о кул тур не про ме не 
ко је су усло ви ле ме та мор фо зе дру штве них струк ту ра, ути чу ћи, по сред но, 
и на ве ћи ну јав них ин сти ту ци ја у пе ри о ду из ме ђу 1918. и 1941. го ди не. 
Ово је вре ме вр хун ских до ме та срп ске кул тур не исто ри је, а кључ не ре чи 
ко ји ма се она мо же ока рак те ри са ти сва ка ко су евро пе и за ци ја и мо дер ни-
за ци ја. Об но ва и осни ва ње ин сти ту ци ја, ка ко кул тур них, та ко и на уч них 
и обра зов них, по го до ва ли су укуп ном про спе ри те ту, па су но ве тен ден ци је 
у умет но сти, кул ту ри и на у ци би ле син хро ни зо ва не са слич ним по ја ва ма 
у дру гим европ ским зе мља ма. Умет ност ни је пре за ла од нај но ви јих стил-
ских иза зо ва (што не зна чи да је тра ди ци ја би ла за бо ра вље на), а умет ни-
ци и на уч ни ци ко ји су за вр ши ли шко ло ва ње у ино стран ству успе шно су 
пре но си ли нај но ви ја до стиг ну ћа и у ју го сло вен ску сре ди ну. Све раз ви је-
ни ја гра ђан ска кла са пру жа ла је до бар со ци јал ни оквир за осни ва ње број-
них умет нич ких удру же ња, раз вој ама те ри зма и обра зо ва не пу бли ке. Не 
тре ба из гу би ти из ви да ни до при но се ко је је ре ла тив но до бро обра зо ва на 
и со лид но со ци јал но по зи ци о ни ра на ру ска еми гра ци ја да ла раз во ју на у ке, 
умет но сти и про све те. 

Обра зов ни си стем и обра зо ва ње уоп ште би ли су под ве ли ким ути ца-
јем про ме на, што је ре зул ти ра ло по кре том за „но ву шко лу” и „са вре ме но 
вас пи та ње” [Жикић 2013: 493], али и на по ри ма да се пре ва зи ђе прет ход на 
рас цеп ка ност на ни воу си сте ма шко ла. Та ко се и оку пља њем пра во слав-
них цр ка ва у је дин стве ну ор га ни за ци ју, ство ри ла по тре ба за уни фи ка ци-
јом пра во слав них бо го сло ви ја, што је ини ци ра ло на ста ја ње Пра вил ни ка 
о Срп ским пра во слав ним бо го сло ви ја ма у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло
ве на ца, ко јег је 12. но вем бра 1921. го ди не про мо ви сао ми ни стар ве ра др 
Мили во је Јо ва но вић. Пра вил ник је пред ви ђао об на вља ње ра да бо го сло-
ви ја у Срем ским Кар лов ци ма, При зре ну, Са ра је ву, Би то љу, Бе о гра ду и За-
гре бу. Ме ђу тим, при ли ке спе ци фич не за сва ки град по на о соб, усло ви ле су 
не мо гућ ност ус по ста вља ња ра да у бо го слов ским шко ла ма у Бе о гра ду и 
За гре бу, док је у свим оста лим гра до ви ма ор га ни зо ва ње на ста ве за вр ше-
но по чет ком 1922. го ди не [AJ-69-31-54]. Бо го сло ви је су об на вља ле свој 
рад по сте пе но, јед на за дру гом: пр во При зрен ска бо го сло ви ја 1919. го ди-
не, за тим Бо го сло ви ја Све тог Са ве у Срем ским Кар лов ци ма 1920. го ди не, 
па Са ра јев ска бо го сло ви ја и Бо го сло ви ја Све тог Пе тра Це тињ ског 1921. 
го ди не, а свој по нов ни рад по след ња је ус по ста ви ла Бо го сло ви ја Све тог 
Јо ва на Бо го сло ва у Би то љу 16. фе бру а ра 1922. го ди не. 

Све Срп ске пра во слав не бо го сло ви је ор га ни зо ва не су као пе то ра зред-
не шко ле под вр хов ним над зо ром Ми ни стар ства ве ра, али се упра ва бо-
го сло ви ја о свим ва жни јим пи та њи ма, ко ја су се ти ца ла устрој ства шко ле 
и ње ног про свет ног ра да у за во ду и ван ње га, пр во бит но кон сул то ва ла са 
Све тим Ар хи је реј ским са бо ром СПЦ. Пра вил ник [Правилник 1922: 1] је 
де фи ни сао и но ви На став ни план за све срп ске пра во слав не бо го сло ви је 
од 28 пред ме та. По ло ви на на став них пред ме та би ла је бо го слов ска, а дру-
га по ло ви на оп ште о бра зов на. Нај за сту пље ни ји пред мет би ло је нот но и 
цр кве но по ја ње са че ти ри ча са не дељ но у свим раз ре ди ма [Радовић (Ман-
дић) 2006: 214–216]. 
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У кон тек сту оп штих при ли ка ме ђу рат ног пе ри о да, за да так на став ни ка 
цр кве ног по ја ња и дру гих срод них пред ме та под ра зу ме вао је да се кроз 
укуп ни аре ал пред ме та, цр кве ним по ја њем омо гу ћи кан ди да ти ма да стек-
ну по треб ну бо го слов ску струч ност. Око цр кве ног по ја ња гра ви ти ра ла су 
и дру га два му зич ка пред ме та: хор ско и нот но пе ва ње, ко ја су уче ни ке 
бо го сло ви је уво ди ла у му зич ку пи сме ност и обез бе ђи ва ла ан самбл ко ји 
је на сту пао у од го ва ра ју ћим приликамa. Сам кон цепт све до чи о ја сном 
ци љу, ин те гри са њу му зич ке на ста ве, али и о ши рем, ин те гра тив ном при-
сту пу кон цеп ци ји обра зо ва ња ко је је под ра зу ме ва ло да се блок му зич ких 
пред ме та уза јам но на до пу њу је кроз оста ле пред ме те, пр вен стве но цр кве-
но сло вен ски је зик, ли тур ги ку и исто ри ју хри шћан ске цр кве.
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ПЕЈ ЗА ЖИ ЗНА ЊА

Би о гра фи је на став ни ка

Др ЈЕФ ТО ПР ЊА ТО ВИЋ, про то је реј-ста вро фор  
про фе сор цр кве ног по ја ња у Са ра јев ској бо го сло ви ји  

(од 1927. до 1937)

Про то је реј-ста вро фор др Јеф то Пр ња то вић (1884–1962) ро ђен је у Мо-
ста ру 29. ја ну а ра 1884. го ди не, од оца ку јун џи је Ву ка на и мај ке Ро се рођ. 
Јо ва но вић. У род ном гра ду сте као је основ но обра зо ва ње а ис пит зре ло-
сти по ло жио је 1904. у Ве ли кој мо стар ској гим на зи ји. Срп ско-пра во слав но 
бо го слов ско учи ли ште у Ре ље ву за вр шио је 1907. го ди не и на ста вио уса-
вр ша ва ње на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Чер нов ци ма (Укра-
ји на), где је по ла га њем свих струч них ис пи та и док то ри рао 7. ју на 1910. 
го ди не [Архив БиХ, пе р со нал на до си јеа, бр. 311]. Сво ју пе да го шку де лат-
ност за по чео је као ка ти хе та у са ра јев ској учи тељ ској шко ли 1910. го ди-
не, и од овог пр вог по ста вље ња, до пен зи о ни са ња 1945. го ди не [Цисарж 
1962: 4], вр шио је бо га ту про свет ну де лат ност. До бро је го во рио не мач ки 
је зик.

Не ду го на кон са ра јев ске учи тељ ске шко ле (1911), пре ме штен је у 
ре љев ску бо го сло ви ју у ко јој је пет го ди на (до 1916) пре да вао цр кве но сло-
вен ски је зик, ли тур ги ку и цр кве но по ја ње с пра ви лом [Изв еш тај о Срп ском 
пра во слав ном бо го слов ском учи ли шту у Ре ље ву 1912: 11]. По слу жбе ној 
ду жно сти, до де ље но му је ме сто ве ро у чи те ља у Му шкој учи тељ ској шко-
ли у Дер вен ти, где је и до че као ус по ста вља ње Кра ље ви не СХС. По чет ком 
1926. го ди не, по по тре би слу жбе, вра тио се у Са ра је во – пр вих ме сец 
да на као ка ти хе та Пр ве са ра јев ске гим на зи је, а за тим, го ди ну и по да на, 
као ка ти хе та Дру ге са ра јев ске гим на зи је [Архив БиХ]. 

Кра љев ским ука зом [В. бр. 1946, 21. фе бру а ра 1927. го ди не; АЈ-69-27-50], 
по ста вљен је за про фе со ра Са ра јев ске бо го сло ви је ка да су му, из ме ђу оста-
лих де лат но сти, по ве ре на и два ча са цр кве ног пе ва ња у 4. раз ре ду. Пу них 
де сет го ди на про вео је у Са ра јев ској бо го сло ви ји из ко је је, по про фе сор-
ској ду жно сти 1937. го ди не, пре ме штен у Кар ло вач ку бо го сло ви ју [Изве ш тај 
Срп ске пра во слав не бо го сло ви је у Са ра је ву за школ ску 1937: 24]. На кон 
го ди ну да на про ве де них у Кар ло вач кој бо го сло ви ји, Све ти ар хи је реј ски 
си нод до де лио му је ду жност пр вог на став ног ин спек то ра свих срп ских 
пра во слав них бо го сло ви ја, ко ју је вр шио све до свог пен зи о ни са ња 1945. 
го ди не. 

Про то је реј-ста вро фор др Јеф то Пр ња то вић, упо ко јио се 16. фе бру а ра 
1962. го ди не у То по ли, у се дам де сет осмој го ди ни жи во та. Са хра њен је на 
бе о град ском Но вом гро бљу, а опе ло је из вр шио Ње го ва Све тост па три јарх 
Гер ман, уз аси стен ци ју де сет про то је ре ја, не ка да шњих про фе со ро вих 
уче ни ка [Цисарж 1962: 4].
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БО РИС ВО ЛО БУ ЈЕВ, про то је реј-ста вро фор 
про фе сор хор ског пе ва ња и те о ри је му зи ке у Бо го сло ви ји Светог Саве 

у Сремским Карловцима (од 1921. до 1938)

Про то је реј-ста вро фор Бо рис Во ло бу јев (1890–1980) ро ђен је у Хар ков-
ској гу бер ни ји, се ло Бје ло вод – Укра ји на, у све ште нич кој по ро ди ци. Отац 
про то је реј Ге ор ги је, се о ски све ште ник, и мај ка Ма ри ја удах ну ли су му 
хри шћан ско-пра во слав но вас пи та ње [Брадић 1980: 271]. 

Шко ло ва ње је за по чео у Хар ко ву, у ко јем је 1911. го ди не за вр шио Ду-
хов ну се ми на ри ју, а 1915. го ди не у Ки је ву, Им пе ра тор ску ви шу ду хов ну 
ака де ми ју на Исто риј ском оде ље њу са сте пе ном кан ди да та бо го сло вља 
с од лич ним успе хом. Пе да го шку де лат ност за по чео је 1915. го ди не у род-
ном Хар ко ву као ре до ван про фе сор исто ри је и пе да го шке пси хо ло ги је у 
Ду хов ном жен ском учи ли шту. Упо ре до с овим ан га жма ном, до 1919. го-
ди не, пре да вао је исто ри ју у Пр вој му шкој гим на зи ји у Хар ко ву и вр шио 
ду жно сти се кре та ра хар ков ског цр кве ног ар хе о ло шког дру штва [АЈ-69-
17-40]. 

По ли тич ке при ли ке усло ви ле су да две го ди не (1919–1920) про ве де 
на те ри то ри ји Тур ске и Бу гар ске, да би сво ју дру гу отаџ би ну про на шао на 
под руч ју Ју го сла ви је. У Кра ље ви ну СХС и Срем ске Кар лов це Бо рис Во-
ло бу јев до шао је као ру ски еми грант 1921. го ди не. Исте го ди не, по ста вљен 
је за при вре ме ног учи те ља хор ског и нот ног пе ва ња, ко ју је зва нич но 
пре у зео 27. ок то бра 1921. Пу них се дам на ест го ди на, до 1938. го ди не, у 
Бо го сло ви ји Све тог Са ве у Срем ским Кар лов ци ма, пре да вао је раз ли чи те 
пред ме те, да би 1938. го ди не био пре ме штен у Би тољ ску бо го сло ви ју као 
про фе сор Све тог пи сма Но вог за ве та, где га је за те као по че так Дру гог 
свет ског ра та. 

У све ште нич ки чин пре зви те ра ру ко по ло жен је 1933. го ди не [Сиби-
но вић и др., 1994: 242]. Чин про то је ре ја при мио је 1937. го ди не у хра му 
Све тог Алек сан дра Нев ског у Бе о гра ду, а нај ви шим све ште нич ким од ли-
ко ва њем – на пр сним кр стом, од ли ко ван је 1951. го ди не на дан хра мов не 
сла ве По кро ва Пре све те Бо го ро ди це у Ба ри чу код Обре нов ца [Брадић 
1980: 271]. Вре ме од 1944. до 1946. го ди не про вео је као све ште ник Ба рич-
ке па ро хи је, а до 1953. го ди не као па рох на Ум ци код Бе о гра да. Зва нич но 
је пен зи о ни сан 1951. го ди не, али је све до сво је смр ти слу жио у хра му 
Пре о бра же ња Го спод њег на Ум ци. 

Ње го ва ду бо ка ре ли ги о зност ис ка зи ва ла се кроз из ра зи ту му зи кал-
ност и емо тив ност, ко ја се до дат но ис по ља ва ла у ње го вим про по ве ди ма 
и на гла ше ном да ру за пи са ње. У ча со пи су Хри шћан ски жи вот (бр. 7/8, 
1922) об ја вљен је ње гов рад „На иви ци ам би са” [АЈ-69-17-40], а у Гла сни
ку срп ске па три јар ши је ра до ви „Ва се љен ски са бо ри и рим ски па па” и 
„Тај на стра да ња у све тло сти Хри сто ве на у ке”. У ме ђу рат ном пе ри о ду 
са ра ђи вао је у ча со пи су Хри шћан ски жи вот, а по сле Дру гог свет ског 
ра та у ли сту Пра во сла вље. У ру ко пи сној за о став шти ни оста ле су Исто-
ри је Срп ске и Хри шћан ске цр кве ко ји ма се, као соп стве ним уџ бе ни ци ма, 
слу жио за вре ме про фе су ре у бо го сло ви ја ма [Брадић 1980: 271]. 
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Про фе сор бо го сло ви је, „чи ка про та”, про то је реј-ста вро фор Бо рис Во-
ло бу јев, упо ко јио се 5. ав гу ста 1980. го ди не у де ве де се тој го ди ни жи во та 
на Ум ци. Са хра њен је на Но вом гро бљу у Бе о гра ду. Опе ло је из вр шио епи-
скоп мар чан ски Да ни ло у при су ству ни шког епи ско па Ири не ја и три де сет 
све ште но слу жи те ља, уче ни ка про фе со ра Бо ри са Во ло бу је ва.

МИР КО Р. ПА ВЛО ВИЋ, про то је реј-ста вро фор 
на став ник цр кве ног и хор ског пе ва ња и те о ри је му зи ке у  

Бо го сло ви ји Светог Јована Богослова у Битољу 
(од 1925. до 1941)

Про то је реј-ста вро фор Мир ко Р. Па вло вић ро ђен је у Пе ћи 2. апри ла 
1900, али је од ра стао и шко ло вао се у Ле сков цу. Ста ру Кар ло вач ку бо го-
сло ви ју за вр шио је као ђак Сте ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца од ко јег је сте-
као со лид но му зич ко обра зо ва ње и  ка сни је га кон стант но упот пу ња вао 
[Кашић 1977: 218]. 

Све до до ла ска у Би тољ, вр шио је све ште нич ку ду жност у Ле сков цу. 
За па ро ха би тољ ског по ста вљен је 1925. го ди не, ка да је ан га жо ван као 
хо но рар ни на став ник у Би тољ ској бо го сло ви ји, у ко јој је пу них пет на ест 
го ди на пре да вао цр кве но, нот но и хор ско пе ва ње. Је дан је у ни зу ве ли ка-
на ко ји су са мо пре гор ним ра дом и по жр тво ва њем да ли зна ча јан до при нос 
на ста ви цр кве ног пе ва ња и оп штој бо го слов ској му зич кој кул ту ри. 

Мир ко Па вло вић свој за па же ни та лент раз ви јао је то ком чи та вог жи-
во та, што је до при не ло да се увр сти у гру пу на ста вља ча тра ди ци је Сте-
ва на Сто ја но ви ћа Мо крањ ца, не са мо као на став ник цр кве ног по ја ња, већ 
и као ме ло граф и ком по зи тор. 

Са мо стал но је из у ча вао све те о ло шке ди сци пли не и вред ним ра дом, 
кад већ ни је имао при ли ке то ком ре дов них сту ди ја, сте као је со лид но 
бо го слов ско обра зо ва ње и ус пео да се увр сти у ред срп ских ве ли ких про-
по вед ни ка [Кашић 1977: 218]. Ра дио је с број ним пе вач ким дру штви ма: 
„Брат ство” у Ле сков цу, „Сте ван Мо кра њац” и „Кај мак ча лан” у Би то љу, 
по сле Дру гог свет ског ра та во дио је пе вач ка дру штва „Бран ко”, „Бир ча-
нин” и „Абра ше вић” у Ле сков цу, као и мно ге ђач ке хо ро ве. 

На кон Дру гог свет ског ра та, по до ла ску у Бе о град, ру ко во дио је ра-
дом цр кве них хо ро ва при хра мо ви ма на Во ждов цу, Све то сав ском хра му 
и цр кви Све тог Мар ка. Од 1966. го ди не ба вио се и пи са њем слу жби срп-
ским све ти те љи ма, где се ње гов пе снич ки та ле нат по себ но ис ка зао. Ње-
го во ка ли граф ско уме ће, при сут но у овим де ли ма, све до чи о да но ноћ ном 
ра ду, ен ту зи ја зму и ве ли ким на по ри ма уло же ним у рад. 

Ау тор је ве ћег бро ја мо ли тве них пе са ма за ко је је пи сао и му зи ку. 
Ком по но вао је и на тек сто ве Ду хов не ли ре вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро-
ви ћа, и те пе сме пе ва не су у цр ква ма и за вре ме цр кве них свет ко ви на. 

Еми нент ни пред став ник пра во слав ног све штен ства, про то је реј-ста-
вро фор Мир ко Р. Па вло вић, упо ко јио се 4. сеп тем бра 1977. го ди не у Бео-
гра ду у се дам де сет осмој го ди ни жи во та. Опе ло је из вр шио Ње го ва Све-
тост па три јарх срп ски Гер ман уз аси стен ци ју че тр де сет про то је ре ја и осам 
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ђа ко на. Опе лу су при су ство ва ли пре о све ће ни ар хи је ре ји Хри зо стом, Јо ван 
и Сте фан, ве ли ки број све ште ни ка, све ште но мо на ха, мо на хи ња и пред-
сед ник Бе о град ске цр кве не оп шти не.

УРОШ ЈУ РИ ШИЋ 
опер ски пе вач, на став ник цр кве ног и хор ског пе ва ња и те о ри је му зи ке 
у Бо го сло ви ји Светог Петра Цетињског на Цетињу (од 1928. до 1941)

Урош Ју ри шић ро ђен је у Ве ли кој Бар ни 1875. го ди не (Бје ло вар, Хр ват-
ска), у ста рој све ште нич кој по ро ди ци у ко јој су отац и де да би ли срп ски 
све ште ни ци и од лич ни те но ри. Ре ал ну гим на зи ју за вр шио је у Бје ло ва ру, 
а Хр ват ски гла збе ни за вод у За гре бу код ком по зи то ра и та да шњег ди рек-
то ра за гре бач ке опе ре Ива на Зај ца [Расински 1907: 3]. 

При ли ком го сто ва ња Бе о град ског на род ног по зо ри шта у Сме де ре ву 
упо знао се с Бра ни сла вом Ну ши ћем. Оча ран Ју ри ши ће вим гла сом, Ну шић 
га је у ма ју 1901. го ди не ан га жо вао да пе ва на Дво ру пред кра љем Алек сан-
дром и кра љи цом Дра гом. На ње го вом пр вом јав ном кон цер ту би ли су 
при сут ни та да шњи срп ски ми ни стри и стра не ди пло ма те [Доримедов 
1938: 11]. Био је ан га жо ван у Кра љев ском Срп ском на род ном по зо ри шту 
у Бе о гра ду, као пр ви глав ни те нор за на род не ко ма де са пе ва њем и опе ре-
те и у но во сад ском Срп ском на род ном по зо ри шту. Са мо стал но је кон цер-
ти рао по це лој Ср би ји и до жи вља вао успе хе [Расински 1907: 4; Јан ко вић 
1907: 3]. Из ве сно вре ме имао је ан га жман у бу дим пе штан ском Кра љев ском 
ма ђар ском по зо ри шту, али су га по ли тич ки раз ло зи при мо ра ли да оде у 
Беч где је до био ан га жман у Фолк со пе ри (Volksoperа). Та да се упо зна је 
са слу жбе ни ком кња за Ни ко ле, Јо ва ном Јо ва но ви ћем, на чи ји на го вор 
до ла зи на Це ти ње 1909. го ди не и го ди ну да на про во ди као на став ник 
пе ва ња у бо го слов ско-учи тељ ској шко ли и ре ал ној гим на зи ји [Јовановић 
2009: 756]. 

За вре ме бал кан ских ра то ва тај но је бо ра вио у Бу дим пе шти, про во-
де ћи до ста вре ме на у цр кви и по ју ћи за пев ни цом. По знан ство с ру ским 
све ште ни ком Те о фи лом Ни ко ла је ви ћем Кар да ше вим ини ци ра ло је Ју ри-
ши ћев од ла зак у Пе тро град, где је на ста вио са сво јим умет нич ким де лат-
но сти ма у пе тро град ском опер ском по зо ри шту Те а тр Музыкальной Драмы. 
При ли ком по врат ка у Ср би ју 1914. го ди не, атен тат на Фран ца Фер ди нан-
да за те као га је на ма ђар ском тлу; та да је ухап шен и спро ве ден у за твор, 
а ка сни је и у ло гор за ин тер ни ра не у Ва цу на Ду на ву. По осло бо ђе њу 1918. 
го ди не, при ре дио је успе шан кон церт у Су бо ти ци и из но ва ини ци рао 
кон церт ну тур не ју, у окви ру ко је је, 1927. го ди не, на сту пао и на Це ти њу. 
Та да је, на пред лог цр но гор ског ми тро по ли та др Га ври ла До жи ћа, по то-
њег па три јар ха срп ског, с пе де сет три го ди не, по стао на став ник цр кве ног 
пе ва ња у Це тињ ској бо го сло ви ји. Пу них три на ест го ди на, све до по чет ка 
Дру гог свет ског ра та, Урош Ју ри шић је ути цао на му зич ки жи вот Цр не 
Го ре и Бо го сло ви је Све тог Пе тра Це тињ ског. За хва љу ју ћи ње му, хор бо-
го сло ви је, 1931. го ди не, за бе ле жио је свој пр ви јав ни на ступ у окви ру про-
сла ве Све тог Са ве [АЈ-66-1095-1415]. 
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ИСТО РИЈ СКЕ И СО ЦИ О КУЛ ТУР НЕ ДЕ ТЕР МИ НАН ТЕ
Као што се мо же ви де ти, пеј за жи про фе си о нал ног зна ња че тво ри це 

на став ни ка по ја ња у ве ли кој ме ри би ли су од ре ђе ни исто риј ским, со ци-
јал ним и кул тур ним осо бе но сти ма пе ри о да из ме ђу два свет ска ра та. Без 
об зи ра на раз ли чи то по ре кло, ка рак тер, обра зо ва ње, раз ли чи те жи вот не 
окол но сти, је дин стве не „при че” и по све спе ци фич не ин сти ту ци о нал не 
окви ре, њи хо ви на по ри у оства ри ва њу иде а ла до брог на став ни ка цр кве-
не му зи ке ни су би ли ди вер гент ни. Исто вре ме но, не ки аспек ти њи хо вих 
лич них и про фе си о нал них би о гра фи ја чвр сто су уко ре ње ни у тра ди ци ју, 
што је ра зу мљи во с об зи ром на го ди не ро ђе ња и по чет ка ра да. Уо ста лом, 
син те за из ме ђу ста рог и но вог би ла је јед но од ва жних обе леж ја ме ђу рат-
ног пе ри о да. Ме ђу „но вим” еле мен ти ма по себ ну ва жност има ју де ша ва ња 
на пла ну про све те и прак се шко ло ва ња у ино стран ству, за тим де лат ност 
ру ске еми гра ци је и по крет ши ре ња пра во слав не по бо жно сти. 

Цен тра ли стич ко уре ђе ње Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца уте-
ме ље но на иде ја ма ин те грал ног ју го сло вен ства под ра зу ме ва ло је чи нов-
нич ко по ла га ње за кле тве на вер ност. У шко ла ма би по ла га њу за кле тве 
при су ство вао и ди рек тор. Чи нов ни ци, ме ђу ко ји ма је био и про фе сор Пр ња-
то вић, сво ју ло јал ност но во у спо ста вље ном др жав ном по рет ку ис ка зи ва-
ли су тек стом за кле тве: „За кли њем се све мо гу ћем Бо гу, да ћу вла да ју ћем 
Кра љу Алек сан дру вје ран би ти, да ћу се са вје сно при др жа ва ти уста ва 
Кра ље ви не СХС и да ћу ду жност мо ју по за ко ни ма и за ко ним на ред ба ма 
прет по ста вље них ми вла сти тач но и са вје сно от пра вља ти” [Персонална 
досијеа].

Кул тур на по ли ти ка Кра ље ви не Ју го сла ви је осла ња ла се и на ин тен зи ван 
раз вој про све те, што је оства ре но фо р ми ра њем јед но о бра зног школ ског 
си сте ма [Petranović 1988: 324]. Број обра зов них уста но ва на свим ни во и ма 
знат но је по рас тао, а школ ски про гра ми фа во ри зо ва ли су иде ју је дин ства 
др жав не и на род не ми сли [Petranović 1988: 326]. Та ко је и Пра во слав ни 
бо го слов ски фа кул тет от по чео свој рад 1920. го ди не, као део Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду. Пре осни ва ња овог фа кул те та, срп ски те о ло зи сти ца ли су ви-
со ко обра зо ва ње на ду хов ним ака де ми ја ма у Ки је ву, Мо скви, Пра во слав-
ном бо го слов ском фа кул те ту у Ати ни, а мно ги од њих шко ло ва ли су се 
(од 1875) и на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Че р нов ци ма. Со-
лид но обра зо ва ње те о ло га би ло је пред у слов за раз вој по зи тив ног вер ског 
жи во та, про дор ни ју и са др жај ни ју ак тив ност цр кве [Слијепчевић 1991: 
571–572]. У том кон тек сту те о ло шко обра зо ва ње Јеф те Пр ња то ви ћа и ње гов 
док то рат на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Чер нов ци ма, по-
ве зу ју га с дру гим ис так ну тим срп ским те о ло зи ма, на при мер, Ла за ром 
Ми р ко ви ћем, Ата на си јем По по ви ћем или епи ско пом те ми швар ским Ге ор-
ги јем Ле ти ћем, ко ји су док тор ске ди сер та ци је та ко ђе од бра ни ли на овом 
фа кул те ту. 

Ис ку ство ви со ког обра зо ва ња на ду хов ној ака де ми ји би ло је зна чај но 
и за Бо ри са Во ло бу је ва, ко ји је, ка ко је спо ме ну то, за вр шио Им пе ра тор ску 
ви шу ду хов ну ака де ми ју у Ки је ву. Уоп ште но по сма тра но, ка дро ви обра-
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зо ва ни у ино стран ству, као и ру ски еми гран ти, пред ста вља ли су чвр сто 
упо ри ште за раз вој про све те, на у ке и кул ту ре у Ју го сла ви ји, а на став ни-
ци по ја ња ни су би ли из у зе так у том сми слу, чак и он да ка да њи хо во ино-
стра но обра зо ва ње ни је би ло при мар но ори јен ти са но на му зи ку, као што 
је то слу чај код Пр ња то ви ћа и Во ло бу је ва. С дру ге стра не, не сме се за-
не ма ри ти ни тра ди ци о нал ни на чин пре но ше ња зна ња по ро дич ним пу тем, 
са ко ле на на ко ле но, као што је то био слу чај са Уро шем Ју ри ши ћем, 
ко јем су отац и де да би ли све ште ни ци али и на да ре ни пе ва чи. 

Дру га ва жна по ја ва од но си ла се на ши ре ње по бо жно сти и ре ви та ли-
за ци ју ду хов ног жи во та. Ак ти ван рад срп ских те о ло га и њи хо ви за па же-
ни бо го слов ско-књи жев ни ре зул та ти, све до чи ли су о искре ној ода но сти 
пра во слав ној ми сли, уз чвр сто осла ња ње на ду хов но и на ци о нал но на-
сле ђе. Око ча со пи са Хри шћан ски жи вот „би ла је оку пље на она ге не ра-
ци ја на ших бо го сло ва ко ја се за вре ме Пр вог свет ског ра та или кре та ла 
у ино стран ству или се та мо шко ло ва ла. Ка да се вра ти ла ку ћи, обо га ће на 
зна њем и про ши ре них ви ди ка, она је за о ра ла ду бо ку бра зду на на шој 
цр кве ној њи ви” [Слијепчевић 1991: 576]. Ује ди ње ни око иде ја Ју сти на 
По по ви ћа, уред ни ка ча со пи са, мно ги еми нент ни те о ло зи де ло ва ли су на 
пла ну ре ви та ли за ци је ду хов ног жи во та. Ово ме је на из ве стан на чин 
би ло ком пле мен тар но ши ре ње по бо жно сти, на ко јем је с пу но ен ту зи ја-
зма ра дио Ни ко лај Ве ли ми ро вић. На му зич ком пла ну, па и ши ре, ана лог-
но је де ло вао Мир ко Па вло вић, ко јег је ода ност цр кви и цр кве ном бла го-
ље пи ју од во ди ла у срп ске ма на сти ре где је мо на хи ње учио цр кве ном 
по ја њу и дво гла сном од го ва ра њу на бо го слу же њи ма. За пи си вао је цр кве-
но по ја ње и из дао за ви дан број цр кве них пе са ма из Ми не ја, Ср бља ка, 
По сног три о да, Пен ти ко ста ра, Мо леб ног пје ни ја. Ка ко би вер ни ци ма 
при бли жио са др жај тек ста, адап ти рао је ме ло ди је за по ја ње на срп ском 
је зи ку.

Де лат ност ру ских еми гра на та од ли ко ва ла се ква ли те том, ви со ким 
пр о фе си о на ли змом и де ло ва ла је под сти цај но на ју го сло вен ску сре ди ну 
на ра зним пла но ви ма: опе ре, ба ле та, ки не ма то гра фи је, драм ске ре жи је, 
сце но гра фи је, ар хи тек ту ре, пе да го ги је итд. Бо гат кул тур ни жи вот че сто 
је те као у окви ру кул тур них или умет нич ких удру же ња, а њи хов пе да го-
шки рад че сто се од ви јао у окви ри ма нај ви ших ака дем ских ин стан ци или 
у при ват ним обра зов ним уста но ва ма. Ру ски еми гран ти по се до ва ли су 
сред ње и ви со ко обра зо ва ње, вла да ли су стра ним је зи ци ма, па су се ла ко 
укљу чи ва ли у на ста ву [Арсењев 1994: 194–208]. Та ко се и Бо рис Во ло бу-
јев ре ла тив но до бро при ла го дио ра ду у Бо го сло ви ји Све тог Са ве у Срем-
ским Кар лов ци ма. Пр ви из ве штај до ста вљен у Ми ни стар ство ве ра кра јем 
1923. го ди не на пи сао је рек тор бо го сло ви је др Ни ко ла Круљ: „Пре да ва ња 
су му жи ва и до бра. Успех за до во ља ва, а ди сци пли на би мо гла би ти не што 
бо ља. Го во ри и пи ше већ по све до бро срп ски. Ма те ри јал не су му при ли-
ке као у Ру са из бе гли ца вр ло бед не, с то га пред ла жем да би се то ње го во 
бед но ста ње до не кле по пра ви ло да се име ну је ре дов ним су плен том” 
[АЈ-69-18-41].
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ПЕ ДА ГО ШКИ АСПЕК ТИ
Ста ње у на ста ви му зи ке у бо го слов ским шко ла ма. Из ве шта ји. 

Јед на од цр ве них ни ти ко је по ве зу ју де лат ност че тво ри це на став ни ка од-
но си се на ста ње у на ста ви цр кве ног по ја ња, хор ског и нот ног пе ва ња с 
ко јим су се пре да ва чи сре та ли на по чет ку ра да у бо го слов ским шко ла ма. 
Хро нич ни про бле ми с рас по ло жи вим ка дром би ли су ве о ма из ра же ни, а 
то је не ми нов но ути ца ло и на ни во и ква ли тет зна ња уче ни ка, као и на 
мо гућ но сти њи хо вог да љег на пре до ва ња. О то ме ре чи то све до че сле де ћи 
из ве шта ји са Це ти ња и из Срем ских Кар ло ва ца.

Бо го сло ви ја Све тог Пе тра Це тињ ског ко ја је с ра дом за по че ла на Све-
тог Лу ку 1921. го ди не има ла је нај ви ше те шко ћа с на став ни ци ма. На и ме, 
ов де су се пре да ва чи нај ду же за др жа ва ли до го ди ну да на, а бе ле же се и 
по да ци да су по је ди ни ра ди ли са мо по не ко ли ко ме се ци [АЈ-69-34-57]. 

У спи су упу ће ном Кра љев ском ми ни стар ству 1. но вем бра 1926. го-
ди не, рек тор бо го сло ви је на по ми ње: „...што се ти че цр кве ног по ја ња са 
пра ви лом, то су уче ни ци сла бо упу ће ни. Да не би оста ли пот пу но са ка ти 
част ми је нај у пут ни је за мо ли ти, да се по мо гућ но сти што при је по ста ви 
на став ник за цр кве но по ја ње са пра ви лом, јер ов де не ма ни ме ђу све ште-
ни ци ма, ни ме ђу на став ни ци ма по де сно ли це ко је би мо гло уче ни ци ма 
пре да ва ти озна че ни пред мет” [АЈ-69-33-56]. На по чет ку школ ске го ди не 
бо го сло ви ја је оста ла без на став ни ка по ја ња, и на ста ва се до кра ја де цем-
бра те 1926. го ди не ни је ни из во ди ла [АЈ-69-34-57]. Школ ска ста ти сти ка 
да је по ра жа ва ју ће ре зул та те о успе ху на ста ве цр кве ног по ја ња са пра ви-
лом, а на ста ва те о ри је му зи ке ни је ни по сто ја ла, јер ни је би ло од го ва ра-
ју ћег пре да ва ча2. 

Од 1920. го ди не у Срем ским Кар лов ци ма се на ла зи ла Бо го сло ви ја 
Све тог Са ве, ко ја је пре се ље на из Бе о гра да због гу бит ка згра де то ком ра та. 
И ов де су че сте про ме не на став ног ка дра оне мо гу ћа ва ле ус по ста вља ње 
кон ти ну и те та у пе да го ги ји цр кве ног пе ва ња. У из ве шта ју са струч них 
бо го слов ских ис пи та зре ло сти одр жа них у ју ну 1927. го ди не пре до че но 
је сле де ће ста ње на ста ве цр кве ног по ја ња: „Уоп ште је пред мет цр кве ног 
по ја ња и пра ви ла у ов да шњим Бо го сло ви ја ма ја ко за не ма рен. У дру гим 
Бо го сло ви ја ма сва ка ко и го ре. Не знам са ко је га се раз ло га овај ва жан пред-
мет сма тра у све му и по све му као да је на те ре ту. Овај пред мет пре да ју 
они ко ји ма је то пот пу но спо ред на ду жност. Крај та ко сла бе па жње по зва-
них за овај пред мет ни је ни чу до што су му и са ми уче ни ци по кла ња ли 
сла бу па жњу. Осим ма лог бро ја уче ни ка, овај ис пит је по ка зао ми ни мум 
зна ња и ин те ре со ва ња за овај ва жан и пре ко по тре бан пред мет. На ис пи ту 

2 Школ ска ста ти сти ка из гле да ла је ова ко: са мо је дан уче ник пр вог раз ре да је имао од-
лич ну оце ну, пет их је би ло вр ло до бро, че тр де сет осмо ро до бро, а не до вољ них је би ло ше-
сто ро уче ни ка. У дру гом раз ре ду ни је би ло од лич них. Ше сто ро је има ло оце ну вр ло до бар, 
њих че тр де сет оце ну до бар, а чак три на ест не до вољ ну оце ну. Те го ди не у бо го сло ви ји ни је 
би ло тре ћег раз ре да, а ни у че твр том раз ре ду ре зул та ти ове на ста ве ни су би ли ре пре зен та-
тив ни: са мо је је дан уче ник био од ли чан, де вет је би ло вр ло до брих, а два де сет је дан с до брим 
успе хом. Пе ти раз ред по ха ђа ло је је да на ест уче ни ка: од лич них ни је би ло, дво ји ца су би ла 
вр ло до бра и де ве то ри ца до бра [АЈ-66-2716-2335].
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се ни је одва ја ло од но та, ве ли ка ве ћи на уче ни ка ни је зна ла ни са ме тро-
па ре ве ли ких пра зни ка без но та от по ја ти” [АЈ-69-23-46].

Ни три го ди не ка сни је про бле ми ни су не ста ли, о че му све до чи још 
је дан из ве штај с по ла га ња струч них бо го слов ских ис пи та зре ло сти (из 
1930): „Цр кве но по ја ње, те о ри ја му зи ке и хор ско пје ва ње три су на став на 
пред ме та ко ја тре ба да до пу њу ју је дан дру ги. На њих се тро ши мно го 
вре ме на, за цр кве но по ја ње 13, те о ри ју му зи ке 5 и хор ско 6 све га 24 ча са 
не дељ но не ра чу на ју ћи вре ма прак се у цр кви на сва ко днев ним ве чер њим 
и ју тар њим бо го слу же њи ма. Па ипак се код ових пред ме та има још мно го 
шта да по же ли. Не ма оне му зи кал но сти и чи та ња но та, на шта је по кој ни 
Сте ван Мо кра њац мај стор ски умео да на у чи уче ни ке до рат не Бо го сло-
ви је Све тог Са ве. До ду ше, он да се и у њој ма ло обра ћа ла па жња на кро-
је ње, те се уче ни ци кад не ма ју но те у ру ка ма те шко сна ла зе за цр кве ном 
пев ни цом. Али ни је згод но ни ово са да, кад се све по ла же на кро је ње, учи 
на па мет и осла ња на ухо, па та ко углав ном и у хо ру, као што је то би ло 
не кад у ста рој Бо го сло ви ји и оста лим на шим бо го сло ви ја ма. Иа ко је про-
сеч на оце на успе ха нај по вољ ни ја из цр кве ног по ја ња 3.88 на ко ју су ути-
ца ла ла ка пи та ња из цр кве ног пра ви ла, при ми је ти ло се да не ма пот пу не 
јед но ли ко сти у пе ва њу па се чи не ис па дљи ва под ви ки ва ња, за о кру гља ва-
ње по лич ном на хо ђе њу, а све је то при род но кад се по но та ма не до би је 
основ у пе ва њу. За то би од го ва ра ње на ли тур ги ји и осмо гла сник мо ра ли 
уче ни ци бо го сло ви је пре ћи по но та ма, укла па ти у њих слух и глас свој; па 
он да пре ћи на кро је ње, ко је ће та да та ко ђе ићи ре гу ли са но у јед но ли ким 
и стал ним гла сов ним мо ти ви ма” [АЈ-66-1104-1434].

Про бле ми на ве де ни у из ве шта ји ма, ка ко они ве за ни за сла би је оце не, 
за не ма ри ва ње пред ме та, та ко и они из сфе ре струч них пи та ња пе да го ги је 
цр кве ног по ја ња и усме ног/пи са ног ме то да тран сми си је, ни су осу је ти ли 
Јеф та Пр ња то ви ћа, Бо ри са Во ло бу је ва, Мир ка Па вло ви ћа и Уро ша Ју ри ши-
ћа у њи хо вим на по ри ма за по ди за ње ква ли те та на ста ве. Пре да ним ис пу ња-
ва њем сво јих ду жно сти у кон ти ну и ра ним пе ри о ди ма, угра ђи ва њим не 
са мо про фе си о нал ног, већ и школ ског и жи вот ног ис ку ства у рад са уче-
ни ци ма, они су ути ца ли на по бољ ша ње зна ња у обла сти цр кве ног и хор ског 
пе ва ња и те о ри је му зи ке, о че му ће би ти ви ше ре чи у на став ку из ла га ња.

Ду жно сти на став ни ка, пе да го шки при сту пи и ре зул та ти ра да. 
Јед на од по себ но сти на ста ве му зи ке у бо го слов ским шко ла ма од но си се на 
не мо гућ ност сво ђе ња пе да го шких ак тив но сти са мо на на став не ме то де и 
тех ни ке. Иа ко нео спор но ва жни, ови еле мен ти ори јен ти са ни су ка усва ја њу 
праг ма тич них и прак тич них зна ња, а ци ље ви на ста ве по ја ња у Срп ским 
пра во слав ним бо го сло ви ја ма у ме ђу рат ном пе ри о ду об у хва та ли су још 
не што: усва ја ње ду хов них вред но сти, као и раз ви ја ње мо рал них, етич ких, 
умет нич ких и дру гих ква ли те та код уче ни ка. Уко ли ко се ства ри са гле-
да ју из ви зу ре пе да го шких ме та фо ра на став ни ка као ва ја ра ко ји об ли ку је 
ма те ри јал, с јед не стра не, и на став ни ка као ба што ва на, ко ји шти ти из дан-
ке од бо ле сти, ште то чи на, по ма же и усме ра ва њи хов раст, с дру ге стра не 
[Varkøy 2007: 43], рад про фе со ра Пр ња то ви ћа, Во ло бу је ва, и на став ни ка 
Па вло ви ћа и Ју ри ши ћа сва ка ко би се мо гао ока рак те ри са ти тер ми но ло ги јом 
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ове дру ге ме та фо ре. Они су кроз сво је пе да го шке ду жно сти, то ком ду гог 
ни за го ди на, гра ди ли иден ти тет до брог на став ни ка, о че му су све до чи ли 
и ре зул та ти њи хо вог ра да.

ПР ЊА ТО ВИЋ. Пре до ла ска у Са ра је во Јеф то Пр ња то вић пет го ди на 
је про вео у Ре ље ву (1911–1916) на ме сту про фе со ра цр кве но сло вен ског 
је зи ка, ли тур ги ке и цр кве ног по ја ња са пра ви лом [Изв еш тај о срп ском 
пра во слав ном бо го слов ском учи ли шту у Ре ље ву 1912: 8]. Ау стро у гар ска 
по ли ти ка упра вља ња у Бо сни и Хер це го ви ни под ра зу ме ва ла је кон стант-
но пра ће ње ра да сва ког про фе со ра, па у на во ди ма вла ди ног под тај ни ка 
Зе маљ ској вла ди у Са ра је ву на ла зи мо два крат ка, али дра го це на из ве шта-
ја (15. 6. 1914. и 10. 5. 1916) о пе да го шким и пер со нал ним ква ли те ти ма 
ко је је по се до вао Јеф то Пр ња то вић. Та ко у пр вом од њих чи та мо сле де ће: 
„Пра ви учи тељ, ка ко у сво јој на став нич кој слу жби, та ко и у свом мо рал-
ном и по ли тич ком вла да њу – ис пра ван је” [Архив БиХ, пер со нал на досијеа], 
док дру ги из ве штај опи су је ње гов рад с ак цен том на са ве сном оба вља њу 
пе да го шких ду жно сти: „На ста ва и пре да ва ња су му до бра, пе да го шки суд 
здрав и оправ дан. Вла да ње му је ко рект но и уоп ште је чо вјек ко ји се не 
ми је ша у оно што га се не ти че” [Архив БиХ, пер со нал на досијеа]. 

Ус по ста вља ње Кра ље ви не СХС про фе со ра Пр ња то ви ћа за те кло је 
са слу жбом у му шкој пре па ран ди ји у Дер вен ти, у ко јој је као ве ро у чи тељ 
(1916–1925) пре да вао и цр кве но по ја ње. У сво јим из ве шта ји ма ди рек тор 
дер вент ске пре па ран ди је из два ја „ње го ву мир ну и по ву че ну при ро ду” 
[Архив БиХ, пер со нал на досијеа]. 

И ка да је 1927. го ди не по стао про фе сор Са ра јев ске бо го сло ви је и, 
по чео, из ме ђу оста лог, да пре да је и цр кве но пе ва ње с два ча са у че твр том 
раз ре ду, Пр ња то вић је на ста вио да са ве сно и од го вор но из вр ша ва сво је 
оба ве зе, па је ње гов про свет ни рад од стра не рек то ра бо го сло ви је оце њен 
као „из у зет но до бар”. Уре дан, са ве стан, та чан и окре тан би ли су епи те ти 
овог про фе со ра и из ве шта ји о лич ном и пе да го шком ра ду за вр ша ва ни су 
– „са мо нај по хвал ни је”. У сво јим зах те ви ма пре ма уче ни ци ма по ка зи вао 
је до зу стро го сти, а дис тан ци ра ним по на ша њем ни је кре и рао про стор ка 
не по сред ни јој ко му ни ка ци ји с уче ни ци ма. Свој па стир ски по зив вр шио 
је од го вор но и са ве сно, све стан ви ших ци ље ва сво га слу жбо ва ња и све-
ште нич ког де ло ва ња. 

Еви дент на је кон стант на, ма да не то ли ко до ми нант на, уло га овог 
про фе со ра на по љу цр кве не му зи ке. Кон ти ну и ра но одр жа ва ње на ста ве 
овог пред ме та све до чан ство је о по јач ким ква ли те ти ма про фе со ра Пр ња-
то ви ћа, а ви со ко бо го слов ско обра зо ва ње сте че но у ино стран ству и ис ку-
ство у ра ду на дру гим пред ме ти ма, би ли су те мељ ни чи ни о ци ње го вог 
пеј за жа зна ња. Ипак, до не кле је био на кло ње ни ји ка дру гим пред ме ти ма 
(исто ри ји хри шћан ске и срп ске цр кве, цр кве ној исто ри ји, грч ком и цр кве-
но сло вен ском је зи ку), а цр кве ним по ја њем је, чи ни се, упот пу ња вао про-
фе сор ску нор му. То ком слу жбо ва ња у Са ра јев ској бо го сло ви ји вр шио је 
ду жно сти би бли о те ка ра, вас пи та ча, раз ред ног ста ре ши не, бла гај ни ка 
фон да уче ни ка и ме сног све ште ни ка [Изв еш тај Срп ске пра во слав не бо-
го сло ви је у Са ра је ву за школ ску 1931/32: 4]. 
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Уче ни ци су за вид но вла да ли зна њем из цр кве ног по ја ња што по ка-
зу ју про сеч не оце не на кра ју школ ских го ди на. Убе дљи во нај ви ше од-
лич них уче ни ка би ло је из овог пред ме та. У свим раз ре ди ма про сеч не 
оце не су би ле ви со ке и сра змер но су ра сле то ком шко ло ва ња јед не ге не-
ра ци је. На при мер, у школ ској 1935/36. го ди ни уче ни ци за вр шног, ше стог 
раз ре да, до сти гли су про сек од 4.76 [АЈ-66-2791-2335].

ВО ЛО БУ ЈЕВ. По че так ра да бо го слов ске шко ле у Срем ским Кар лов-
ци ма обе ле жен је чи ње ни цом да школ ске 1922/23. го ди не ни је би ло пре-
да ва ча за цр кве но по ја ње: од це ло куп ног про фе сор ског ко лек ти ва ни ко 
се ни је сма трао ква ли фи ко ва ним за овај пред мет. Усло ва за ан га жо ва ње 
хо но рар ног на став ни ка ни је би ло, па је упра ва бо го сло ви је ин си сти ра ла 
да Ми ни стар ство ве ра ди рект но име ну је од го ва ра ју ћег на став ни ка [АЈ-
69-18-41]. Из бор би ве ро ват но пао на про фе со ра Во ло бу је ва. Он, ме ђу тим, 
ни је по зна вао срп ско цр кве но по ја ње, већ је ра дио као про фе сор хор ског 
пе ва ња. Ње гов до при нос на ста ви му зи ке пу них три на ест го ди на (све док 
ову на ста ву школ ске 1932/33. го ди не ни је пре у зео Сер геј Му ра тов) об у-
хва тао је, по ред хор ског пе ва ња, и те о ри ју му зи ке; пре да вао је и оп шту 
исто ри ју и исто ри ју хри шћан ске цр кве. За ни мљи во је да, осим му зич ких 
зна ња ко ја је сте као то ком ре дов ног шко ло ва ња на Ду хов ној ака де ми ји у 
Ки је ву, а ко ја су еви дент но би ла при лич но те мељ на, Бо рис Во ло бу јев 
ни је по се до вао спе ци ја ли зо ва но му зич ко обра зо ва ње. Ипак, то ни је би ла 
пре пре ка да убр зо по стиг не до бре ре зул та те, до ко јих је до шао по жр тво-
ва ним ра дом и уса вр ша ва њем. 

Рад про фе со ра Во ло бу је ва по зи тив но је оце њи ван од про свет них 
вла сти. У из ве шта ју о ра ду Бо го сло ви је на кра ју школ ске 1926. го ди не, 
та да шњи рек тор Ми лош Па рен та по ми ње и про фе со ра Бо ри са Во ло бу-
је ва: „Кон трак ту ал ни на став ник Бо рис Во ло бу јев је вре дан као на став ник 
нот ног пе ва ња...”, али у на став ку из ве шта ја из но си оце не о ње го вој не ло-
јал но сти пре ма ко ле га ма. С дру ге стра не, у пе ри о ду до три де се тих го ди на, 
за мер ке на рад Во ло бу је ва од но си ле су се на струк ту ру хор ског ре пер то а-
ра: „И бар да су ру ске, да ло би се не ка ко и раз у ме ти, али су те ком по зи-
ци је са свим стра не и по то ме да ле ке, пот пуо да ле ке на шем сло вен ском 
ду ху и на шим сло вен ским мо ти ви ма. О срп ским да и не го во ри мо. По ред 
свих по хва ла и нео спор не му зич ке вред но сти, ко ја се тим пу тем по сти-
за ва, тај пут још си гур ни је во ди сла бље њу на шег цр кве ног по ја ња по ти-
ску ју ћи га са свим из упо тре бе. Ово не би то ли ко упа да ло у очи да на ше 
цр кве но по ја ње ни је ско ро на из у ми ра њу. Зар се не би те ту ђе ком по зи цје 
мо гле за ме ни ти на шим, исто то ли ко ле пим и умет нич ким ко је се на ла зе 
у ли тур ги ја ма Стан ко ви ћа, Осто ји ћа, Ба ји ћа, а на ро чи то Мо крањ ца. У 
њи ма су на ше цр кве не пе сме по ја ча не и ожи вље не и на род ним мо ти ви ма” 
[АЈ-69-18-41]. Исти на је, ме ђу тим, да ова ко фор му ли са не ре зер ве ни су 
те ко ви на ме ђу рат ног пе ри о да, и да су по зи ви на очу ва ње срп ског по ја ња 
би ли сво је вр стан лајт мо тив и у 19. ве ку. Ре чи то све до чан ство на ла зи се, на 
при мер, у пред го во ру за Ста ро кар ло вач ко пје ни је Ти хо ми ра Осто ји ћа, 
на пи са ном че тр де се так го ди на пре спо ме ну тог из ве шта ја: „Крај ње је 
вре ме да се ста не на пут рас про сти ра њу ту ђин ских ме ло ди ја у на шој цр кви 
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и да се спа се и са чу ва на ше срп ско пра во слав но цр кве но пје ни је. Исти на, 
та се опа сност пред ви ђа ла и пре, и би ло је већ љу ди у нас ко ји су ку пи ли 
на ше цр кве не ме ло ди је у на ме ри да их од про па сти са чу ва ју и да их оста ве 
на не го ва ње свом по том ству” [Пушибрк 1887: 2]. 

У из ве шта ју са струч них бо го слов ских ис пи та зре ло сти ко ји је 1927. 
годи не Ми ни стар ству ве ра под нео епи скоп-ви кар Епар хи је срем ско кар-
ло вач ке на ла зи се сле де ћи осврт на рад Бо ри са Во ло бу је ва: „На Бо го сло-
ви ји Све тог Са ве у Срем ским Кар лов ци ма пре да је се и хар мо ниј ско по ја ње. 
Сво јом мар љи во шћу, осо би том љу ба ви за овај пред мет и сво јом умет но-
шћу по сти гао је у то ме осо би те ре зул та те. Ђа ци су из ве жба ни у нот ном 
по ја њу, зна ју чи та ти чак и но те, има ју свој хор ко ји је пр во кла сан. Не 
за до во ља ва што су на про гра му чи сто стра не ком по зи ци је” [АЈ-69-23-46]. 
Дру гим ре чи ма, за па же ни су нео спор ни пе да го шки ква ли те ти про фе со-
ра Во ло бу је ва, ње го ва мар љи вост и по све ће ност ра ду са хо ром, за вид ни 
умет нич ки и му зич ки до ме ти, а на ро чи то ис пу ња ва ње ни ма ло јед но став ног 
за дат ка му зич ког „опи сме ња ва ња” уче ни ка. Кон зер ва тив не при мед бе о 
не до вољ но за сту пље ној срп ској му зич кој тра ди ци ји на ста вља ју тра ди-
ци ју за мер ки на ана ци о нал ни ка рак тер про гра ма и му зи ке уоп ште, и пре 
Пр вог свет ског ра та [Перковић Ра дак 2008: 39]. 

У зва нич ним из ве шта ји ма о ра ду бо го сло ви је у ово вре ме ни је пре-
ци зно на во ђен про грам ко ји је бо го слов ски хор из во дио. Прет по став ка је да 
се про фе сор Во ло бу јев слу жио лич ном хор ском ли те ра ту ром ко ју је имао 
на рас по ла га њу, мо жда и не по ми шља ју ћи до вољ но ка кав ће то крај њи 
ефе кат про из ве сти. Ипак, из ве шта ји пру жа ју увид у вр сту и ди на ми ку 
хор ских на сту па. Бо го слов ски хор је сва ке школ ске го ди не уче ство вао 
на све то сав ској про сла ви, а сви оста ли на сту пи ор га ни зо ва ни су сход но 
по тре ба ма и при ли ка ма. Пр ви уви ди у про гра ме да ти ра ју из 1927/28. го-
ди не: при ли ком по се те про фе со ра Oк сфордског уни вер зи те та, от пе ва но 
је не ко ли ко све тов них и ре ли гиј ских пе са ма. Том при ли ком ис ка за но је 
пот пу но за до вољ ство ин тер нет ским устрој ством и ле пим хор ским пе ва-
њем [Изв еш тај Срп ске пра во слав не бо го сло ви је Све тог Са ве за школ ску 
1928: 14]. Хор је те 1928. го ди не, то ком све то сав ских пра зни ка, за бе ле жио 
на ступ на кон цер ту ко ји је при ре ди ло дру штво Цр ве ног кр ста у Срем ским 
Кар лов ци ма. Усле ди ли су на сту пи у но во сад ској Ал ма шкој цр кви (12. 2. 
1928; сла ва цр кве), у Бе о гра ду, на по зив Све ште нич ког удру же ња (4. 3. 
1928; кон церт у Не де љи пра во сла вља) и Ве ли кој Ки кин ди и Беч ке ре ку, 
у окви ру кон церт не тур не је (24–26. 3. 1928). Хор је уве ли чао и по се ту епи-
ско па ги брал тар ског (25. 10. 1928), от пе вав ши, по епи ско по вој же љи, не ко-
ли ко срп ских на род них и цр кве них пе са ма [Изв еш тај Срп ске пра во слав не 
бо го сло ви је Све тог Са ве за школ ску 1929: 21].

Го ди не по жр тво ва ног ра да до ве ле су про фе со ра Во ло бу је ва до син-
дро ма „прегоревањa” (bur no ut), ти пич ног за фи нал не фа зе ка ри је ре на став-
ни ка [Krátká 2015: 839]. О то ме са зна је мо из из ве шта ја са струч них бо го слов-
ских ис пи та зре ло сти одр жа них у ју ну 1930: „Те о ри ју му зи ке и хор ско 
пе ва ње пре да је про фе сор Бо рис Во ло бу јев. Иа ко во лон тер у му зи ци, он 
има до бар хор, бо љи не го у не ким дру гим бо го сло ви ја ма, али се за мо рио 
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и као спре ман бо го слов, ра ди је би пре да вао ис кљу чи во сво је пред ме те” 
[АЈ-69-23-46]3. Та ко је од школ ске 1932/33. го ди не на ста ву пре у зео Сер геј 
Му ра тов, а о ни воу ње го вог ан га жма на ре чи то го во ре из ве шта ји о ра ду 
бо го сло ви је кроз по дат ке да је ду хов не кон цер те, одр жа ва не у окви ру све-
то сав ске про сла ве (као и све ту ли тур ги ју), од 1935. до 1940. го ди не ди рект-
но пре но сио ра дио Бе о град [Изв еш тај Срп ске пра во слав не бо го сло ви је 
Све тог Са ве за школ ску 1935: 36]. На кон пре стан ка пре да ва ња му зич ких 
пред ме та, про фе сор Во ло бу јев ни је, на осно ву рас по ло жи вих по да та ка, 
имао до ди ра са хор ским пе ва њем. 

ПА ВЛО ВИЋ. У Би тољ ску бо го сло ви ју Мир ко Па вло вић до шао је по-
чет ком 1925. го ди не, као хо но рар ни на став ник, на ме сто до та да шњег про-
фе со ра Ве ље Пут ни ка. Упра ва бо го сло ви је у ње му је ви де ла осо бу ко ја је 
на се бе мо гла да пре у зме ду жност пре да ва ча цр кве ног по ја ња (у IV и V 
раз ре ду, 3 ча са не дељ но), те о ри је му зи ке (1 час не дељ но, од I до III раз ре да) 
и хо ра (3 ча са не дељ но у свим раз ре ди ма). Сма тра но је да би Па вло вић 
био спо со бан да бо го слов ски хор спре ми за про сла ву Све тог Јо ва на Вла-
ди ми ра у Охри ду [АЈ-69-31-54]. На овој по зи ци ји и у истом ста ту су остао 
је све до по чет ка Дру гог свет ског ра та. 

Су де ћи пре ма до ступ ним из ве шта ји ма, Мир ко Па вло вић је већ од 
пр вих да на ра да озбиљ но и од го вор но ис пу ња вао сво је ду жно сти. Чи ни 
се да је са уче ни ци ма имао то пао, при ја тељ ски од нос, и да је на њих де ло-
вао ве о ма сти му ла тив но, што су не ка од упо ри шних свој ста ва кон цеп та 
„иде ал ног на став ни ка” [Vujisić-Živ ko vić i dr., 2006: 87–88]. Из ве штај о 
струч но-бо го слов ском ис пи ту зре ло сти одр жа ном у Би тољ ској бо го сло-
ви ји од 31. ма ја до 15. ју на 1929, ко ји је под нео иза сла ник Ми ни стар ства 
про све те про то је реј др Ра ди во је Јо си ћа, од но си се и на на ста ву цр кве ног 
по ја ња с пра ви лом и те шко ће ко је ства ра ју уче ни ци без слу ха: „Ка ко се 
по бо го сло ви ја ма обра ћа ла осо би та па жња и ка ко се у свим за ко ни ма о 
при ма њу но вих уче ни ка у Бо го сло ви ји ја сно на гла ша ва ло да се уче ни ци 
без слу ха и уро ђе ног гла са не при ма ју, то би се ов де на овом ис пи ту с 
пра вом оче ки вао бо љи успех. На жа лост кон ста то вао сам да су ско ро сви 
уче ни ци, ко ји су са до брим успе хом по ло жи ли ис пит из цр кве ног по ја ња 
с пра ви лом, без слу ха или са вр ло сла бим слу хом или са рђа вим гла сом. 
Мно ги су се из ву кли до брим успе хом бла го да ре ћи вр ло до брим од го во ри-
ма из цр кве ног пра ви ла. Мо же се по у зда но твр ди ти да су сви ови уче ни ци 
са сла бим слу хом и рђа вим гла сом при ма ни и упу ћи ва ни у Бо го сло ви је 
од стра не Ми ни стар ства ве ра. На став ник је млад и без ви ших ква ли фи-

3 Упра во у ово вре ме ђак Бо го сло ви је Све тог Са ве био је Во ји слав Илић (1926–1932). 
Он је сво ју хор ску ак тив ност за по чео упра во на до бро твор но ор га ни зо ва ном кон цер ту у ко-
рист Цр ве ног кр ста 1930. го ди не [Станковић 2012: 19]. Ди ри гент ски на сту пи та да шњег ђа ка 
бо го сло ви је, Во ји сла ва Или ћа, ни за ли су се и у сле де ћим школ ским го ди на ма [Станковић 
2012: 20–21]. По себ но ан га жо ва ње ис по љио је школ ске 1931/32. го ди не, ка да је Бо го сло ви ју 
Све тог Са ве за хва ти ла епи де ми ја гри па од ко је је обо ле ла ско ро по ло ви на уче ни ка. Прет-
по ста вља се да је та да обо лео и про фе сор Во ло бу јев, јер је це ло дру го по лу го ди ште био на 
бо ло ва њу и на ста ва ње го вих пред ме та ни је ре а ли зо ва на [АЈ-66-1105-1434]. Већ сле де ће 
школ ске го ди не, на ста ва хор ског пе ва ња и те о ри је му зи ке по ве ра на је Ру су Сер ге ју Му ра то ву, 
ко ји је пре да вао до кра ја школ ске 1939/40. го ди не.
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ка ци ја, но с љу ба вљу и успе хом га ји цр кве но пе ва ње. Му зи ка лан је, до бар 
по зна ва лац нот ног пе ва ња и с успе хом одр жа ва и хор ско пе ва ње” [АЈ-66-
1094-1414].

Не до вољ но раз ви јен слух кан ди да та био је хро ни чан про блем на став-
ни ка по ја ња, о че му све до че из ве шта ји Бо го сло ви је Све тог Са ве из пе рио-
да ка да је нот но и цр кве но пе ва ње пре да вао Сте ван Сто ја но вић Мо кра њац: 
на при јем ном ис пи ту за упис у пр ви раз ред 43 кан ди да та су од би је на „на 
му зич ком пре гле ду” [Изв еш тај о Бо го сло ви ји Светог Саве за школ ску 
1906: 101].

О ен ту зи ја зму, енер гич но сти и рев но сти ко је је Мир ко Па вло вић 
ис по љио у ра ду са хо ром све до че по да ци о мно го број ним на сту пи ма. 
Ре пер то ар је из го ди не у го ди ну био све бо га ти ји и из во ђач ки зах тев ни ји. 
Ка да је 24. фе бру а ра 1929. го ди не об ла сни од бор Цр ве ног кр ста одр жао 
по мен умр лим чла но ви ма, хор је по јао у цр кви Све тог Ди ми три ја, а уве че 
се пред ста вио скром ним про гра мом: На род на хим на; Ј. Го то вац: Ко ле да, 
уз прат њу вој не му зи ке; Бро та на: По ле ти4. Не ду го за тим, упра ва цр кве 
Све тог Ди ми три ја у Би то љу при ре ди ла је ду хов ни кон церт у Не де љи 
Пра во сла вља у са ли бо го сло ви је (11/24. 3. 1929), на ко јем су уче ни ци бо го-
сло ви је на сту пи ли за јед но с пе вач ким дру штвом „Кај мак ча лан” и ме шо-
ви тим хо ром Тр го вач ке ака де ми је. Том при ли ком хор бо го сло ви је из вео је 
Ра дуј те сја љу ди је Ђу зе пеа Сар ти ја, као и ко мад Кнез Иво од Сем бе ри је 
Бра ни сла ва Ну ши ћа5. Број ни су би ли и на сту пи на екс кур зи ја ма: убр зо 
на кон спо ме ну тог ду хов ног кон цер та хор је био у При ле пу (од 24. мар та 
до 6. апри ла 1929), и у не де љу 25. мар та, на Бла го ве сти, пе вао је на ар хи-
је реј ској ли тур ги ји у хра му Све тог Бла го ве ште ња. Уве че је за јед но с вој ном 
му зи ком Вар дар ске ди ви зиј ске обла сти, при ре ђен умет нич ки кон церт у 
са ли Основ не шко ле „Краљ Пе тар”. Већ на ред не школ ске го ди не, про грам 
хо ра об у хва тао је знат но ве ћи број ком по зи ци ја. Ка да је (21–27. 4. 1930) 
ор га ни зо ва на екс кур зи ја са сле де ћим од ре ди шти ма: Би тољ –Ре са н–О хрид – 
Све ти На ум –Де бар, пла ни ра но је да се у свим ме сти ма при ре ди кон церт 
са сле де ћим про гра мом: Јен ко-Ру ња нин: На род на хим на; Борт њан ски: 
Сеј ден; Де хтја ров: Бла го сло вен Го спод; Епи скоп Ни ко лај: Ве ра Те мо ја 
ви ди, Го спо де – ре ци та ци ја; Борт њан ски: Те бе Бо га хва лим; Ј. Го то вац: 
Ко ле да – хор бо го сло ви је уз прат њу ор ке стра; В. На зор: Све – ре ци та ци ја; 
З. Пре ло вац: Ој До бер доб; И. Ба јић: Со кол ска пе сма; Сар ти: Ра дуј те сја 
љу ди је; До стој но јест (ки јев ско)6. О кон стант ном про ши ре њу ре пер то а ра 

4 Те ве че ри хор та мо шње Тр го вач ке ака де ми је из вео је ком по зи ци ју И. Ж. Или ћа: 
До кле срп ско име жи ви, а ор ке стар гим на зи је од сви рао је од ло мак из Ваг не ро ве опе ре Тан
хој зер.

5 Ком пле тан про грам кон цер та из гле дао је ова ко: На род на хим на – хор дру штва „Кај-
мак ча лан”; „Пра зник пра во сла вља” – пре да ва ње проф. Дра го ми ра Ма ри ћа; Ло ма кин: Хе ру
вим ска пе сма – ме шо ви ти хор дру штва „Кај мак ча лан”; Сар ти: Ра дуј те сја љу ди је – хор бо го-
сло ви је; И. Ж. Илић: До кле срп ско име жи ви – ме шо ви ти хор Тр го вач ке ака де ми је; Б. Ну шић: 
Кнез Иво од Сем бе ри је – по зо ри шни ко мад у јед ном чи ну, из ве ли уче ни ци бо го сло ви је.

6 Сва ка екс кур зи ја мо ра ла је има ти зва нич но одо бре ње Ми ни стар ства про све те. Одо-
бре ње за ово пу то ва ње сти гло је 2. апри ла 1930. го ди не. Ин спек тор за сред њу на ста ву Пе тар 
Кр стић дао је при мед бу на про грам хо ра, на во де ћи да: „са став про гра ма не од го ва ра ни 
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све до чи и кон церт у окви ру све то сав ске про сла ве 1932/33. го ди не одр жан у 
дво ра ни бо го сло ви је Ст. Ст. Мо кра њац – Ј. Ма ној ло вић: Ака тист; Је тр ви
це Адам ско ко ле но – на род на пе сма, ре ци та ци ја; Бла жен муж (ка ти зма), 
ме ло ди ја Ки јев ско-пе чер ске ла вре; С. На у мов: Вос пре ни ду шо и Не бе сна 
Ца ри це (из Ду хов не ли ре) – деч ји хор бо го сло ви је; А. Гре ча њи нов: Вос
клик ни те Го спо де ви; Све ти Са ва – на род на пе сма, пе ва уз гу сле Јо ван 
Бар јак та ре вић, су плент.

У то ку 1935. го ди не хор бо го сло ви је при ре дио је ду хов не кон цер те: 
9. мар та у Не де љу пра во сла вља; 5. апри ла ве ли ки ду хов ни кон церт у згра-
ди град ског по зо ри шта у ко рист гим на зиј ског ин тер на та Цр ве ног кр ста 
у Би то љу. Исте го ди не, 10. апри ла у цр кви Све тог Ди ми три ја одр жан је 
па ра стос бла же но по чив шем па три јар ху срп ском Ди ми три ју, и том при-
ли ком пе вао је хор уче ни ка бо го сло ви је.

ЈУ РИ ШИЋ. До ла ском Уро ша Ју ри ши ћа за пред мет ног на став ни ка 
цр кве ног по ја ња и пра ви ла школ ске 1928/29. го ди не [решењем Ми ни стра 
ве ра од 4. ја ну а ра 1928. го ди не ВБр. 152], Бо го сло ви ја Све тог Пе тра Це тињ-
ског ус пе ла је до не кле да ре ши сво је про бле ме ве за не за на ста ву из овог 
пред ме та. Ква ли тет на ста ве вид но се по пра вио, о че му све до че и оце не 
из овог пред ме та на кра ју школ ске го ди не7. Зна чај но је да не га тив них 
оце на ни је би ло и да се ова кво ста ње ства ри, по пи та њу успе ха уче ни ка, 
ни је бит ни је ме ња ло ни у ка сни јим школ ским го ди на ма.

За слу ге Уро ша Ју ри ши ћа за раз вој бо го слов ске му зич ке кул ту ре на 
Це ти њу од но се се и на во ђе ње на ста ве хо ра. На про сла ви Све тог Са ве 
школ ске 1930/31. го ди не хор бо го сло ви је пред ста вио је про грам ти пи чан 
за тзв. бе се де: Во до о све ће ње, осве ће ње ко љи ва и ре за ње слав ског ко ла ча; 
Ј. Јо ва но вић Змај: Све ти Са ва – де кла ма ци ја; Кор не ли је Стан ко вић: Ус
клик ни мо; Св. Р. Ми ло са вље вић: Освет ни ци – де кла ма ци ја; Смо лен ски: 
Оса на; Во ји слав Илић: Вој нич ко пи смо – де кла ма ци ја; Је ле на Ди ми три-
је вић: По греб хе ро ја – де кла ма ци ја; В. Но вак: У лет њи су тон [АЈ-66-
1095-1415].

Иа ко, за раз ли ку од дру гих на став ни ка о ко ји ма је овом при ли ком 
реч, Ју ри шић ни је по се до вао бо го слов ско обра зо ва ње, по ро дич но ис ку ство 
и по јач ка прак са ко ју је сте као то ком бур ног жи во та би ли су со лид ни 
чи ни о ци ње го вог пеј за жа зна ња. Ни је би ло раз ло га да ње гов „сна жан, 
ги бак, чи сто ин то ни ран глас... мек и то пао” [Пејовић 1996: 38], ка ко су га 
опер ски кри ти ча ри ко мен та ри са ли, не на ђе од го ва ра ју ћу при ме ну и у 
на ста ви цр кве ног по ја ња.

Срп ској пра во слав ној бо го сло ви ји, ни ци љу ове екс кур зи је, јер у про грам ни је уне се на ни 
јед на Срп ска пра во слав на цр кве на пе сма” [АЈ-66-1094-1414].

7 У пр вом раз ре ду је би ло де сет од лич них уче ни ка, де вет вр ло до брих и шест до брих. 
У дру гом раз ре ду је би ло од лич них је да на ест, вр ло до брих се дам и тро је до брих. Осмо ро 
од лич них би ло је у тре ћем раз ре ду, вр ло до брих де вет и осам на ест до брих. У че твр том 
раз ре ду њих пе то ро би ло је од лич но, је да на ест вр ло до бро и три де сет до бро. Шест од лич них 
би ло је у пе том раз ре ду, вр ло до брих пет на ест и два де сет је би ло до брих уче ни ка [АЈ-66-
2716-2335].
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ИН СТИ ТУ ЦИ О НАЛ НИ КОН ТЕКСТ
Кон цепт пеј за жа про фе си о нал ног зна ња на став ни ка под ра зу ме ва 

об ли ко ва ње зна ња у од ре ђе ном ин сти ту ци о нал ном кон тек сту. По се бан 
зна чај има ју два пла на: онај у учи о ни ци и онај из ван ње га [Cra ig 2009: 1041]. 
Дру гим ре чи ма, лич но про фе си о нал но зна ње на став ни ка кон стру и ше се 
и ре кон стру и ше кроз со ци јал но ин тер ак тив ну при ро ду ис ку ства [Ol son 
et al., 2001: 669], а не ки еле мен ти шко ле, по пут ње ног фи зич ког окру же-
ња, си сте ма упра вља ња, на чи на по ве зи ва ња осо бља, ве о ма ути чу на успе-
шност пе да го га [Lukšík 2011: 73]. У том сми слу, у из ла га њу ко је сле ди 
раз ма тра мо ин сти ту ци о нал не окви ре ра да на став ни ка му зи ке и њи хо ву 
са рад њу с ко ле га ма, не са мо на по љу му зич ких пред ме та, већ и у ши рим 
ван му зич ким окви ри ма, ка ко би смо ски ци ра ли по себ не еле мен те њи хо-
вих ин ди ви ду ал них пеј за жа зна ња.

У свим гра до ви ма, згра де бо го сло ви ја на ла зи ле су се у стро гом цен-
тру гра да, па је њи хо ва фи зич ка по зи ци ја ути ца ла на ин сти ту ци о нал ни 
иден ти тет. Са ра јев ска бо го сло ви ја, ко ја је ме ђу пр ви ма об но ви ла свој рад, 
из Ре ље ва је 1917. го ди не пре ме ште на у Са ра је во у згра ду Цр кве не оп шти-
не, ко ја се на ла зи ла иза са ра јев ске Са бор не цр кве8. Ка да је 1920. го ди не 
Кар ло вач ка бо го сло ви ја оста ла без ђа ка, јер су ње ни не свр ше ни уче ни ци 
оти шли да до вр ше сво је сту ди је на но во у спо ста вље ни Пра во слав ни бо-
го слов ски фа кул тет у За гре бу, у ње не упра жње не и не ис ко ри шће не про-
сто ри је, те 1920. го ди не, усе ље на је бе о град ска Бо го сло ви ја Све тог Са ве. 
Це тињ ска бо го сло ви ја сме ште на је на гор њем спра ту „Би љар де” у де вет 
со ба, а од ла га ње по чет ка ње ног ра да по сле ди ца је не до стат ка струч ног 
на став ног осо бља. Због не по вољ них еко ном ских, са о бра ћај них и кли мат-
ских усло ва, Це ти ње је би ло не при влач но за про фе со ре дру гих кра је ва 
Кра ље ви не СХС [АЈ-69-33-58]. Би тољ је 1921. го ди не још увек био у ру ше-
ви на ма. Про на ла же ње аде кват не згра де пред ста вља ло је ве ли ки про блем 
ко ји је раз ре шио вла ди ка Јо сиф до би ја њем на ко ри шће ње згра да бив ше 
грч ке де во јач ке шко ле, за ду жби не ве ли ког на род ног до бро тво ра Јо ва на 
Д. Пи ни ки ја [АЈ-66-1094–1414]9. 

У свим срп ским бо го сло ви ја ма ак тив но су де ло ва ла ђач ка удру же ња. 
По себ ну па жњу при вла чи „Фонд уче ни ка” Са ра јев ске бо го сло ви је чи ји 
је бла гај ник јед но вре ме био про фе сор Пр ња то вић. Овај фонд, на ме њен 

8 Згра да Са ра јев ске бо го сло ви је од у зе та је и на ци о на ли зо ва на по сле Дру гог свет ског 
ра та. Ње не про сто ри је до де ље не су Еко ном ском фа кул те ту, ко је, без об зи ра на За кон о ре сти-
ту ци ји, и да ље ко ри сти. 

9 Вла ди ка Јо сиф се оп штин ским слу жбе ни ци ма обра тио усме но, не по ми њу ћи већ 
до не ти акт о осни ва њу бо го сло ви је. Не ве ру ју ћи да ће до ћи до осни ва ња бо го сло ви је, сво ју 
„су сре тљи вост” оп штин ске вла сти ис ка за ле су ре чи ма: „Ла ко ће мо за згра ду, са мо не ка 
до не су ре ше ње...” Вла ди ка је та да по ка зао до не ти акт о осни ва њу бо го сло ви је. Та ко је, не ма-
ју ћи дру ге ар гу мен те, Би тољ ска оп шти на за сме штај бо го сло ви је да ла на упо тре бу згра де 
грч ке де во јач ке шко ле. Осим згра да, до де ли ла је и нов ча ну су му од 90.000 ди на ра за по-
прав ку ових обје ка та. По сле Дру гог свет ског ра та згра да Би тољ ске бо го сло ви је је сру ше на 
и на том ме сту су из гра ђе ни стам бе ни објек ти. На фа са да ма не ко ли ко стам бе них згра да по-
ја вио се крст ко ји се ни ка квим сред стви ма не мо же из бри са ти. Са мо кр сто ви на овим фа са-
да ма да нас под се ћа ју да је ту не ка да би ла Бо го сло ви ја Све тог Јо ва на Бо го сло ва. 



269

ма те ри јал ној по мо ћи до брим и уче ни ци ма ло ши јег ма те ри јал ног ста ња, 
одо брен је ре ше њем Ми ни стар ства ве ра ју на 1928. го ди не. Ње го ва по себ на 
вас пит на ди мен зи ја огле да ла се у чи ње ни ци да су из ма те ри јал них сред-
ста ва на гра ђи ва ни уче ни ци ко ји су се ис ти ца ли у са ста вља њу и про из но-
ше њу про по ве ди, цр кве ном пе ва њу и ра ду на бо го слов ској књи жев но сти 
[Изв еш тај Срп ске пра во слав не бо го сло ви је у Са ра је ву за школ ску 1931: 26]. 
Јед ним де лом фонд су фи нан си ра ли до бро тво ри, али су нај зна чај ни ји при-
хо ди оства ри ва ни кроз хо но ра ре ко је су ђа ци бо го сло ви је до би ја ли за 
пе ва ње у са ра јев ским цр ква ма, на па ра сто си ма и у окви ру дру гих де лат-
но сти [Изв еш тај Срп ске пра во слав не бо го сло ви је у Са ра је ву за школ ску 
1931: 48]. Ове чи ње ни це по твр ђу ју ста тус ђа ка Са ра јев ске бо го сло ви је као 
од лич них по ја ца [Изв еш тај Срп ске пра во слав не бо го сло ви је у Са ра је ву 
за школ ску 1933: 52]. Исто вре ме но, оне су по ка за тељ из ра зи тог ду ха ко-
ле ги јал но сти и за јед ни штва угра ђе ног у ин сти ту ци о нал ни иден ти тет. У 
при лог овим чи ње ни ца ма го во ре и ре чи по кој ног про те Ми о дра га (Ми-
ле та) Ми ло ва но ви ћа, бив шег ђа ка Са ра јев ске бо го сло ви је, из го во ре не у 
ле то 1996. го ди не: „Је дан од нај ва жни јих пред ме та у бо го сло ви ји би ло је 
по ја ње. Пе ва ло се по це ли дан, а они бо љи учи ли су сла би је.” По кој ни 
па три јарх срп ски Па вле, бив ши ђак Са ра јев ске бо го сло ви је и од ли чан 
по зна ва лац по ја ња, по твр ђу је исте на во де [Ђоковић 2007: 84].

Са рад ња с дру гим на став ни ци ма би ла је уо би ча је на по ја ва. Та ко је, 
на при мер, ва жан са рад ник пр о фе со ра Пр ња то ви ћа био Ми лан Мра тин-
ко вић10. Њи хов рад се пре пли ће из вре ме на ка да је Са ра јев ска бо го сло-
ви ја би ла сме ште на у Ре ље ву. Це ло куп на на ста ва цр кве ног по ја ња у Са-
ра јев ској бо го сло ви ји, по свим на став ним сег мен ти ма и ван му зич ким 
де лат но сти ма шко ле, ви ше је би ла у над ле жно сти пр о фе со ра Мра тин ко-
ви ћа, уче ни ка Ст. Ст. Мо крањ ца, ко ји је кон ти ну и ра но ра дио у бо го сло ви-
ји у пр вом, дру гом и тре ћем раз ре ду, док је пр о фе сор Пр ња то вић цр кве но 
по ја ње пре да вао у че твр том или пе том раз ре ду [АЈ-69-27-50]. О по сто ја-
њу пот пу не по све ће но сти на ста ви цр кве ног по ја ња, од лич ној са рад њи с 
ко ле гом Ми ла ном Мра тин ко ви ћем, ис так ну тој уло зи и од лич но ор га ни-
зо ва ној и кон стант но до бро во ђе ној на ста ви од про фе сор ског ти ма у овој 
бо го сло ви ји го во ри мно штво по да та ка из исто ри ја та шко ле [АЈ-69-27-50]. 
Уоп ште, о ра ду и ди сци пли ни ко ја је вла да ла у Са ра јев ској бо го сло ви ји 

10 Ми лан Мра тин ко вић, ро ђен је 15. ок то бра у 1885. го ди не у Зе му ну. Пот пу ну ре ал ну 
гим на зи ју с по ло же ним ис пи том зре ло сти за вр шио је у Зе му ну 28. ју на 1905. го ди не, а Бо-
го сло ви ју у Срем ским Кар лов ци ма 26. ју на 1909. го ди не. У Па кра цу је 29. ју ла 1910. го ди не 
по ло жио сте чај ни ис пит за са мо стал но во ђе ње па ро хиј ског зва ња. Ка ти хет ски ис пит за 
сред ње шко ле по ло жио је у Срем ским Кар лов ци ма 24. ма ја 1912. го ди не, чи ме је оспо со бљен 
за ве ро у чи тељ ску слу жбу у сред њим шко ла ма. У пе ри о ду од 1. но вем бра 1909. го ди не до 1. но-
вем бра 1913. го ди не ра дио је као па ро хиј ски све ште ник у Сла вон ском Ко ба шу [АЈ-69-26-49]. 
Ду жност су плен та у са ра јев ској учи тељ ској шко ли вр шио је до 1916. го ди не, на кон че га 
до ла зи по но во у Са ра јев ску бо го сло ви ју све до ње ног за тва ра ња по чет ком Дру гог свет ског 
ра та. У чин пр о то пре зви те ра пр о из ве ден је 8. сеп тем бра 1920. го ди не и од ли ко ван над бе дре-
ни ком. Ди рек тор са ра јев ске му шке пре па ран ди је В. Ро гач ник, но вем бра 1914. го ди не, ока-
рак те ри сао га је сле де ћим ре чи ма: „Спре ман за зна ње сво је, та чан и са вје стан у из вр ше њу 
слу жбе них ду жно сти. Вла да њу ње го вом у при ват ном жи во ту не ма при го во ра” [Архив БиХ 
– Пер со нал на до си јеа, бр. 289]. 
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све до че по да ци да не су гла си це ни су по сто ја ле ни ме ђу про фе со ри ма ни 
уче ни ци ма [АЈ-69-27-50]. 

По зна ти су на став ни ци с ко ји ма је Мир ко Па вло вић у Би то љу уче ство-
вао у раз ви ја њу бо го слов ске му зич ке кул ту ре. У школ ској 1933/34. го ди-
ни те о ри ју му зи ке је пре да вао кон трак ту ал ни су плент Сер ги је На у мов, 
док је Мир ко Па вло вић пре да вао хор ско пе ва ње и цр кве но по ја ње с пра-
ви лом у пе том и ше стом раз ре ду. Цр кве но по ја ње у оста лим раз ре ди ма 
пре да вао је хо но рар ни на став ник, про то ђа кон Ми о драг Ми ха и ло вић. А 
од школ ске 1935/36. до 1936/37. го ди не на ста ва по ја ња по но во је би ла по-
ве ре на све ште ни ку Бран ку Ри ста но ви ћу. 

Ак тив но сти Уро ша Ју ри ши ћа при Це тињ ској бо го сло ви ји та ко ђе 
ни су би ле изо ло ва не; од 1926. го ди не хор ско пе ва ње (и ла тин ски је зик) 
пре да вао је ру ски еми грант Ми ха и ло Ју ка чин ски [АЈ-66-33-50], а за ни мљи-
во је да је те го ди не Ми ни стар ство ве ра одо бри ло и ку по ви ну ви о ли не с 
по треб ним при бо ром за по тре бе ове бо го сло ви је [АЈ-69-35-58]. То ком 
јед не школ ске го ди не (1929/30) Ју ри ши ћу се, као про фе сор те о ри је му зи-
ке при дру жио чак и Иван Гард нер, зна ме ни ти исто ри чар пра во слав ног 
цр кве ног по ја ња и ка сни ји ау тор фун да мен тал не дво том не књи ге Бо го
слу жбе но по ја ње Ру ске пра во слав не цр кве (1977)11. Би ло би за ни мљи во 
са зна ти да ли је са рад ња с Га рд не ром обе ле жи ла Ју ри ши ћев пе да го шки 
пеј заж. Крат ко вре ме пре да вао је те о ри ју му зи ке, хор ско пе ва ње и ин стру-
мен тал ну му зи ку Пан те леј мон Бу гај, су плент Це тињ ске гим на зи је, ко ји 
је де ло вао и као хо ро во ђа цр кве ног хо ра12. 

ДУ ХОВ НЕ ВРЕД НО СТИ
Ква ли те ти не из ре ци вог, не ис ка зи вог, не че га што се бо ље пред ста вља, 

за сту па или из ра жа ва, уме сто што се го во ри или ка зу је, има нент на су 
му зич ка свој ства [Jor gen sen 2011: 157], ко ја се че сто по сред но или не по-
сред но до во де у ве зу с ду хов но шћу, у сми слу тран сцен ден ци је ор ди на р-
ног, про за ич ног и при зем ног. У том сми слу, по сто је гле ди шта да сва ка 
му зи ка, а не са мо она цр кве не про ве ни јен ци је, има у се би еле мен те ду-
хов ног, па са мим тим и да сва ко уче ње му зи ке са др жи (или тре ба да по-
се ду је) ду хов ну ди мен зи ју [Jor gen sen 2011; Har per 1954; Pal mer 1995; итд.]. 
Исто вре ме но, по сто је ста во ви да, из истих раз ло га, бо го слов ско обра зо-
ва ње тре ба да об у хва ти и дру ге вр сте му зи ке, укљу чу ју ћи и ин стру мен-
тал ну [Scott 2000], па се у том све тлу мо жда мо же са гле да ти и на бав ка 
ин стру ме на та за срп ске бо го слов ске шко ле. Ни је не мо гу ће да су на став-
ни ци чи ји рад овом при ли ком ана ли зи ра мо сво јим уче ни ци ма от кри ва ли 
пу те ве ко ји ма му зи ка пред ста вља оно што је из над или иза ре чи, ка ко би 

11 АЈ-69-33-56. Иван Гард нер – ру ски по да ник из Се ва сто по ља у Ру си ји. Ди пло ми рао 
је на Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту у Бе о гра ду. Ре ше њем Ми ни стар ства ве ра од 
1. ма ја 1928. го ди не ВБр. 5921 по ста вљен је за кон трак ту ал ног су плен та Це тињ ске бо го-
сло ви је. 

12 АЈ-66-1095-1415. Пан те леј мон Бу гај ра дио је и у Др жав ној ре ал ној гим на зи ји у 
Ко то ру.
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мо гли да раз у ме ју и ис ку се дру ге ре ли гиј ске са др жа је, у ду ху ре чи Гри-
го ри ја из Ни се: „Јед но ста ван на пев пре пли ће се са бо жан стве ним ри је-
чи ма ка ко би са мо зву ча ње и кре та ње гла са ис по ља ва ло скри ве ни сми сао 
ко ји се на ла зи иза ри је чи, ма ка кав он био” [Бичков 1991: 201]. Уо ста лом, 
би ли су вр сни знал ци цр кве но сло вен ског је зи ка, ли тур ги ке, исто ри је цр кве 
и дру гих ре ле вант них обла сти. Ме ђу тим, до ступ на гра ђа не пру жа до-
вољ но ма те ри ја ла за ова ква раз ма тра ња, па мо гућ но сти хер ме не у тич ких 
ту ма че ња оста ју у сфе ри на га ђа ња. 

Ва ља се, да кле, по за ба ви ти оним аспек ти ма пеј за жа зна ња на став-
ни ка ко ји се од но се на њи хо ву чвр сту по ве за ност с пра во слав ним хри-
шћан ством, је дин ство са Срп ском пра во слав ном цр квом и по сто ја ност у 
ве ри. Они су ре чи ма и де ли ма све до чи ли о ду хов ном сми слу за да та ка ко ји 
су им би ли по ве ре ни, под сти чу ћи ду хов ни и мо рал ни раз вој уче ни ка. Зна-
ње и му дрост да ва ли су им ду хов ну сна гу, по слу шност, ода ност, до бро-
ту, пред ста вља ли су њи хо ве ду хов не ква ли те те, а стр пље ње и упор ност 
кра си ли су њи хо ве ак тив но сти. Ка ко би код уче ни ка из гра ди ли же ље не 
ква ли те те, и са ми су их мо ра ли по се до ва ти, би ти узо ри у сва ком по гле ду. 
Све ово не по сред но се пре но си ло на план ре ли гиј ског вас пи та ња бо го слов-
ских пи то ма ца, ко ји су ре дов но по ха ђа ли бо го слу же ња и ис пу ња ва ли 
од го ва ра ју ћа за ду же ња.

У Са ра је ву су вас пи та чи пра ти ли вр ше ња бо го слу же ња на ју тре њу 
и ве чер њем у за вод ској ка пе ли и при ли ком од ла ска у Са бор ну и цр кву 
Све тог Ар хан ге ла Га ври ла. Днев на бо го слу же ња вр шио је вас пи тач, ду-
жно сти по ја ца у за вод ској ка пе ли и цр ква ма уче ни ци ста ри јих, а ду жно-
сти све ћо но са ца уче ни ци пр вог и дру гог раз ре да бо го сло ви је. Бо го слу же-
ња су по ха ђа на, ка ко све до че из ве шта ји, с до ста тру да и во ље [АЈ-69-27-50]. 
Уче ни ци Би тољ ске бо го сло ви је су ско ро сва ке го ди не по се ћи ва ли Све ту 
Го ру, и сва ко днев но су ишли у цр кву Св. Ди ми три ја, Св. Бо го ро ди це, Св. 
Не де ље и у ка пе лу Св. Ђор ђа у ре зи ден ци ји Ње го вог Пре о све штен ства 
Го спо ди на Јо си фа, епи ско па би тољ ског на ју тре ње и ве чер ње у прат њи 
сво јих вас пи та ча. У цр кви је сва ки ђак имао од ре ђе но ме сто ко је ни је смео 
ме ња ти без до зво ле вас пи та ча. За вре ме бо го слу же ња пе ва ли су са мо 
од ре ђе ни пе ва чи, а оста ли уче ни ци мо гли су уче ство ва ти у до бро по зна-
тим пе сма ма, да „не би ква ри ли ле по ту цр кве ног по ја ња” [АЈ-69-31-54]. 
Уче ни ци Це тињ ске бо го сло ви је сва ко днев но су од ла зи ли на ју тре ње и 
ве чер ње бо го слу же ње у ма на стир ску цр кву Ро жде ства Пре све те Бо го ро-
ди це уз прат њу сво јих вас пи та ча, а не дељ ним и пра знич ним да ни ма и на 
све ту ли тур ги ју у ма на стир ску цр кву. По не ки уче ни ци не де љом и пра-
зни ком од ла зи ли су да пе ва ју и од го ва ра ју за пев ни цом у две це тињ ске 
па ро хиј ске цр кве, и у цр кву обли жњег се ла Ба ји ца. У не дељ не и пра знич-
не да не сви уче ни ци пре и по сле је ла пе ва ли су не дељ ни или пра знич ни 
тро пар.

Уче ству ју ћи у цр кве ном бла го ље пи ју за јед но с уче ни ци ма и дру гим 
на став ни ци ма, на став ни ци му зи ке ја сно су ис ка за ли те мељ ну ду хов ну 
ди мен зи ју свог де ло ва ња. 
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ЗА КЉУ ЧАК

Као пр о ши ре ни са крал ни про стор ис пу њен пе ва ном мо ли твом, бо-
го слов ске шко ле су не го ва ле је дин стве ну школ ску кул ту ру, уте ме ље ну 
на пре да њу, сим бо ли ма и по што ва њу пра во слав них ду хов них вред но сти. 
На став ни ци цр кве ног по ја ња, хор ског пе ва ња и те о ри је му зи ке ко је смо 
у овом ра ду пред ста ви ли, кон ти ну и ра но су де ло ва ли у јед ној ва жној, сло-
же ној и, на жа лост, по не кад за не ма ре ној и раз ли чи тим пр о бле ми ма оп те-
ре ће ној гру пи пред ме та. Ни ма ло јед но став ни исто риј ски и со ци јал ни 
усло ви, те шке ма те ри јал не при ли ке и зах тев ни усло ви ра да ни су их обес-
хра бри ва ли, и, у си ту а ци ји у ко јој су мно ге њи хо ве ко ле ге од у ста ја ле вр ло 
бр зо, на кон јед не школ ске го ди не, па и кра ће, одр жа ли су де це ниј ски кон-
ти ну и тет, све сни да раз вој пе да го шких зна ња ду го тра је и ду ги низ го ди на 
тре ба да про ђе ка ко би се до сти гла зре лост у вла да њу од ре ђе ним пред ме-
том. Пеј за жи њи хо вих про фе си о нал них зна ња под ра зу ме ва ли су и упот-
пу ња ва ње бо го слов ске спре ме у ве ћи ни слу ча је ва, и у њој су на ла зи ли 
ду хов но-мо рал но упо ри ште. 

 

 Мир ко Па вло вић Урош Ју ри шић

Уста но вље не ме ђу соб не раз ли ке ме ђу че тво ри цом на став ни ка, по 
ка рак те ру, жи вот ним пу те ви ма, окол но сти ма, ин те ре со ва њи ма, оп штој 
кул ту ри, струч но сти, со ци јал ном ста ту су, ни су по сто ја ле у сфе ри пе да-
го шких за ла га ња. Код свих про фе со ра до ми ни ра ла је ја сна свест да од 
њих са мих за ви се ре зул та ти и ус пе си бо го слов ско-пе да го шког ра да са мих 
бо го сло ви ја, па су, сје ди њу ју ћи ис ку ства из про шло сти, и сво ја лич на зна ња, 
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зре лост и пре да ност, спрем но од го ва ра ли на по зи ве су тра шњи це сти му-
ли шу ћи мо рал ни, ин те лек ту ал ни, со ци јал ни, естет ски и рад ни раз вој сво-
јих уче ни ка, под сти чу ћи њи хо ву ду хов ну сна гу, гра де ћи си сте ме вред но-
сти, по зи тив не цр те лич но сти и ка рак те ра, и фор ми ра ју ћи их као бу ду ће 
ду хов не па сти ре. 

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ар хив Бо сне и Хер це го ви не, Пер со нал на до си јеа, фа сци кле бр: 289, 311. 
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SUM MARY: The pa per di scus ses the work of mu sic te ac hers in the the o lo gi cal 
scho ols bet we en the two world wars. The the o re ti cal mo del is ba sed on the me tap hor 
„lan dsca pe of know led ge”, which is used in the mu sic pe da gogy, and the met ho do lo gi cal 
ap pro ach is ba sed on the con cept of mic ro nar ra ti ves. The fo cus is on fo ur strong in di vi-
dual pe da go gu es ‒ Dr Jef to Pr nja to vić, Bo ris Vo lo bu jev, Mir ko Pa vlo vić and Uroš Ju ri šić 
‒ with the aim to po si tion spi ri tual, so cial, in sti tu ti o nal and cul tu ral con text of the ir ac-
ti vi ti es, to con si der how the ir know led ge from ot her, non-mu sic, are as was re le vant for 
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СА ЖЕ ТАК: На пре дак ци ви ли за ци је пра ти ло је на сто ја ње да се ис ко-
ре не за ра зне бо ле сти, ка ква је би ла ку га, чи ји је ле та ли тет то ком исто ри је 
био из у зет но ви сок. У том сми слу, у Хаб збур шкој мо нар хи ји то ком 18. ве ка 
учи ње но је мно го до но ше њем нај пре ра зних про пи са, а по том све о бу хват-
ног здрав стве ног за ко но дав ства, ко јим су ре ше на мно га пи та ња, пре свих 
она ка ко спре чи ти ши ре ње за ра зе. Ови про пи си у ве ли кој ме ри би ли су у 
су прот но сти с на род ним оби ча ји ма и ре ли гиј ском прак сом при ли ком са-
хра њи ва ња. Рад има тен ден ци ју да при ка же две су прот не по ја ве у вре ме 
епи де ми је ку ге на ју гу Хаб збур шке мо нар хи је у Сре му. С јед не стра не, 
ме ре ко је су пред у зе те про тив епи де ми је, а с дру ге, на род не оби ча је у ве зи 
с по греб ним рад ња ма ко ји су има ли не га ти ван ефект на ши ре ње ку ге.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: епи де ми ја, ку га, на род ни оби ча ји, са ни тар ни про-
пи си, Срем 

Ку га акут на ин фек тив на бо лест из гру пе зо о но за, у про шло сти људ-
ске ци ви ли за ци је би ла је јед на од нај о па сни јих епи де миј ских обо ље ња с 
из ра зи то ви со ком смрт но шћу за ра же них. Иза зи ва је бак те ри ја Yer si nia 
pe stis ко ју пре но си бу ва с гло да ра на љу де, а у слу ча ју да за ра же на осо ба 
има тзв. плућ ну (пне у мо ниј ску) ку гу мо же се пре но си ти и ва зду хом. По-
ред овог об ли ка нај по зна ти ја је бу бон ска ку га, на зва на по из ра зу бу бон 
ко јим се озна ча ва ла оте че на жле зда. Код овог ви да ку ге ин ку ба ци ја тра је 
из ме ђу два и пет да на, ка да се ја вља ју ње ни пр ви зна ци, гро зни ца и ви со ка 
тем пе ра ту ра, а по не кад убр зан пулс и хи пер тен зи ја. Бр зо по по ја ви пр вих 
симп то ма до ла зи до по ве ћа ња лим фних чво ро ва, а уз по ви ше ну тем пе-
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ра ту ру и гро зни цу, че сто се ја вља ју и ја ке гла во бо ље. Сле ди раз вој ка шља 
на кон че га про дук ти ис ка шља ва ња по ста ју кр ва ви, а као крај њи ста ди јум 
бо ле сти је сеп са ка да на сту па смрт. Она мо же на сту пи ти све га 48 ча со ва 
од по ја ве пр вих симп то ма, али је мо гу ће и ду же бо ло ва ње. При ле че њу 
ве о ма је бит но да се с лечењем от поч не што ра ни је, ако је мо гу ће у пр ва 
24 ча са да ва њем ан ти би о ти ка (стреп то ми ци на). Та ко ђе, ва жно је спро ве-
сти бр зу ме ру изо ла ци је, на ро чи то код плућ не ку ге [Schme ic hler 2013; 
He i del 2006; Ba i ley 2011; To do ro vić 1969; Broc kha us 1996].

У Хаб збур шкој мо нар хи ји, то ком 18. ве ка, ку га се ја вља ла у ви ше на-
вра та, че сто не на це лом др жав ном про сто ру, али с ка та стро фал ним ре-
зул та ти ма у под руч ји ма где се по ја ви ла. По сле Ве ли ког беч ког ра та, већ 
1703. и 1704. ја ви ла се у ис точ ним пре де ли ма др жа ве. Вр ло је ин тен зив на 
би ла 1708. ка да је пре не та и из ван Мо нар хи је. Већ 1713. ку га је за хва ти ла 
и Беч, а по том Шта јер ску, Крањ ску и Ко ру шку. Исте го ди не у Угар ској је 
од ку ге умр ло око 10% ста нов ни штва. Спо ра дич но се ја вља ла и у на ред-
ном пе ри о ду, а до ве ће смрт но сти до шло је то ком ја ке епи де ми је из ме ђу 
1738. и 1744. Та да се ја ви ла у ви ше де ло ва др жа ве, а ра то ви су до при но си ли 
ње ном ши ре њу. Смрт ност је би ла из у зет но ве ли ка, уми ра ло је на хи ља де 
љу ди. Град из ко јег се упра вља ло Ба на том – Те ми швар – био је на ро чи то 
по го ђен. У ње му је умр ло око 6.000 ста нов ни ка и 2.000 вој ни ка. По ред 
Ба на та до ста су стра да ли Срем, Ер дељ, као и Хр ват ска. Као по сле ди ца 
епи де ми је 1738–1744. по је ди на ме ста су оста ла пот пу но пу ста [АСАНУ, 
13173; Von Al le 1831; Ham mer 1839; Svo bo da 1886; По по вић 1955; Ор лић 
1958; Пе ци њач ки 1975; Га ври ло вић, С. 1979; Black 1990; Li vi Bac ci 1998; 
Ми ле кер 2003; Gün–Schäfer–Groß 2009; Kühber ger 2011]. 

Ку га је пре но ше на пре те жно из Осман ског цар ства, где епи де ми ја 
ни ка да ни је у пот пу но сти пре ста ја ла већ је са мо је ња ва ла [Тричковић 
2013]. За то је ра ди спре ча ва ња ње ног ши ре ња по Pest pa tent-у из 1710. и 
Pe stord nung-у из 1713. за бра њен сва ки са о бра ћај с Осман ским цар ством 
у вре ме ка да је у ње му по сто ја ла епи де ми ја. На овом по љу на ро чи то је 
ра ђе но у вре ме ца ра Кар ла VI (1711–1740) и ње го ве кће ри Ма ри је Те ре зи је 
(1740–1780). Обо је су у спре ча ва њу ку ге на гла ша ва ли уло гу Вој не гра ни це 
од ре ђу ју ћи да она слу жи као те ри то ри ја пре ко ко је за ра за не би про др ла 
у уну тра шњост зе мље. У том ци љу по себ не са ни тар не ко ми си је ску пља ле 
су по дат ке о здрав стве ном ста њу у тур ским гра нич ним обла сти ма [Vaniček 
1875; Schwic ker 1883; Ka ser 1997]. Ко ри сна ме ра за спре ча ва ње свих за ра-
за, па и ку ге, би ло је по ди за ње кон ту ма ца, тј. ка ран ти на пре ма Осман ском 
цар ству, ко је је по че ло у до ба ца ра Кар ла VI. Осо бе ко је су пре ла зи ле из 
јед не у дру гу др жа ву мо ра ле су у њи ма, у за ви сно сти од опа сно сти, да 
про ве ду од ре ђе но вре ме. Си стем од бра не уна пре ђен је 1755. ка да је до нет 
па тент Or do pe stis (до пу њен 1764), у скла ду с ре фор ма ма ко је је у по гле-
ду здрав ства де фи ни сао про фе сор Ге рард ван Сви тен (Ge rard van Swi e ten). 
Он је 1770. на пи сао За кон о здрав ству ко јим је из ме ђу оста лог од ре ђе на 
смрт на ка зна за све осо бе ко је кр ше про пи се о за шти ти од ку ге. Ве ћи на 
про пи са по но вље на је у Ше но то вом па тен ту (1785) ко ји се од но сио на 
ме ре спре ча ва ња ку ге, али је пре по ру чи вао скра ћи ва ње вре ме на кон ту-
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ма ци је [АСАНУК, МПА „А” 678/1756; Müller 1883; Lesky und Wan drus zka 
1973; Јо вин 1980, 1986, 1998; Sken de ro vić 2005].

Ко ли ко су но ве ме ре би ле ко ри сне го во ри чи ње ни ца да је њи хо вим 
при ме њи ва њем 1762. спре че но ши ре ње ку ге из гра нич ног под руч ја Мо-
нар хи је, а ту ло ка ли зо ва но на шест на се ља [Гавриловић, С. 1996; Га ври ло-
вић, В. 2009]. Срп ска цр ква у Мо нар хи ји та да je од и гра ла ве о ма зна чај ну 
уло гу јер је ар хи е пи скоп Па вле Не на до вић (1749–1768), у ви ду по сла ни це, 
зах те вао од на ро да да пре ки не сва ку ко му ни ка ци ју с Осман ским цар ством, 
што је по но вио и 1767 [АСАНУ, 12176а-1]. На жа лост, ни су сви про пи си 
под јед на ко при хва ће ни. Иа ко су од ред бе ко је су про пи си ва ле вре ме са-
хра њи ва ња у од но су на вре ме смр ти, из глед гро ба ља, за бра ни но ше ња 
по кој ни ка кроз на се ље но ме сто у отво ре ним сан ду ци ма, итд. као ци ви ли-
за циј ске нор ме не сум њи во би ле на пред не, са ста но ви шта оби ча ја кр ши ле 
су уста ље ну прак су и због то га ни су увек код Ср ба на и ла зи ле на при хва-
та ње. Цр ква је по вре ме но ра ди ла на то ме да ис ко ре ни сва ки вид пра зно-
вер ја, па ган ских оби ча ја при ли ком са хра њи ва ња, по греб них рад њи, као 
и не здра вог на чи на жи во та, али је на овом по љу ини ци ја ти ву по сле 1768. 
пре у зе ла др жа ва и од лу ке спро во ди ла пре ко Ре гу ла ме на та из 1770. и 
1777, те Де кла ра то ри је из 1779. Ме ђу тим, от пор на ро да ни је сло мљен, 
што се ви де ло упра во у вре ме из би ја ња епи де ми је ку ге 1795/96. у Сре му 
[АСАНУ, 12176а-1; Ко стић 1932; Шви кер 1998; Ми ка ви ца, Га ври ло вић и 
Ва син 2007; Нин ко вић 2012].

Ку га у Сре му по ја ви ла се у два на вра та у то ку 1795. го ди не. Пр ви пут 
по ја ви ла се у Вој ној гра ни ци, где је за хва љу ју ћи по што ва њу са ни тет ских 
про пи са, чије је из вр ше ње над гле да ла вој на власт, ла ко су зби је на. Дру ги 
пут по ја ви ла се у ју лу, у де лу те ри то ри је из ван Вој не гра ни це, та ко што 
се бр зо про ши ри ла, у то вре ме бо га том ва ро ши цом Ириг и окол ним се ли-
ма. У по чет ку, са ни тет ски рад ни ци ни су сма тра ли да је реч о ку ги и код 
пр вих слу ча је ва смр ти ди јаг но сти ко ва на је тру ле жна гро зни ца за ко ју су 
ми сли ли да је иза зи ва не а де кват на ис хра на, пре све га не до вољ но пе чен 
хлеб спра вљен од тек по жње ве не и не до вољ но зре ле пше ни це. Тек по чет-
ком ав гу ста у Ириг и се ло Не ра дин, у ко ји ма се пр во по ја ви ла ку га, сти-
гао је док тор Ан драш Бу даи и утвр дио ка ко се бо лест по на ша, ка кве про-
ме не иза зи ва код љу ди, кон ста ту ју ћи да је реч о ку ги. Од мах су до не те 
ме ре да се спре чи ши ре ње ове бо ле сти, стра жом су одво је ни де ло ви на се-
ља и са ме ку ће у ко ји ма је би ло смрт них слу ча је ва, од ре ђен је објекaт за 
при јем обо ле лих и по себ но ме сто за са хра њи ва ње пре ми ну лих, на ре ђе на 
за бра на свих по греб них ри ту а ла, и спа љи ва ње оде ће по кој ни ка, за тва ра-
ње на се ља и се о ских ата ра. По том су ор га ни зо ва ни са ни тар ни кор до ни, 
по диг ну ти су кон ту ма ци и стра жар ске ко ли бе, пред у зе те су ме ре дез ин-
фек ци је у за ра же ној сре ди ни где су сви ма ње вред ни пред ме ти спа љи ва-
ни, а вред ни ји пра ни, че сто уз до да так ал ко хол них пи ћа или сир ће та 
(ко ји ма су при пи си ва на ле ко ви та свој ства), док су стам бе ни објек ти дез ин-
фи ко ва ни па ље њем ша ли тре, ме ки ња и сум по ра или си па њем сир ће та на 
уси ја но гво жђе. Да би био олак шан рад свих др жав них те ла на спре ча ва-
њу ши ре ња епи де ми је по ста вљен је по себ ни кра љев ски ко ме сар ко ји је 
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ре ша вао све про бле ме. Био је то ба рон Јо зеф Пи хлер, док је на ли це ме ста, 
у Срем, упу ћен док тор Франц фон Шра уд [АСАНУК, МПА „А”, 76/1795. 
и МПА „Б”, 15, 16 I-II, 17 I-IV, 18 I-III, 19, 20 I-II, 21, 22 I-II/1795; Шра уд 
1995; Јо вин 1998].

Са ни тет ске ме ре про пи са не пре или у то ку епи де ми је, као и све за-
бра не са мо су де ли мич но ус пе ле да огра ни че ши ре ње ку ге. По ка за ло се 
бр зо да на род ни оби ча ји, на ро чи то они у ве зи с по греб ним рад ња ма, пред-
ста вља ју нај о збиљ ни ји про блем у ис ко ре њи ва њу епи де ми је. Је дан од оби-
ча ја, де ље ње по кој ни ко вих ства ри род би ни и при ја те љи ма по сле са хра не, 
у мно го ме је до при нео ши ре њу за ра зе, ко ја се на овај на чин с оде ће пре-
но си ла на здра ве осо бе. У по чет ку се ку га ши ри ла и та ко што су по кој ни ке 
оба ве зно ку па ли, као јед ну од по греб них ри ту ал них рад њи, и на тај на чин, 
пре ко ди рект ног кон так та, осо бе ко је су ку па ле по кој ни ка и са ме су би ле 
за ра же не. Ши ре ње ку ге је иза зва ло ха о тич но ста ње ко је је за ре зул тат 
има ло не по што ва ње са ни тет ских про пи са и ме ра, до не тих упра во ра ди 
спре ча ва ња ши ре ња за ра зе из већ за ра же них на се ља. Ста нов ни штво се 
опи ра ло из два ја њу бо ле сни ка у по себ не згра де, док су бо ле сни ци би ли 
че сто пре пу шта ни са ми се би, па су на пу шта ли ку ће и уми ра ли по окол-
ним ви но гра ди ма, шу ма ма, ба шта ма, итд. Тек ка да би био про на ђен њи хов 
леш са хра њи ва ни су на ли цу ме ста, по пра ви лу у не пра вил но ис ко па ној, 
плит кој гроб ни ци и без оба ве шта ва ња ле ка ра или пред став ни ка вла сти. 
Љу ди су у стра ху од би ја ли би ло ка кав рад с бо ле сни ци ма па и из град њу 
бол ни ца, док се, с дру ге стра не, ни су од ри ца ли по греб них све ча но сти, 
ко је су укљу чи ва ле но ше ње отво ре ног сан ду ка с по кој ни ком, чи је је те ло, 
то ком мо ли тве за ду шу, бар јед ном, це ли ва но или да ћа ко је су тра ја ле и 
по ви ше да на. Рок са хра њи ва ња од 48 ча со ва ни је по што ван, па је би ло при-
ме ра да су по кој ни ци и до осам да на оста вља ни не са хра ње ни [АСАНУК, 
МПА „А”, 75, 82, 93, 96–98/1795, 126, 151, 173–178, 181, 182, 184, 202/1796. 
и МПА „Б”, 15/1795, 23 I, 24; Кр стић 1940]. Из та бе ле 1 ви де се ко ја су 
ме ста би ла по го ђе на епи де ми јом и ка ко је смрт ност у њи ма ра сла или 
опа да ла.

На осно ву из не тих по да та ка уоч љи во је у ко јем ме се цу је смрт ност 
би ла нај ве ћа. Ме ђу на се љи ма мо гу се из дво ји ти три гру пе. Она у ко ји ма 
се нај ра ни је по ја ви ла ку га, а то су би ла на се ља: Ириг, Не ра дин, Гр ге тег 
и Кру ше дол ски Пр ња вор. Већ у ју лу ов де су за бе ле же ни смрт ни слу ча је ви, 
а вр ху нац епи де ми је, по бро ју пре ми ну лих, био је то ком ок то бра 1795. 
Ата ри ових на се ља ме ђу соб но су се гра ни чи ли, а са ма на се ља су јед на 
дру гом бли зу, њи хо ви ста нов ни ци су по ве за ни су сед ским, при ја тељ ским, 
ро ђач ким и еко ном ским ве за ма што је са мо олак ша ло кон такт из ме ђу за-
ра же них и не за ра же них осо ба и ши ре ње епи де ми је. Дру га гру па на се ља 
су она у ко ји ма се ку га по ја ви ла то ком ав гу ста и у на ред на три ме се ца од-
не ла ве ћи број људ ских жи во та. У ову гру пу спа да ју Ри ви ца и Ја зак, два 
на се ља ко ја су, та ко ђе, у бли зи ни Ири га, ко ји је пре тр пео ка та стро фал не 
људ ске гу бит ке. Тре ћа гру па су она на се ља у ко ја је ку га пре не се на са 
за ра же ног под руч ја, нај че шће слу чај но. То су на се ља: Ве ли ки Ра дин ци, 
Гр гу рев ци, Бе ше но во, Ка ме ни ца, Бе ше но вач ки Пр ња вор и ва рош Ву ко вар. 



Ако се упо ре де по да ци из табеле 1 и та бе ле 2, он да се мо же ви де ти да се 
у овој гру пи на се ља, ку га про ши ри ла тек у ок то бру и то кра јем ме се ца, 
из у зев у Ву ко ва ру, па је жр та ва нај ви ше би ло у но вем бру, али је ов де њи хов 
број у од но су на број ста нов ни ка знат но ма њи не го у прет ход не две гру-
пе. Ме ђу тим, ка ко је број за ра же них у тре ћој гру пи на се ља био знат но 
ни жи ши ре ње ку ге у њи ма ви ше је до каз нео пре зно сти не го при мер ло ше 
кон тро ле. Из та бе ле се мо же уо чи ти и да је нај ве ћа смрт ност би ла у вре-
ме је се њих по љо при вред них ра до ва, бер бе ку ку ру за и гро жђа, ка да су 
здра ви и за ра же ни до ла зи ли у кон такт. Та ко је у Ири гу нај ви ше жр та ва 
би ло у сеп тем бру и ок то бру, као и у Ја ску, Ша трин ци ма, Не ра ди ну и Ка-
ме ни ци [Симоновић 1995]. 

Та бе ла 1. Ме ста ко ја су по го ђе на епи де ми јом и по раст и опа да ње смрт но сти

Ме сто 1795. го ди на 1796. година

VI I VI I I IX X XI XI I I I

Ириг преко 400 пре ко 500 683 360 110 63 9

Не ра дин 19 1561 61 108 86 кон ту ма ци ја, без ку ге 

Гр ге тег 31 до 9. IX 31 7 без ку ге 

Кру ше дол ски
Пр ња вор

17 осо ба 
до 15. IX 9 23 

до 10. XI б ез ку ге 

Ша трин ци без ку ге 1 4 13 бе з ку ге 

Ри ви ца 27 11 21 1

Ја зак 14 40 62 31 1 1

Ве ли ки Ра дин ци без ку ге 4 9 12 1

Ву ко вар без ку ге 58 бе з ку ге 

Гр гу рев ци без ку ге 1 5 2

Бе ше но во без ку ге 1 2 бе з ку ге 

Бе ше но вач ки
Пр ња вор без ку ге 1 8 4 1

Ка ме ни ца2 без  ку ге 7 2 1 2

У вре ме нај ве ће смрт но сти до не та је од ред ба да у сва ком ме сту у ко јем 
се по ја ви ла ку га бу де од ре ђе но по не ко ли ко љу ди ко ји ма ће се од ре ди ти 
од ре ђен број ку ћа ко је ће сва ког ју тра пре гле да ти и о евен ту ал ној сум њи 
о по ја ви бо ле сти оба ве сти ти ле ка ра. Ме ђу тим, не са мо да је би ло те шко 
про на ћи од го ва ра ју ће осо бе за овај по сао, већ је не по што ва ње про пи са и 
да ље би ло при сут но. Би ло је по ро ди ца у ко ји ма су сви чла но ви обо ле ли од 
ку ге а за тим и по мр ли, а да их ни ко, из стра ха за соп стве ни жи вот, ни је 

1 Умр ли од 2. ав гу ста до 9. сеп тем бра.
2 У овом ме сту по след њи су од ку ге умр ли у апри лу 1796. у кон ту ма цу.
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са хра нио, све док се те ла ни су по че ла рас па да ти. До дат ни про блем би ли 
су стра жа ри на кор до ну ко ји су и са ми по ти ца ли из окол них на се ља, па се 
де ша ва ло, да из за ра же них ме ста пу шта ју у не за ра же на по је ди не љу де, 
би ло као по зна ни ке, би ло из фи нан сиј ске ко ри сти. Зна ју ћи ко би мо гао да 
по мог не у ова квом ста њу док то ри су се обра ти ли кар ло вач ком ар хи е пи ско-
пу Сте фа ну Стра ти ми ро ви ћу (1790–1836) ко ји је пре ко свог ег зар ха, гр ге-
те шког ар хи ман дри та Сте фа на Ава ку мо ви ћа, пи сао све штен ству и па ро-
хи ја ни ма и у мно го ме до при нео на сми ри ва њу ха о тич ног ста ња, што је 
би ла пр ва осно ва за ис ко ре њи ва ње бо ле сти. Већ у ав гу сту ег зарх је по слао 
пи смо у ко јем је све ште ни ци ма за бра нио уно ше ње по кој ни ка у цр кву, за-
тим је од ре дио да умр ле без ика квог при су ства по ро ди це или по зна ни ка 
од не су на гро бље, уз аси стен ци ју осо ба ко ји ма је са хра њи ва ње по сао, и 
на ре дио да не до зво ле це ли ва ње по кој ни ка. Исто вре ме но за тра жио је од 
све штен ства да од мах затворe све цр кве и да ли тур ги је др же под ве дрим 
не бом, али ње го ве на ред бе ни ко ни је ис пу нио, цр кве су и да ље би ле 
отво ре не, јав ни спро во ди и по греб не рад ње у ве зи с њи ма из вр ша ва не су 
као да не ма епи де ми је. Иа ко је ви со ка је рар хи ја схва та ла сву ко ри сност 
ових ме ра, ни же све штен ство ни је, а још ма ње па ро хи ја ни, па не са мо да 
у ав гу сту ни су по слу ша ли Ава ку мо ви ће ве на ред бе, не го су це ле 1795. 
цр кве би ле отво ре не, а са хра не ор га ни зо ва не с отво ре ним сан ду ци ма. 
Кра јем го ди не сâм ар хи е пи скоп Сте фан понoвио је на ре ђе ња из ра ни јих 
по сла ни ца, по ко јим ни свешт eници не мо гу би ти бли зу по кој ни ка осим 
ка да га при че шћу ју, али да и та да то чи не ка ши ком ко ју по сле при че шћа 
од мах мо ра ју спа ли ти. На кра ју је ар хи е пи скоп за бра нио све штен ству и 
на ро ду да уоп ште постe (ка да је у но вем бру 1795. по чео бо жић ни пост), 
ис по ве да се и при че шћу је, сем у слу ча ју ка да је реч о осо ба ма ко је су на 
са мр ти. За ла га ње срп ске је рар хи је и по што ва ње са ни тет ских про пи са 
зна чај но су до при не ли је ња ва њу епи де ми је [АСАНУК, МПА „А”, 77, 78, 
80, 85, 87–89, 91, 96/1795. и 178/1796. и МПА „Б” 25 I–II, 26, 27, 28, 30 
I–V/1795, 64, 65 I–VI/1796; Кр стић 1940]. 

На кон ок то бра 1795. до шло до је ња ва ња ку ге јер су та да за вр ше ни 
сви пољ ски ра до ви па ни је до ла зи ло до ме ша ња здра вог и за ра же ног ста-
нов ни штва. Тек та да су мо гли би ти спро ве де ни сви про пи си про тив ку ге, 
ко ји су под ра зу ме ва ли изо ла ци ју, би ло ку ћа у ко ји ма су жи ве ле или уми-
ра ле за ра же не осо бе, би ло чи та вих на се ља и под руч ја. У ту свр ху по ред 
стра жа са ста вље них од до ма ћег ста нов ни штва рас по ре ђе на је и вој ска и 
то у свих пет ко р дон ских, од но сно, са ни та р них ли ни ја: Ман ђе ло шку, ко ја 
је на зва на по се лу у где је бо ра вио гла ви док тор, а ко ја је пре се ца ла Срем 
по по ло ви ни из ме ђу Ду на ва и Са ве; Бач ка, на оба ли Ду на ва, по себ на стра-
жа рас по ре ђе на по Вен цу, ко ји је као врх пла ни не био по го дан за спре ча-
ва ње кре та ња ста нов ни штва; тзв. За пад ни кор дон код Ву ко ва ра; и Вој на 
гра ни ца, ко ја је већ по сво јој на ме ни би ла са ни тар ни кор дон. Дру га чи-
ње ни ца ко ја је до при не ла сма ње њу епи де ми је би ла је у ве зи с по ди за њем 
кор до на, од но сно њи хо вим чвр шћим за тва ра њем чи ме је до дат но спре-
че на ко му ни ка ци ја из ме ђу за ра же них и не за ра же них обла сти, али пре 
све га ово ме је до при не ло ко нач но одва ја ње оку же них у по себ не објек те. 
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То ком сеп тем бра и ок то бра из ван ве ћи не на се ља по диг ну ти су објек ти за 
сме штај бо ле сни ка ко ји су та ко одво је ни од су гра ђа на. Бр зо се по ка за ло 
да је овај по тез био до бар, па иа ко је број умр лих у кон ту ма цу био ви сок, 
број но во за ра же них из ван ње га био је ма ли, го то во за не мар љив. У вре ме 
ка да је ле че ње ку ге би ло без пу но на де, ова ква ме ра би ла је нео п ход на, 
а на до ла зе ћа зи ма са мо је ус по ри ла кре та ње ста нов ни штва и окре ну ла га 
изо ла ци ји. Одва ја ње и од во ђе ње на ле че ње оних ко ји су за ра же ни, а по-
том и свих оста лих (при ме ра ра ди сви ста нов ни ци Ири га мо ра ли су да 
про ђу ше сто не дељ ну кон ту ма ци ју у вре ме ка да је ку га ваћ пре ста ла, па 
је та ко на се ље не ко вре ме би ло пот пу но пу сто) до при не ли су је ња ва њу 
епи де ми је, а по том ње ном ис ко ре њи ва њу. И ако је от пор ста нов ни шта за 
одва ја ње од по ро ди ца и из на се ља био из у зет но ви сок, иа ко су му се ду го 
опи ра ли (јер је смрт ност у кон ту ма ци ма би ла ве ли ка, а са хра не без ика-
квих по греб них све ча но сти) ипак је, уз по др шку пра во слав не цр кве, народ 
по чео да уви ђа ко ри сне по сле ди це ова кве по ли ти ке. Без об зи ра на то што 
се изо ла ци ја оку же них, за ко је се зна ло да ће нај ве ћим де лом умре ти, мо гла 
сма тра ти (са ста но ви шта са вре ме ни ка је сма тра на) не ху ма ним ге стом, 
ко ји кр ши па три јар хал не нор ме жи во та и оби ча је, је ди но је је дан ова кав 
по тез мо гао да до ве де до то га да чи та ва на се ља не оста ну без сво јих ста-
нов ни ка. Ко ли ки је на пор уло жи ла срп ска цр ква да би по др жа ла ле кар ске 
ме ре све до чи чи ње ни ца да је, по ред за тва ра ња цр ка ва, опр о шта ја у ве зи 
с по сто ви ма и свим са крал ним рад ња ма, ста нов ни штву пред ста ви ла да је 
јед на од нај ва жни јих вр ли на хри шћан ства са мо о др жи вост и да ку гу не 
сме ју да сма тра ју фа та ли стич ки, ка ко су је сма тра ли у пр во вре ме, већ да 
се про тив ње мо гу и тре ба ју бо ри ти. Уко ли ко су по што ва ни са ни тет ски 
про пи си, пре свих одва ја ње за ра же них осо ба или це лих по ро ди ца од не за-
ра же них, ши ре ње бо ле сти је ла ко спре ча ва но и она је бр зо ис ко ре њи ва на. 
Упра во за ово по сто је два при ме ра, се ла Гр ге тег и Бе ше но во. У Гр ге те гу 
су се ља ни по сле по чет ног стра ха од ку ге при хва ти ли све са ве те ле ка ра: 
од ве ли су за ра же не по је дин це или по ро ди це у кон ту мац и по ста ви ли 
стра жу око се ла, та ко да је го то во по ло ви на за ра же них у вре ме 1795–1796. 
умр ла до ус по ста вља ња ових ме ра, а оста ли у кон ту ма цу, те не ко ли ко 
осо ба ко је ни су по што ва ле про пи се и би ли у кон так ту са ста нов ни ци ма 
Не ра ди на, код ко јих је у исто вре ме ку га пу сто ши ла се ло. Бе ше но во је 
дру ги при мер ка ко је бр за ре ак ци ја, овог пу та са мих се ља на, до ве ла до 
изо ла ци је и уни ште ња ку ге, јер су по ро ди цу у ко јој се ја ви ла са ми ме-
шта ни изо ло ва ли, те се у се лу ви ше ни ко ни је раз бо лео [Симоновић 1995; 
Кр стић 1940].

Нај ви ше љу ди стра да ло је упра во у ме сти ма где са ни тар ни про пи си 
од по чет ка нису по што ва ни, од но сно та мо где је ути цај на род них оби ча ја 
на по греб не све ча но сти био пре су дан (ви де ти та бе лу 2). Ириг у ко ји је упу-
ће но нај ви ше ле ка ра и на ко ји се обра ћа ла по себ на па жња, био је ме сто у 
ко је је нај пре сти за ле све ми тро по лиј ске по сла ни це и на ред бе, ода кле су 
да ље упу ћи ва не у се ла тог цр кве ног окру га. Иа ко је био у бли зи ни ми тро-
по лиј ског се ди шта, ду го вре ме на ни је мо гло да се ста не на пут оби ча ји-
ма ку па ња и це ли ва ња по кој ни ка, но ше ња у отво ре ном сан ду ку, по том 
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оку пља њу љу ди у цр ква ма  око по кој ни ка (ко је је би ло за бра ње но). Ве ће 
при су ство љу ди на ма лом про сто ру олак ша ва ло је ши ре ње за ра зе. Ово су 
ујед но основ ни раз ло зи да је у Ири гу то ли ко љу ди по мр ло, а слич на суд-
би на из истих раз ло га, за де си ла је се ла у ње го вој око ли ни, пре свих Не-
ра дин и Гр ге тег, где је за ра за по ко си ла не што ви ше од че твр ти не ста нов-
ни штва, што је у од но су на Ириг, ду пло ма ње. При мет но је да је од 13 
ме ста у ко ји ма се ја ви ла епи де ми ја чак че ти ри би ло у ма на стир ској бли-
зи ни, или су ди рект но би ла ма на стир ски по сед, а по што су ова се ла би ла 
си ро ма шни ја у од но су на оста ла со ци јал ни по ло жај је био је дан од узро-
ка на пре до ва ња за ра зе. Ова чи ње ни ца би ла је по зна та и са вре ме ни ци ма, 
јер су се за ра зе нај че шће ја вља ле и нај бр же ши ри ле у ова квим сре ди на ма, 
где је си ро ма шно ста нов ни штво, уз ло шу ис хра ну, жи ве ло у не хи ги јен ским 
усло ви ма. С дру ге стра не, ме ста у ко ји ма су про пи си бо ље при ме њи ва ни, а 
на род ни оби ча ји за бра њи ва ни про шла су са знат но ма њим бро јем умр лих. 
Ле та ли тет ко ји је и ина че био ви сок за сва ку епи де ми ју ку ге, по ка зао се 
та квим и на ју гу Хаб збур шке мо нар хи је и је ди но у од но су на сва оста ла 
ме ста дра стич но сма ње ње се ви ди у Ву ко ва ру, где је при су ство ле ка ра 
би ло ве ће, про све ће ност на ро да ја ча, а са ни тар ни про пи си бо ље по што-
ва ни, што је до при не ло бр зој изо ла ци ји оку же ног под руч ја, ма њем бро ју 
за ра же них и, на кра ју, сма ње ном ле та ли те ту.

Та бе ла 2. Смрт но си у ме сти ма у ко ји ма се ја ви ла епи де ми ја

Ме сто Бр ој 
ста нов ни ка 

Број 
обо ле ли х

Број 
умр лих

% умр лих у 
од но су на 
број стан.

Ле та ли те т

И риг 4.813 3.389 2.548 52,90% 75,1%

Не ра дин 968 526 425 43,90% 80,8%

Гр ге тег 248 90 69 27,80% 76,6%

Кру ше дол ски 
Пр ња вор 279 64 49 17,60% 76,5%

Ша трин ци 165 24 18 10,90% 75,0%

Ри ви ца 664 72 60 9,03% 83,3%

Ја зак 1.727 166 140 8,10% 84,3%

Ве ли ки Ра дин ци 368 21 16 4,30% 76,1%

Ву ко вар 5.615 137 58 1,03% 42,3%

Гр гу рев ци 1.953 9 8 0,40% 88,0%

Бе ше но во 939 3 3 0,30% 100,0%

Бе ше нов ски 
Пр ња вор 358 14 10 2,80% 71,4%

Ка ме ни ца 1513 44 31 2,04% 70,5%

УКУПНО 19.610 4.559 3.435 17,50% 75,3%
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Не по што ва ње од ред бе да се сви по кој ни ци за ра же ни ку гом мо ра ју 
са хра њи ва ти на јед ном ме сту, до ве ло је до то га, да су из стра ха да не ће 
би ти по што ва ни оби ча ји у ве зи с по гре бом, мно ги по кој ни ци са хра ње ни 
на ли цу ме ста где су на ђе ни њи хо ви ле ше ви, што се пре све га од но си ло 
на Ириг. Та ко су ба ште, њи ве, ви но гра ди и по ља би ли пу ни раз ба ца них 
плит ких ра ка из ко јих се ши рио нео пи си ви смрад. У по чет ку от кри ће 
гроб ни ца ни је би ло ла ко, али ка да је у фе бру а ру 1796. ку га већ је ња ва ла 
или је у мно гим ме сти ма ви ше ни је би ло, а ка ко је би ло нео бич но то пло 
за то до ба го ди не, по ка за ла су се сва ова ме ста. Док тор Шра уд је од мах 
при ме тио да ле ше ви у њи ма мо гу ка сни је иза зва ти бо ле сти, на ро чи то јер 
су до ла зи ли у до дир с ат мос фер ском во дом ко ја је ко ри шће на за пи ће. 
Та ко се мо ра ло пред у зе ти њи хо во ис ко па ва ње и про пи сно са хра њи ва ње, 
што је код на ро да иза зва ло не за до вољ ство. Нео бра зо ва ни љу ди су овај 
чин сма тра ли за скр на вље ње гро бо ва и не по што ва ње по кој ни ка па сма-
тра ју ћи ово за грех, ни су до зво ља ва ли екс ху ма ци ју, че сто кри ју ћи ра ке, 
ста вља њем се на или ђу бре та пре ко њих, се ја њем по вр ћа, сад њом во ћа на 
њи ма итд. Ипак, ве ћи на ле ше ва је от ко па на и за то су на пра вље не по себ не 
спра ве уз по моћ ко јих се све ра ди ло без фи зич ког кон так та из ме ђу по кој-
ни ка и рад ни ка ко ји су то оба вља ли. Ова ко из ва ђе не ле ше ве ста вља ли 
су у смо лом на ма зан сан дук, ко ји су по том но си ли на гро бље, ски да ли и 
спа љи ва ли оде ћу, по ла га ли те ла у ра ку, а ка сни је су и са ме сан ду ке спа-
љи ва ли. Ра ке из ко јих су их ва ди ли су рас ко па ва ли и пр во по си па ли 
сир ћем, за тим у њи ма ло жи ли ја ку ва тру и на кра ју оста вља ли да мраз и 
Сун це из ву ку све из њих, па их по том за тр па ва ли. Тек спро во ђе њем ових 
ме ра, пре ки дом свих по греб них оби чај них рад њи, уз аси стен ци ју кар ло-
вач ког ар хи е пи ско па, над зор ле ка ра и стро гу за бра ну кре та ња пре ко кор-
дон ских ли ни ја, за у ста вље но је ши ре ње, а по том и су зби ја ње за ра зе, ко ја 
на тај на чин ни је ушла ду бље на про стор Хаб збур шке мо нар хи је, што би 
не сум њи во до ве ло до ве ће смрт но сти [АСАНУК, МПА „Б” 65 VI –IX, 66, 
67, 70/1796; Си мо но вић 1995].

* * *
По ја ва ку ге на ју гу Хаб збур шке мо нар хи је 1795. и 1796. иза зва ла је 

страх у це лој др жа ви и ха о тич но ста ње ме ђу ста нов ни штвом Сре ма, где 
се епи де ми ја ра ши ри ла. По ка за ло се да су пред по чет ном фа зом бо ле сти 
са ни тар ни про пи си и це ло куп но здрав стве но за ко но дав ство би ли не моћ-
ни и да је од њих би ло ја че пра зно вер је, вер ски и на род ни оби ча ји у ве зи 
с по греб ним рад ња ма што је до при не ло да љем ши ре њу епи де ми је. По ро-
дич не, род бин ске или при ја тељ ске ве зе ни су мо гли да за др же ни не про-
бој ни са ни тра ни кор до ни, што је узро ко ва ло да се ку га про ши ри из ван 
за ра же них на се ља. Тек са рад њом вој них, све тов них и цр кве них вла сти 
ор га ни зо ва ни је се при сту пи ло спре ча ва њу ши ре ња епи де ми је и ње ном 
ис ко ре њи ва њу. Цр ква је сво јим ста вом да се у све му мо ра про ла го ди ти и 
по др жа ти са ни тар не про пи се, зна чај но до при не ла овом ци љу. Тек по чет ком 
1796. по ка за ле су се све ко ри сти ова кве ак ци је др жа ве и цр кве ка да је епи-
де ми ја изо ло ва на и уни ште на, а на тај на чин спре че на ве ћа ка та стро фа.
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SUM MARY: The de ve lop ment of hu man ci vi li za tion has been ac com pa nied by 
at tempts to era di ca te con ta gi o us di se a ses, such as pla gue, which had a sig ni fi cantly high 
let ha lity thro ug ho ut hi story. In that re spect, in the 18th cen tury the Hab sburg Mo narchy 
in tro du ced, at first, va ri o us re gu la ti ons, and af ter wards com pre hen si ve pu blic he alth le-
gi sla tion. This way, many qu e sti ons we re re sol ved, first and fo re most how to pre vent the 
spread of an epi de mic. The se re gu la ti ons gre atly con tra sted the folk cu stoms and re li gi o us 
prac ti ce re la ted to burying the dead. This pa per pre sents two con tra sting phe no me na at 
the ti me of the pla gue epi de mic in Srem in the years of 1795 and 1796. On the one hand, 
me a su res we re ta ken to fight the epi de mic, and on the ot her hand, the re we re folk cu stoms 
re la ted to bu rial pro ce du res which had a ne ga ti ve ef fect on the spread of the di se a se.
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СА ЖЕ ТАК: При зна ње др жа ва кла си чан је ин сти тут ме ђу на род ног 
јав ног пра ва. Ра зно ли кост у ње го вој при ме ни, не по сто ја ње нор ма тив не 
де фи ни ци је пој ма, као и ње го ве број не осо бе но сти по сто ја но одр жа ва ју 
по тре бу за про у ча ва њем. У овом ра ду ана ли зи ран је ин сти тут при зна ња 
у два основ на кор пу са – те о риј ском, при ка зом основ них по сту ла та пој ма 
при зна ња, и при ме ње ном, при ка зом ка рак те ри сти ка при зна ња на слу ча ју 
Ко со ва. Услед спе ци фич ног по ло жа ја Ср би је у од но су на Ко со во, по себ на 
па жња у овом ра ду по све ће на је ме ђу на род но прав ном ста ту су Ко со ва и 
Ме то хи је, тј. осно ва ма за да ва ње и не да ва ње при зна ња овом ен ти те ту. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бри сел ски спо ра зум, кон сти ту тив ни еле мен ти др-
жа ве, на ста нак др жа ва, (не)при зна ва ње Ко со ва и Ме то хи је, по јам при зна-
ња, те о ри је при зна ња 

При зна ње при па да оној ка те го ри ји прав них ин сти ту та чи ји по јам 
ни је јед но зна чан ни у те о ри ји, ни ти у прак си [Kel sen 1969: 590]. Уз ову 
по чет ну кон ста та ци ју вре ди на по ме ну ти и да аспект без ко га не про ти че 
ни јед на рас пра ва о при зна њу је сте и пр о бле ма ти зо ва ње есен ци јал ног ка-
рак те ра овог ин сти ту та – да ли је при зна ње уоп ште прав ни ин сти тут или 
jе пак реч о чи сто по ли тич кој ка те го ри ји [Крећа 2010: 161; Shaw 2003: 369; 
Grant 1999: 2].

На слов овог ра да од го во ра на по ста вље но пи та ње – при зна ње је сте 
прав ни ин сти тут, уте ме љен у по ли тич кој во љи, као и сва ки дру ги прав ни 
акт. Јед на је од нај ста ри јих ме ђу на род но прав них ка те го ри ја, до бро позна-
та и кла сич ном и са вре ме ном ме ђу на род ном пра ву. Од кла сич но прав не 
фи зи о но ми је при зна ња до да нас ни је се мно го од ма кло. Ипак, раз лог за 
по нов но вра ћа ње рас пра ви о овом ин сти ту ту ле жи у ње го вој из ра зи тој 
ва жно сти за Ср би ју у овом тре нут ку. 

Да раз ма тра ње ин сти ту та при зна ња ни је pas se по нај бо ље до ка зу ју 
при ме ри упра во с на ших про сто ра. До га ђа ји на про сто ру Бал ка на од по-



чет ка 90-их го ди на 20. ве ка, па до да на шњих да на пру жа ју оби ље ма те ри-
ја ла и при ме ра, те от кри ва ју по тре бу за по нов ним раз ми шља њем о ка рак-
те ри сти ка ма при зна ња, пој мов ном од ре ђе њу, те ње го вим функ ци ја ма1. 
Др жа ва Ср би ја на шла се ди рект но у ста ту су објек та при зна ва ња од стра-
не дру гих др жа ва, али и су бјек та да ва ња при зна ња и од би ја ња да ва ња 
при зна ња но во ство ре ним др жа ва ма [Hil le 1995: 598–611]. Го то во сва при-
зна ња, усле ди ла по сле раз би ја ња СФРЈ, би ла су де ли кат на (по нај ма ње у 
слу ча ју при зна ња Ма ке до ни је и Сло ве ни је), исто риј ским на сле ђем оп те-
ре ће на (пре вас ход но у од но су на Хр ват ску) и у на ци о нал ном сми слу емо-
тив на и те гоб на (Хр ват ска, као и Бо сна и Хер це го ви на). Ста тус Ко со ва и 
Ме то хи је, те те ма при зна ња овог ен ти те та, да нас пред ста вља пра ви Гор-
ди јев чвор за це ло куп ну ме ђу на род ну за јед ни цу2. 

Те ма при зна ња до дат но је ак ту е ли зо ва на пот пи си ва њем Бри сел ског 
спо ра зу ма3, те За кључ ком Устав ног су да Ср би је у пред ме ту о устав но сти 
овог ак та4. Зна чај пи та ња (не)устав но сти Бри сел ског спо ра зу ма упра во 
ле жи у про це ни ефе ка та ње го ве са др жи не, од но сно да ли се овим ак том 
да је при зна ње Ко со ву и Ме то хи ји или не.

О ПОЈ МУ ПРИ ЗНА ЊА

На јед но став но пи та ње шта је при зна ње не ма јед но став ног од го во ра. 
Бес крај не су те о риј ске рас пра ве о то ме шта је за пра во при зна ње5. С дру ге 
стра не, при зна ње је из ра зи то опе ра тив на ка те го ри ја, с ја ким ме ђу на род-
но прав ним прак тич ним по сле ди ца ма ко је иза зи ва. 

Од ре ђе ње пој ма при зна ња углав ном се сво ди на став у ду ху де кла ра-
тив не или кон сти ту тив не те о ри је, два до ми нан та то ка ми сли, ко је ме ђу тим 

1 При зна ње, на рав но, ни је екс клу зив но те ма Бал ка на. При зна ње се мо же раз ма тра ти и 
на при ме ри ма (не)при зна ња из ме ђу Лих тен штај на и Пољ ске, бив ших со вјет ских ре пу бли ка, 
при ме ри ма Ју жне Осе ти је, Аб ха зи је, На гор но Ка ра ба ха, Тај ва на, Се вер ног Ки пра, Егип та 
и Ери тре је, по том не што но ви ји при мер Ју жног Су да на, Па ле сти не и број ни дру ги.

2 У на став ку тек ста упо тре бља ва ће се на из ме нич но тер ми ни Ко со во и Ме то хи ја, и Ко-
совo. Устав Ре пу бли ке Ср би је по зна је тер мин Ко со во и Ме то хи ја, док на при мер, Ку ма нов-
ски спо ра зум од 9. ју на 1999. го ди не (Вој но-тех нич ки спо ра зум из ме ђу Ме ђу на род них без -
бед но сних сна га /КФОР/ и вла да Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и Ре пу бли ке Ср би је), као 
и Бри сел ски спо ра зум од 19. апри ла 2013. го ди не по зна ју тер мин Ко со во. Тре нут но не по сто ји 
по сто ја ност у упо тре би са мо јед не ва ри јан те на зи ва ју жне срп ске по крај не.

3 Пун на зив гла си „Пр ви спо ра зум о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са” 
(First Agre e ment of Prin ci ples Go ver ning the Nor ma li za tion of Re la ti ons), за кљу чен 19. апри ла 
2013. го ди не.

4 Устав ни суд Ср би је, За кљу чак од 10. де цем бра 2014. го ди не, Слу жбе ни гла сник Ре пу
бли ке Ср би је, бр. 13, 2. фе бру ар 2015. го ди не.

5 Кла сич на де ла о при зна њу др жа ва: Op pen he im Las sa, In ter na ti o nal Law: A Tre a ti se, 
Lon don, 1920; La u ter pacht Hersch, Re cog ni tion in In ter na ti o nal Law, Cam brid ge Uni ver sity Press, 
1947; Chen Ti-Chi ang, The In ter na ti o nal Law of Re cog ni tion – With Spe cial Re fe ren ce to Prac ti ce 
in Gre at Bri tain and the Uni ted Sta tes, New York, 1951; Bri erly, J. L., The Law of Na ti ons, Ox ford: 
Cla ren don Press, 1955; Kel sen Hans, Re cog ni tion in In ter na ti o nal Law – The o re ti cal Ob ser va ti ons, 
u: Leo Gross (ed.), In ter na ti o nal Law in the Twen ti eth Cen tury, The Ame ri can So ci ety of In ter na-
ti o nal Law, 1969, str. 589– 601; но ви ја де ла: Grant Tho mas D., Re cog ni tion of Sta tes: Law and 
Prac ti ce in De ba te and Evo lu tion, Gre en wo od Pu blis hing Gro up, 1999; Craw ford Ja mes, The 
Cre a tion of Sta tes in In ter na ti o nal Law, Ox ford UP, 2006.
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ди ја ме трал но су прот но раз у ме ва ју ин сти тут при зна ња. Без де таљ ног ула-
же ња у кон цеп те ових те о ри ја, за да љу рас пра ву у ра ду по треб но је ис та ћи 
сле де ће. По де кла ра тив ној те о ри ји при зна ње је акт кон ста то ва ња да је 
од ре ђе на те ри то ри јал на за јед ни ца – др жа ва. По кон сти ту тив ној те о ри ји 
при зна ње је кон сти ту тив ни еле мент про це са на стан ка др жа ве, ко јим те-
ри то ри јал на за јед ни ца до би ја сво ју фи нал ну фи зи о но ми ју др жа ве. И баш 
као што на зи ви те о ри ја ка зу ју по де кла ра тив ној те о ри ји при зна њем се 
де кла ри ше да је не ка за јед ни ца др жа ва, а по кон сти ту тив ној при зна њем 
се не ка за јед ни ца кон сти ту и ше у др жа ву. Иа ко су ова ко пред ста вље не 
те о ри је са ма есен ци ја њи хо вог уче ња, при ли ком де таљ ног обра зла га ња 
до ла зи до из ве сних од сту па ња, као по сле ди ца ре ал но сти ко ја се не укла-
па ни у је дан мо дел у пот пу но сти6.

На и ме, те о ри ја ме ђу на род ног пра ва, по себ но са вре ме на, пре те же ка 
по и ма њу при зна ња у окви ри ма де кла ра тор не те о ри је, док по на ша ње др жа ва 
по ка зу је у ве ћи ни слу ча је ва упра во ка ра те ри сти ке при зна ња ка ко га при ка-
зу је кон сти ту тив на те о ри ја. Не сум њи во нај и зра зи ти ји при мер кон сти ту-
ти ви стич ког по на ша ња у про це су при зна ња др жа ва по ка зу је Де кла ра ци ја 
о Ју го сла ви ји Европ ске за јед ни це од 16. де цем бра 1991. го ди не у ко јој су 
форму ли са ни усло ви за при зна ње но вих др жа ва – Смер ни це за при зна ње 
но вих др жа ва у Ис точ ној Евро пи и Со вјет ском Са ве зу [Крећа 2010: 166].

Вре ди ис та ћи, за рад бо љег раз у ме ва ња, да ове две те о ри је ни су ау тох-
то не те о ри је уну тар ме ђу на род ног јав ног пра ва. На про тив, оне су од раз 
знат но ши рег те о риј ског усме ре ња, са гле да ва ња кон цеп та ме ђу на род не 
за јед ни це, ме ђу на род ног пра ва – ње го вих глав них ин сти ту та и на чи на на 
ко ји функ ци о ни ше, те ме ђу на род не по ли ти ке. Кон сти ту ти ви сти има ју 
хро но ло шки при мат. Вре ме кла сич ног ме ђу на род ног пра ва је сте под ра-
зу ме ва ло при мат др жа ва Евро пе, пре вас ход но за пад не, те њи хо во буд но 
кон тро ли са ње на ста ја ња но вих др жа ва и њи хо во исту па ње на ме ђу на-
род ну сце ну [Барт ош 1954: 198]. У та квој ме ђу на род ној за јед ни ци ла ко 
се мо же обра зло жи ти при зна ње као кон сти ту тив ни еле мент пој ма др жа-
ве. Пе ри од по усва ја њу По ве ље УН фа во ри зу је пра во на са мо о пре де ље ње, 
као пра во сва ког на ро да да од лу чи у ко јој и ка квој др жа ви же ли да жи ви, 
што са мо по се би по др жа ва де кла ра тив ни при ступ ин сти ту та при зна ња. 

По сто ја ност два ди ја ме трал но су прот на, ка ко об ја шње ња та ко и 
при ме њи ва ња ин сти ту та при зна ња, по чи ва на њи хо вим струк тур ним 
не до ста ци ма. Не ре ши ви про бле ми, од ко јих па те оба кон цеп та, број ни 

6 М. Бар тош, до сле дан де кла ра тив ној те о ри ји, де фи ни ше при зна ње као „кон ста то ва ње 
чи ње ни це да је јед на тво ре ви на др жа ва, а са мим тим и су бјект ме ђу на род ног пра ва” [Барт ош 
1954: 197]. Ан дра ши, Ба ко тић, Ву кас та ко ђе по др жа ва ју де кла ра тив ни ка рак тер при зна ња; по 
њи ма „но ва др жа ва по сто ји, без об зи ра на при зна ње, те ме љем пра ви ла објек тив ног ме ђу на-
род ног пра ва. На њу се од мах при ме њу ју пра ви ла ме ђу на род ног пра ва, ако не и сва, оно бар 
њи хов ве ћи дио” [An drassy i dr., 1998: 78]. С дру ге стра не Опен хајм, је дан од нај у ти цај ни јих 
пред став ни ка кон сти ту ти ви зма ка же да др жа ва је сте и по ста је ме ђу на род на лич ност са мо 
и ис кљу чи во кроз при зна ње [Op pen he im 1920: 134]. Или Ла у тер пахт, тво рац нај кон зи стент-
ни је те о ри је кон сти ту ти ви зма ка же да др жа ва чи ном при зна ња до би ја прав ну ег зи стен ци ју 
ко ји из во ди из во ље по сто је ћих др жа ва [La u ter pacht 1947: 45]. Шо, де кла ра ти ви ста, кон ста-
ту је да је при зна ње ме тод при хва та ња од ре ђе них фак тич ких си туа ци ја и да ва ње њи ма 
прав ног зна ча ја, али тај од нос је ком пли ко ван [Shaw 2003: 185].
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су. Та ко, на при мер, да би де кла ра тив на те о ри ја би ла при ме ње на мо ра ла 
би да по сто ји ја сна и пре ци зна фор му ла про це са на стан ка др жа ве и бес-
по го вор но, ег закт но про це њи ва ње ис пу ње но сти еле ме на та др жав но сти 
[Grant 1999: 4–5]. Кон сти ту тив на те о ри ја, с дру ге стра не схва ће на у ап со-
лу ту, во ди ла би ка пот пу ној не га ци ји еле ме на та др жав но сти или пак ка 
пот пу но ар би трар ној оце ни о њи хо вој ис пу ње но сти. Та ко ђе, кон сти ту-
тив на те о ри ја прет по ста вља по сто ја ње хо мо ге не ме ђу на род не за јед ни це, 
цен тра ли зо ва ног про це са до но ше ња од лу ка у ко јем би се усва ја њем од-
лу ке о при зна њу кон сти ту и са ле но ве др жа ве. 

Но, нај спор ни ји, у ова квим од ре ђе њи ма пој ма при зна ња, је не до ста-
так опре де ље ња функ ци је при зна ња. Мо жда би пра вил ни је пи та ње би ло, 
не шта је при зна ње, већ ко ја је функ ци ја при зна ња, шта тај чин чи ни у 
међу на род ним од но си ма? У свом нај кон зер ва тив ни јем из ра зу функ ци ја 
при зна ња би се по кон цеп ту де кла ра тив не те о ри је сво ди ла са мо на пу ку 
фор мал ност, кон ста та ци ју о на стан ку но ве др жа ве [Kel sen 1969: 592]. У тој 
ви зу ри при зна ње не ма ни ка кву функ ци ју; оно је је дан па си ван и не де ло-
тво ран чин. У раз ра ђе ни јим де кла ра тив ним те о ри ја ма пак, ука зу је се на то 
да де кла ра тив но при зна ње је сте ак ти ван чин – чин ко јим се ус по ста вља ју 
од но си из ме ђу но ве др жа ве и др жа ве ко ја да је при зна ње, те чин ко ји иза-
зи ва по сле ди це и на би ла те рал ном и на мул ти ла те рал ном пла ну.

При ста ли це кон сти ту тив не те о ри је пак при зна ње сме шта ју у сâм 
про цес на стан ка др жа ве, опре де љу ју ћи ти ме да је функ ци ја при зна ња да 
др жа ва на ста не, да се кон сти ту и ше [Op pen he im 1920; La u ter pacht 1947]. 
Тре ба има ти на уму да је при зна ње са мо ста лан прав ни ин сти тут. Оно се 
на про цес на ста ја ња др жа ва на ста вља, а у са мом про це су на стан ка не 
уче ству је. Сто га, при зна ње не мо же да ути че на про цес на стан ка др жа ве 
– при зна њем се др жа ва не ства ра, као што се не при зна њем не мо же бло-
ки ра ти на ста нак др жа ве. 

По јам при зна ња мо же се пра вил но од ре ди ти са мо уко ли ко у де фи ни-
ци ју уне се мо функ ци ју ко ју при зна ње вр ши, од но сно прав не по сле ди це 
ко је при зна ње оста вља по од но се уну тар ме ђу на род не за јед ни це [Op pen-
he im 1920: 144]. Јер, при зна ње као прав ни ин сти тут не ко ре спон ди ра с 
др жа вом као фак тич ком по ја вом, већ с др жа вом као су бјек том пра ва. По-
ла зе ћи с ова кве по ла зне тач ке мо гло би се од ре ди ти да је при зна ње ин сти-
тут по сред ством ко га др жа ва ко ја да је при зна ње из ра жа ва сво ју во љу да 
но во на ста лу др жа ву сма тра су бјек том ме ђу на род ног пра ва, рав но прав ним 
уче сни ком у ме ђу на род ним од но си ма и да с њом ус по ста вља ме ђу на род-
но прав не од но се (пре вас ход но ди пло мат ске, као и да скла па ме ђу на род не 
уго во ре, при зна је јој пра во учла њи ва ња у ме ђу на род не ор га ни за ци је итд.)7. 
При зна њем се за пра во јед ној фак тич кој тво ре ви ни да је пра во су бјек ти-
ви те та, прав не лич но сти у ме ђу на род ној за јед ни ци. 

7 Ова кво од ре ђе ње пој ма при зна ња на ли ни ји је де фи ни ци је усво је не од стра не Ин сти-
ту та за ме ђу на род но пра во у Ре зо лу ци ји ко ја се од но си на при зна ње но вих др жа ва и но вих 
вла да од 1936 – In sti tu te of In ter na ti o nal Law, Re so lu tion con cer ning the re cog ni tion of new 
sta tes and new go vern ments, Adop ted at Brus sels, April, 1936. Ре зо лу ци ја об ја вље на у: American 
Jo ur nal of In ter na ti o nal Law, Vol. 30, No. 4, Oc to ber 1936, pp. 185–187.
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По сред ством уста но ве при зна ња пре по зна је мо раз ли ку из ме ђу оних 
др жа ва ко је по сто је као фак ти ци те ти и оних др жа ва ко је су прав не лич-
но сти, су бјек ти ме ђу на род ног пра ва. Број др жа ва-фак ти ци те та је ма ли 
и ре дак; оне пред ста вља ју од сту па ње од ре дов ног, ју ри дич ког то ка од но-
са, али их ипак има [Rin ga ert 2011]8. При мер Тур ске Ре пу бли ке Се вер ни 
Ки пар го во ри упра во у при лог то ме. Фак тич ки ова др жа ва по сто ји – про-
сти ре се на се вер ном де лу остр ва, има ја сну те ри то ри ју, гра ни цом је оде-
ље на од ју жног де ла остр ва, фак тич ку власт и ста нов ни штво; ме ђу тим при-
зна ју је са мо Тур ска и Па ки стан [Мировић 2014: 995]9. При мер Па ле сти не, 
дру ги је при мер, не за о би ла зан ка да се го во ри о те ма ма на ста ја ња др жа-
ва и при зна ња [Craw ford 1990]. Де це ни је су про шле од ка да је Па ле сти на 
твр ди ла да је др жа ва до тре нут ка ка да је до би ла при зна ње ве ћи не др жа ва 
ме ђу на род не за јед ни це10. Број ни су при ме ри у том ду гом пе ри о ду у ко ме 
Па ле сти на ни је би ла при зна та као су бјект ме ђу на род ног пра ва, а да је сте 
би ла тре ти ра на као су бјект ме ђу на род ног пра ва. На при мер, са рад ња 
Швед ске и Па ле сти не пре при зна ња, а по сред ством уго во ра о са рад њи 
са ПЛО-ом, по том ди пло мат ски од но си, ми си ја Па ле сти не у Сток хол му 
мо гли би се тре ти ра ти као de fac to при зна ње. Пу но de iu re при зна ње, 
exem pli ca u sa Швед ска је да ла тек 2014. го ди не11. Нај ек стрем ни ји при мер 
ен ти те та ко ји се огла ша ва као др жа ва, а да ни је по др жан ни јед ним при-
зна њем је при мер Со ма ли лен да, ко ји је про гла сио не за ви сност од Со ма-
ли је 1991. го ди не. Др жа ве ме ђу на род не за јед ни це сма тра ју Со ма ли ленд 
ау то ном ном об ла шћу ме ђу на род но при зна те др жа ве Со ма ли је12.

По јам при зна ња кон ци пи ран у скла ду с ње го вом функ ци јом ка рак-
те ри шу два бит на еле мен та – 1. при зна ње је пра во ета бли ра не др жа ве, 2. 
при зна ње де лу је in ter par tes. 

8 У ову ка те го ри ју спа да ју Тај ван, зва нич но Ре пу бли ка Ки на, при знат од стра не 21 др жа-
ве чла ни це УН и Све те сто ли це; Ре пу бли ка Аб ха зи ја при зна та од стра не шест др жа ва чла-
ни ца УН и три ен ти те та ко је та ко ђе не ма ју ре гу ли сан соп стве ни ста тус – Ју жна Осе ти ја, 
На гор но Ка ра бах и Тран сдње стро вље; Ју жна Осе ти ја – у истом ста ту су као и Аб ха зи ја; Са-
хра ви Арап ска Де мо крат ска Ре пу бли ка, на те ри то ри ји За пад не Са ха ре, при зна та од стра не 
84 др жа ве чла ни це УН; и Ко со во при зна то од стра не 108 др жа ва. Над свим овим те ри то ри-
ја ма су ве ре не др жа ве, чла ни це УН твр де да има ју су ве ре ни тет – На род на Ре пу бли ка Ки на 
над Ре пу бли ком Ки ном, тј. Тај ва ном, Гру зи ја над Аб ха зи јом и Ју жном Осе ти јом, Ма ро ко 
над Са хра ви Ре пу бли ком, Ср би ја над Ко со вом и Ме то хи јом. 

9 С дру ге стра не, вре ди на по ме ну ти да Тур ска и Се вер ни Ки пар не при зна ју Ки пар.
10 У бур ној исто ри ји од но са Па ле сти не и Изра е ла и бор бе Па ле сти не за др жав ност, 

је дан од да ту ма ко ји се сма тра за гра нич ни да тум по стан ка др жа ве је 15. но вем бар 1988. 
го ди не ка да је ПЛО из гла са ла Де кла ра ци ју о не за ви сно сти. Иа ко је и да нас спор но да ли 
Па ле сти на за до во ља ва све еле мен те др жа ве ве ли ка ве ћи на ме ђу на род не за јед ни це при зна-
је Па ле сти ну као су ве ре ну, не за ви сну др жа ву – све др жа ве aзијског кон ти нен та с из у зет ком 
Ја па на и Ју жне Ко ре је, све др жа ве aфричког кон ти нен та с из у зет ком Ери тре је, све др жа ве 
jужноамеричког кон ти нен та с из у зет ком Па на ме и Ко лум би је. За ни мљи во је да др жа ве Европ-
ске уни је ни у овом слу ча ју не ма ју је дин ствен став, те су та ко Ру му ни ја, Бу гар ска, Че шка, 
Сло вач ка, Пољ ска, Ма ђар ска и Швед ска при зна ле Па ле сти ну. С дру ге стра не вре ди на по ме-
ну ти да су то ком 2014. го ди не До њи дом Ује ди ње ног Кра љев ства Ве ли ке Бри та ни је, пар ла мент 
Фран цу ске, пар ла мент Ир ске, као и Европ ски пар ла мент за у зе ли став pro при зна ња Па ле сти-
не; ви ше ви де ти на: http://www.eu ro parl.eu ro pa.eu /news/en/news-ro om/con tent/20141212IPR 01105/ 
html/Eu ro pean-Par li a ment-re so lu tion-on -re cog ni tion-of -Pa le sti ne-sta te hood.

11 Ви де ти: http://nor man fin kel stein.com /2014/10/31
12 Ви де ти: http://re cog ni tion.so ma li land gov.co m
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Ве о ма је ва жно на гла си ти ка рак тер при зна ња као пра ва др жа ве ко ја 
да је при зна ње. Др жа ва мо же да ко ри сти сво је пра во, али и не мо ра. При-
зна ње ни је пра во но во на ста ле др жа ве да бу де при зна та. Уко ли ко би но во-
на ста ла др жа ва би ла ти ту лар пра ва на при зна ње, ти ме би би ла ау то мат-
ски кре и ра на оба ве за за дру ге др жа ве да при зна ње да ју, те ти ме и од го вор-
ност уко ли ко то не учи не [Brow nlie 2003: 89]. Про па ги ра ње при зна ња као 
пра ва но во ство ре не др жа ве ни је не по зна то у те о ри ји, али би оно, по ред 
број них раз ло га ко ји га чи не фак тич ки не спро во ди вим, до ве ло до ап со-
лут не до ми на ци је но во ство ре не др жа ве у ме ђу на род ним од но си ма, ко ја 
би про стим ис ка зом да се сма тра др жа вом до ве ла ета бли ра не др жа ве у 
по зи ци ју fa it ac com plis [Shaw2003: 369; Grant 1999: 4–5; La u ter pacht 1947]. 

Дру ги аспект пра ва на при зна ње као пра ва др жа ве, ја сно од ре ђу је 
су бјек ти ви тет но си о ца пра ва на при зна ње. Ова ко из ре че но мо ра се разу-
ме ти ис кљу чи во јед но знач но – др жа ве ко ја је су бјект ме ђу на род ног пра-
ва. С об зи ром на то да ни ме ђу на род не ор га ни за ци је, ни ти при вре ме ни, 
кр њи су бјек ти не мо гу би ти но си о ци пра ва на при зна ње ја сно је да је реч 
о екс лу зив ном, ори ги нер ном пра ву др жа ве ius re cog ni ti o nis13. Ова ка рак-
те ри сти ка при зна ња упра во по твр ђу је функ ци ју при зна ња – из ри ца ње 
во ље да се но ва др жа ва сма тра рав но прав ним уче сни ком у ме ђу на род ним 
од но си ма. Исто вре ме но по чи ва на си сте му ме ђу на род ног пра ва као ау-
то ном ног им пе ра тив ног прав ног по рет ка и ис ти че ње го ву осо бе ност 
[Крећа 2010: 28–31].

Функ ци ја при зна ња ја сно је ис так ну та у дру гој ка рак те ри сти ци – 
деј ству in ter par tes. При зна њем др жа ва пр вен стве но са оп шта ва да с но вом 
др жа вом же ли да оства ри би ла те рал не од но се, да сма тра да но во ство ре на 
др жа ва мо же би ти но си лац основ них пра ва и ду жно сти др жа ва и да ће 
је по др жа ва ти у мул ти ла те рал ним од но си ма и тре ти ра ти је као рав но-
прав ног парт не ра [La u te r pacht 1947; Op pen he im 1920]. Сва ки да љи ко рак 
ета бли ра ња но ве др жа ве у ме ђу на род ну за јед ни цу по том пра ти уо би ча-
је ну прав ну про це ду ру (при сту па ње ме ђу на род ним уго во ри ма, учла њи-
ва ње у ме ђу на род не ор га ни за ци је и сл.).

О ДА ВА ЊУ ПРИ ЗНА ЊА

Те о ри ја и прак са пре по зна ју не ко ли ко вр ста да ва ња при зна ња. То су 
већ уве ли ко уста ље ни па ро ви као што су de iu re и de fac to, ин ди ви ду ал но 
и ко лек тив но, услов но и без у слов но. За ни мљи во је да те о ре ти ча ри ко ји 
се на чел но опре де љу ју као по бор ни ци де кла ра тив не те о ри је при зна ња и 
да ље пре по зна ју као об ли ке при зна ња de fac to и услов но при зна ње. На-
и ме, по де кла ра тив ној те о ри ји при зна ње је нео по зи во, де лу је од тре нут ка 
ства ра ња но ве др жа ве и пот пу но је – деј ству је у свим од но си ма. Али, с 
дру ге стра не, de fac to при зна ње је сте опо зи во, де лу је тре нут но, ни је ре-
тро ак тив но, не под ра зу ме ва ус по ста вља ње би ла те рал них ди пло мат ских 

13 Има при ме ра да они ен ти те ти ко ји ни су за до би ли ве ћин ско ме ђу на род но при зна ње, 
да ју при зна ње дру гим слич ним ен ти те ти ма, на при мер, На гор но Ка ра бах је до био при зна-
ње од Аб ха зи је и Ју жне Осе ти је.
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од но са и мо же би ти де ли мич но – са мо у од ре ђе ним аспек ти ма од но са. 
Сва ко de fac to при зна ње од ра жа ва из ве сно ко ле ба ње, не си гу р ност у по гле-
ду крај њег ис хо да од но са, не спрем ност за да ва ње пот пу ног и нео по зи вог 
при зна ња [Shaw 2003: 382]. С дру ге стра не, de iu re при зна ње по ка зу је 
са свим зрео став и пот пу ну спрем ност за уво ђе ње но ве др жа ве у пу ни 
ка па ци тет ме ђу на род но прав них од но са. 

На чи ни ма ни фе сто ва ња при зна ња мо гу би ти број ни. Ме ђу тим, док 
код de iu re при зна ња по сто ји из ве сност у по гле ду фо р мал ног прав ног ак та 
ко јим се из ја вљу је при зна ва ње но ве др жа ве као рав но прав ног су бјек та, 
мо да ли те ти de fac to при зна ња оста вља ју мо гућ ност ту ма че ња14. Број не 
не ја сне си ту а ци је мо гу сe ја ви ти у овом сми слу – по чев од са у че ство ва ња 
на ме ђу на род ним са стан ци ма, пре ко би ла те рал них су сре та, до члан ства 
у ме ђу на род ним уго во ри ма. 

Об ли ци de fac to при зна ња ни су пре ци зи ра ни прав ном фор му лом, 
ни ти то мо гу би ти у фор мал ном или про це ду рал ном сми слу. Чи ње ни це 
су сре та ња, ру ко ва ња, се де ња за истим сто лом, члан ства у истим ор га ни-
за ци ја ма или уго во ри ма – са ме по се би ни су а pri o ri de fac to при зна ње. 
Дру гим ре чи ма, из на ве де них при ме ра не би се мо гло за кљу чи ти да је 
ус по ста вљен од нос de fac to при зна ња [Shaw 2003: 387]. Рад ња de fac to при-
зна ња мо ра ма ни фе сто ва ти во љу др жа ве да том рад њом озна чи и ука же 
из ве стан сте пен при зна ва ња. Та ко би се мо гло схва та ти као de fac to при-
зна ње раз го во ри при ли ком би ла те рал них или мул ти ла те рал них су сре та 
о оним те ма ма ко је при па да ју до ме ну ме ђу на род ног јав ног пра ва (на при-
мер, ус по ста вља ње ди пло мат ских ми си ја, са у че ство ва ње у ме ђу на род ним 
ми си ја ма, скла па ње од брам бе них са ве за). 

Мо гућ ност услов ног при зна ња по твр ђу је есен ци јал ни функ ци о нал-
ни ка рак тер при зна ња. Др жа ве су у до са да шњој прак си по ста вља ле усло ве 
за да ва ње при зна ња [Shaw 2003: 387; Rich 1993: 36–65; Wel ler 1992: 569–607; 
Zi e me le 2001: 191]. То за пра во са мо по твр ђу је да је при зна ње ак тив но пра-
во ко је има функ ци о нал ни ка рак тер и ко је су штин ски де лу је in ter par tes. 

По твр да функ ци о нал ног ка рак те ра при зна ња је и опре де ље ње прав-
ног ста ту са при је ма у Ује ди ње не на ци је. При јем у УН ни је об лик ко лек-
тив ног при зна ња; оно је про цес учла ње ња у ме ђу на род ну ор га ни за ци ју у 
оби му члан ских пра ва и оба ве за про пи са них за ту ор га ни за ци ју [Craw ford 
2008: 150]. Из ван ор га ни за ци је, др жа ве чла ни це ор га ни за ци је не мо ра ју 
одр жа ва ти од но се ни ти се ме ђу соб но пре по зна ва ти (као што Тур ска не 
при зна је Ки пар, Па ки стан Јер ме ни ју; Се вер ну Ко ре ју не при зна ју Ја пан 
и Ју жна Ко ре ја; Ју жну Ко ре ју не при зна је Се вер на Ко ре ја; при зна ња из-
ме ђу Лих тен штај на и Пољ ске раз ме ње на су тек 2009. го ди не, по сле ви ше 
де це ни ја ме ђу соб ног не при зна ва ња). Ова кво по и ма ње у скла ду је с опре-
де ље њем но си о ца пра ва на при зна ње; на и ме, као што је кон ста то ва но 
са мо су др жа ве ти ту ла ри пра ва на при зна ње др жа ва, а не и ме ђу на род не 
ор га ни за ци је.

14 У кла си фи ка ци ји фо р мал них из во ра ме ђу на род ног јав ног пра ва при зна ње при па да 
ка те го ри ји јед но стра них прав них ака та.
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Да ва ње при зна ња, без об зи ра на то о ко јој вр сти при зна ња је реч, 
мо ра би ти упри ли че но од стра не др жа ве. Др жа ву у ме ђу на род ном пра ву 
оли ча ва ју шеф др жа ве, шеф вла де и ми ни стар ино стра них по сло ва. Прем-
да не ула зи у устав на од ре ђе ња њи хо вих над ле жно сти, по ме ђу на род ном 
пра ву сма тра се да су из ја ве ше фа др жа ве, ше фа вла де и ми ни стра ино-
стра них по сло ва in fo ro ex ter no оба ве зу ју ће за њи хо ву др жа ву и као та кве 
ре ле вант но од сли ка ва ју став др жа ве [Крећа 2010: 254–261].

При ме ње но на ма те ри ју при зна ња, са ста но ви шта ме ђу на род ног пра-
ва, из ја ве о при зна њу од но сно не при зна ва њу, ко је из рек ну шеф др жа ве, 
шеф вла де или ми ни стар ино стра них по сло ва сма тра ју се прав но ва ља ним 
из ја ва ма ко је ди рект но про из во де деј ство без до дат ног при ла га ња овла-
шће ња или дру гог овла шћу ју ћег ак та. Ме ђу на род но пра во, er go, не пре-
по зна је суд ску власт као еми те ра во ље др жа ве у ма те ри ји при зна ња. 
Прак тич но, то би зна чи ло да чи ње ни ца функ ци о ни са ња ме ђу на род но прав-
не по мо ћи из ме ђу ме ђу соб но не при зна тих др жа ва, не до во ди до кон сти-
ту и са ња при зна ња, па чак ни об ли ка de fac to при зна ња. 

По ли тич ки ка рак тер ви со ких функ ци о не ра др жа ве ко ји су овла шће ни 
да при зна ње да ју или из ри чи то оспо ре до во ди нас по но во до ис ти ца ња у 
пр ви план пи та ња да ли је при зна ње он да по ли тич ка или прав на ка те го-
ри ја15. Те ма се до дат но ком пли ку је ка да др жав ни функ ци о не ри ис ту пе 
из сво јих овла шће ња, од но сно ка да пре ду зму ак те не са гла сне уста ву. Сву 
си лу прав ног ка рам бо ла у овој ма те ри ји по нај бо ље од сли ка ва упра во на ша 
по зи ци ја у од но су пре ма Ко со ву и Ме то хи ји, те гоб на те ма при зна ња и 
прав но спор на ква ли фи ка ци ја Бри сел ског спо ра зу ма.

МЕ ЂУ НА РОД НО ПРАВ НИ СТА ТУС КО СО ВА  
ИЛИ ПИ ТА ЊЕ ПРИ ЗНА ЊА КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ

Ме ђу на род но прав ни ста тус Ко со ва, да нас, пред ста вља је дан од оних 
рет ких при ме ра у које м су се у ко ли зи ји на шли основ ни ин сти ту ти ме ђу-
на род ног пра ва. С об зи ром на то, сва је при ли ка да ће Ко со во пред ста вља ти 
но ви слу чај ви ше де це ниј ског за мр зну тог ста ња.

Ко со во је тре нут но при зна то као су ве ре на др жа ва од стра не 108 
др жа ва16. Ова број ка кре ће се на око по ло ви ни др жа ва са вре ме не ме ђу-
на род не за јед ни це, при че му на овом ме сту ни је зго рег пре ци зи ра ти да од 
пет стал них чла ни ца Са ве та без бед но сти УН три др жа ве при зна ју Ко со-
во (САД, Ве ли ка Бри та ни ја, Фран цу ска), а две не (Ру си ја и Ки на), да ни су 
све чла ни це ЕУ при зна ле Ко со во, као и да две ве ли ке, мно го људ не др жа ве 

15 О сна зи ове ква ли фи ка ци је го во ре ре ци мо ста во ви ау то ра ко ји и по ред то га што 
при зна ње ана ли зи ра ју ме то до ло ги јом прав не на у ке ипак по тен ци ра ју да је при зна ње по ли-
тич ки акт – Tho mas D. Grant, Re cog ni tion of Sta tes: Law and Prac ti ce in De ba te and Evo lu tion, 
Gre en wo od Pu blis hing Gro up, 1999, стр. 2 или још ин тен зив ни је ре че но ре чи ма Ла у тер пах та 
– при зна ње ни је те ма пра ва, не го по ли ти ке – La u ter pacht, Re cog ni tion in In ter na ti o nal Law, 
Cam brid ge UP, 1947, стр. 1.

16 Овај по да так пре у зет је са сај та http://www.mfa-ks.net/ ко ји пред ста вља зва нич ну 
пре зен та ци ју Ми ни стар ства спољ них по сло ва „Ре пу бли ке Ко со во”, да на 12. апри ла 2015. 
го ди не.
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– Ин ди ја и Бра зил, та ко ђе не при зна ју Ко со во. Ова кав од нос при зна ња –не-
при зна ња по ка зу је на пе тост ста ва уну тар ме ђу на род не за јед ни це о ста ту су 
Ко со ва и по тен ци јал ни из вор спо ре ња. 

Но, ка ко је у пре ђа шњем де лу овог тек ста на зна че но, ин сти тут при-
зна ња на сла ња се на окон ча ни про цес фак тич ког на стан ка др жа ва. И без 
упу шта ња у ми ну ци о зно ана ли зи ра ње и ар гу мен то ва ње про це са на ста ја-
ња Ко со ва као са мо стал не др жа ве, ја сно је да Ко со во да нас не за до во ља-
ва све кон сти ту тив не еле мен те др жа ве [Mitić 2006; Vid mar 2009; Wel ler 
2008]17. Иа ко ни ин сти тут на стан ка др жа ва, под јед на ко као ни ин сти тут 
при зна ња, ни је стро го прав но про пи сан, ме ђу на род но оби чај но пра во 
по зна је тра ди ци о нал не кон сти ту тив не еле мен те др жа ве – по сто ја но ста-
нов ни штво, утвр ђе на те ри то ри ја и су ве ре на власт. Кон вен ци ја из Мон те-
ви деа о пра ви ма и ду жно сти ма др жа ва из 1933. го ди не (члан 1) пак опре де-
љу је че ти ри еле мен та – по сто ја но ста нов ни штво, де фи ни са ну те ри то ри ју, 
власт и ка па ци тет да се уђе у од но се с дру гим др жа ва ма18. По је ди ни те о-
ре ти ча ри то ме при до да ју ефек тив ност др жа ве – да је др жав на власт ефек-
тив на, док по је ди ни до да ју ле ги тим ност – да је но ва др жа ва на ста ла le ge 
ar tis [Turk 1993: 66; Mi la no 2006: 21–24; Craw ford 2011: 106–107]. 

Без об зи ра на раз ли ке у опре де ље њу еле ме на та, сви те о ре ти ча ри са-
гла сни су у ста ву да је про цес на стан ка др жа ве фак тич ко пи та ње и да је 
сти цај еле ме на та др жав но сти про из вод сти ца ја окол но сти – ex fac tis ius 
ori tur [Brow nlie 2003: 77; Craw ford 2006: 46]. Чи ње ни ца је сте да је у не до-
стат ку цен тра ли зо ва ног апа ра та од лу чи ва ња у ме ђу на род ној за јед ни ци, 
сва ка др жа ва вла сна да опре де ли да ли су ови усло ви за до во ље ни и да у 
скла ду са ти ме од лу чи да ли ће ући у про цес при зна ња. То ипак не зна чи 
да је та во ља ар би трар на.

Про це на ис пу ње но сти кон сти ту тив них еле ме на та др жа ве у слу ча ју 
Ко со ва пак са свим не дво сми сле но мо ра до ве сти до иден тич ног ста ва – Ко-
со во не ис пу ња ва све кон сти ту тив не еле мен те др жа ве [Red man 2002]. Од 
тра ди ци о нал на и оп ште при хва ће на три еле мен та др жа ве – ста нов ни штво, 
те ри то ри ја и су ве ре на власт, ла ко је уоч љи во да еле мент су ве ре не вла сти 
ни је ис пу њен – Ко со во ни је су ве ре на др жа ва19. Огра ни че ње вла сти (по-
ред не скри ве ног по ли тич ког огра ни че ња пре ве ли ким по ли тич ким ути ца-
јем САД, ЕУ и Ал ба ни је) прав ног је ка рак те ра, де фи ни са но Ре зо лу ци јом 
Ује ди ње них на ци ја 124420. По ку шај про ме не ста ту са ка пу ном оса мо ста-
ље њу, ман да том спе ци јал ног иза сла ни ка Ује ди ње них на ци ја Мар ти ја 
Ах ти са ри ја, ни је ус пео. Про ме на ко ја се у ме ђу вре ме ну до го ди ла – про-
гла ше ње не за ви сно сти Ко со ва 2008. го ди не, ни је до ве ла до ану ли ра ња 

17 Александар Ми тић да је за ни мљи во раз ли ко ва ње две ка те го ри је не за ви сно сти Ко-
со ва: „in de pen den ce of Ko so vo” и „in de pen den ce of Ko so vo from Ser bia” [Mitić 2006].

18 Иа ко се Кон вен ци ја из Мон те ви деа не за о би ла зно на во ди као по зи тив но пра во у 
ма те ри ји еле ме на та др жа ве и од ре ђе ња при зна ња тре ба има ти на уму да овај уго вор ни ка да 
ни је по стао ме ђу на род ни уни вер зал ни уго вор, те да има све га 20 др жа ва пот пи сни ца.

19 Су ве ре ност се сма тра зна чај ни јим кон сти ту тив ним еле мен том од утвр ђе не те ри то-
ри је и по сто ја ног ста нов ни штва, као еле мент ко ји су штин ски опре де љу је ен ти тет у др жа ву 
– [Kel sen 1969: 592; Craw ford 1990: 311; Craw ford 2008: 129].

20 Uni ted Na ti ons Se cu rity Co un cil Re so lu tion 1244 from 10 Ju ne 1999, S/RES/1244(1999).
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Ре зо лу ци је 1244, ни de iu re, ни ти de fac to. По ред то га на Ко со ву тре нут но 
деј ству ју че ти ри ми си је – све че ти ри под окри љем Ре зо лу ци је 1244: ми-
си ја УН, ми си ја НА ТО, ми си ја ЕУ и ми си ја ОЕБС-а. По сто ја ње ових ми-
си ја озна ча ва ме ђу на род но прав но не са мо стал ни ста тус Ко со ва, тј. ста тус 
са вре ме ног об ли ка про тек то ра та у од но су на ме ђу на род не ор га ни за ци је, 
од но сно ин тер на ци о на ли зо ва не те ри то ри је [Mi la no 2003: 1003]. По треб но 
је на овом ме сту под ву ћи да у ре дов ном то ку ства ри, ми си ја ме ђу на род-
не ор га ни за ци је, не кон сти ту и ше ста тус про тек то ра та. Тај ре дов ни ток 
ства ри прет по ста вља да ме ђу на род не ор га ни за ци је осни ва ју ми си је у 
др жа ва ма ко је су њи хо ве чла ни це. У та квом аран жма ну ми си ја је по сле-
ди ца члан ства и про ис ти че из члан ских пра ва и оба ве за др жа ве у од но су 
на ме ђу на род ну ор га ни за ци ју. У слу ча ју Ко со ва ме ђу тим, оно се не на-
ла зи у ста ту су чла ни це ни у јед ној од ових ор га ни за ци ја. Са мим тим 
ин ге рен ци је ми си ја ни су у оства ре њу члан ских пра ва, већ у над зи ра њу, 
кон тро ли, ути ца ју на струк ту ре вла сти, на на чин ко ји ни је при хва тљив 
у су ве ре ним др жа ва ма21.

Иа ко ове ми си је је су осно ва не као при вре ме не, а њи хов су штин ски 
циљ упе рен ка сна же њу са мо стал но сти Ко со ва, чи ње ни ца да су све ми си је 
и да ље на Ко со ву по твр ђу је да Ко со во још увек не за до во ља ва кри те ри јум 
су ве ре не др жа ве22.

Кон сти ту тив ни еле мен ти утвр ђе не те ри то ри је и по сто ја ног ста нов ни-
штва та ко ђе су спор ни [Mi la no 2003]. На и ме, до пот пи си ва ња Бри сел ског 
спо ра зу ма, па и по том услед ње го вог не при ме њи ва ња, се вер ни део Ко со ва 
ни је се на ла зио под фак тич ком кон тро лом вла сти у При шти ни. Да кле, 
са мо про кла мо ва на др жа ва Ко со во не кон тро ли ше це ло куп ну те ри то ри ју 
на ко ју по ла же пра во. До дат но, ста нов ни штво ко је жи ви на те ри то ри ји 
Се ве р ног Ко со ва не при зна је са мо про кла мо ва ну власт у При шти ни, већ 
као ле ги тим ну власт сма тра власт Ре пу бли ке Ср би је. Чи ње ни ца да Ре пу-
бли ка Ср би ја та ко ђе по ла же пра во на ову те ри то ри ју и сво је на ци о нал но 
ста нов ни штво, сва ка ко др жи прав но спор ном те му ис пу ње но сти еле ме-
на та те ри то ри је и ста нов ни штва у про це су на стан ка и при зна ња др жа ва.

До дат ни еле мент, ко ји мо же де ро ги ра ти на слов др жа ве Ко со во, је 
еле мент (не)ле гал но сти на стан ка. Пра во ва ља ност на стан ка др жа ве, као 

21 УН МИК (Uni ted Na ti ons In ter im Ad mi ni stra tion Mis sion in Ko so vo) са чи ња ва ју при пад-
ни ци по ли ци је, гра нич не по ли ци је и над зо ра гра ни це, вој них офи ци ра за ве зу и ци вил них 
слу жбе ни ка. Тре нут но за да ци ми си је УН МИК-а (од око 500 чла но ва) су про мо ци ја без бед-
но сти, ста бил но сти и људ ских пра ва. Ман дат КФОР-а (The Ko so vo For ce) (тре нут но око 5.000 
љу ди) је усме рен ка очу ва њу ми ра, без бед но сти, јав ног ре да, по др шке у раз во ју ци вил них 
ин сти ту та, прав ног и пра во суд ног си сте ма, по моћ у из град њи из бор них си сте ма, обез бе ђе-
ње по врат ка из бе глих и ин тер но ра се ље них ли ца, обез бе ђе ње гра ни це, спре ча ва ње кри јум-
ча ре ња оруж ја, уни шта ва ње оруж ја и сл. Ман дат ЕУ ЛЕКС-а (Eu ro pean Union Ru le of Law 
Mis sion in Ko so vo) вр ши се кроз ду бо ки уплив у рад пра во суд ног си сте ма и то рад су до ва, 
ту жи ла штва, по ли ци је, као и над зор над ра дом и пру жа ње по мо ћи ин сти ту ци ја ма Ко со ва 
и ус по ста вља ња вла да ви не пра ва.

22 Обра зло же ње при вре ме ног ка рак те ра ме ђу на род них ми си ја ви де ти у ста ву САД у 
по ступ ку да ва ња ми шље ња пред Ме ђу на род ним су дом прав де: In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, 
Re qu est of Advi sory Opi nion – Ac cor dan ce with in ter na ti o nal law of uni la te ral dec la ra tion of 
in de pen den ce in re spect of Ko so vo, Writ ten sta te te men t of the Uni ted Sta tes of Ame ri ca, April 2009.
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што је на ве де но, не ки те о ре ти ча ри сма тра ју еле мен том у про це су на стан ка 
др жа ве. Упра во на по што ва њу овог еле мен та гра ђе на је док три на не при-
зна ва ња [La u ter pacht 1947: 395–424; Shaw 2003: 390; Craw ford 2006: 158; 
Oe ter 2014]. Зна чај пра во ва ља но сти те ри то ри јал них про ме на по нај бо ље 
се огле да у схва та њи ма да др жа ве има ју оба ве зу не при зна ва ња уко ли ко је 
те ри то ри јал на про ме на по основу ко је на ста је но ва др жа ва на ста ла кр ше-
њем ме ђу на род ног пра ва [La u ter pacht 1947: 395].23 Основ но уте ме ље ње 
ове док три не ле жи у оп ште при зна том прав ном на че лу ex ini u ria ius non 
ori tur. По овом гле ди шту, се це си ја као не ле гал на те ри то ри јал на про ме на 
не мо же би ти основ за при зна ње [O e ter 2014]. У слу ча ју Ко со ва, пак, пи та-
ње пра во ваљ но сти не сво ди се са мо на уо би ча је ни ду а ли зам са мо о пре де-
ље ње –се це си ја, већ се ши ри и ка пр о бле ма ти зо ва њу про гла ше ња не за ви-
сно сти Ко со ва јед но стра ном де кла ра ци јом, ко ја је сва ка ко у су прот но сти 
с устав ним пра вом Ср би је, а упит на је и по оп штем ме ђу на род ном пра ву 
и Ре зо лу ци ји УН 1244 [Wel ler 2008: 83–89; Vid mar 2009: 807–811]24.

У ова ко опи са ном фак ти ци те ту ен ти те та Ко со во, мо же се за кљу чи ти 
да је при зна ње Ко со ва од стра не 108 др жа ва учи ње но у од но су на ен ти тет 
ко ји не ис пу ња ва основ не кон сти ту тив не еле мен те др жа ве [супротно: 
Wel ler 2008]. Функ ци ја при зна ња у овом кон крет ном слу ча ју по ка зу је да 
је оно да то, in ter alia, у функ ци ји ва ли да ци је фак тич ких, не ле гал них те-
ри то ри јал них про ме на. Ти ме је на чи ње на ко ли зи ја фак ти ци те та и пра ва, 
до дат но ком пли ку ју ћи по зи ци ју Ср би је у од но су на Ко со во [Vid mar 2009: 
833–845].

При зна ње Ко со ва од стра не 108 др жа ва тво ри иде а лан при мер за 
по твр ду кон сти ту тив не те о ри је. Ова кво по на ша ње у пот пу но сти сле ди 
фи ло зо фи ју на ко јој је на ста јао и кла си чан ин сти тут при зна ња – кон тро-
ли са ње про це са на ста ја ња но вих др жа ва. Да ва њем при зна ња Ко со ву упра во 
се хте ло, у ду ху кон сти ту ти ви зма, оја ча ти би ће Ко со ва-др жа ве и ста ви ти 
пред свр шен чин све оне др жа ве ко је на дру га чи ји на чин про це њу ју да 
ли су се сте кли фак тич ки еле мен ти у про це су на ста ја ња др жа ве [Red man 
2002].

Др жа ве, дру га по ло ви на ме ђу на род не за јед ни це, ко је ни су да ле при-
зна ње Ко со ву до да нас, сво је не при зна ва ње Ко со ва за сни ва ју на не ко ли-
ко ар гу ме на та [Vid mar 2009: 833–837]. Је дан од њих сва ка ко је сте не до ста-
так су ве ре ни те та, ка ко је пред ви ђе но Ре зо лу ци јом УН 1244. По ред то га 
те ри то ри јал на про ме на ка рак те ри ше се као се це си ја, а не про из вод пра ва 

23 По зив на ову док три ну ви де ти у слу ча ју Ис точ ног Ти мо ра (Пор ту га ли ја v. Ау стра-
ли ја) пред Ме ђу на род ним су дом прав де: In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, Ca se Con cer ning East 
Ti mor (Por tu gal v. Au stra lia), Jud gmen t of 30 Ju ne 1995, Dis sen ting Opi nion of Jud ge Sku bis zew ski, 
par. 122–134.

24  Пи та ње да ли је про гла ше ње не за ви сно сти Ко со ва учи ње но у скла ду с ме ђу на род-
ним пра вом не тре ба ме ша ти с Ми шље њем Ме ђу на род ног су да прав де од 22. ју ла 2010. г., 
усво је ног у по ступ ку за да ва ње са ве то дав ног ми шље ња пред Ме ђу на род ним су дом прав де 
у ко јем је пи та ње би ло фор му ли са но – да ли је јед но стра на де кла ра ци ја о не за ви сно сти у 
скла ду с ме ђу на род ним пра вом. Ме ђу на род ни суд прав де у свом ми шље њу др жао се стро го 
са мог пи та ња, не ши ре ћи га ка раз ма тра њу ле гал но сти те ри то ри јал них про ме на. Уто ли ко 
од го вор и је сте остао не ва жан за про це ну ле гал но сти те ри то ри јал них про ме на.
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на са мо о пре де ље ње. На чин из ри ца ња не за ви сно сти јед но стра ном де кла-
ра ци јом, та ко ђе се оце њу је као не ле га лан и са мим тим не при хва тљив чин 
у про це су на стан ка др жа ве. На ве шћу не ко ли ко при ме ра. У Са ве то дав ном 
по ступ ку пред Ме ђу на род ним су дом прав де о уте ме ље но сти јед но стра не 
де кла ра ци је о не за ви сно сти при вре ме них вла сти Ко со ва, вла да Бра зи ла 
за у зе ла је став да се на осно ву Ре зо лу ци је УН 1244 Ко со во на ла зи под ме-
ђу на род но прав ном упра вом, а да фи нал ни ста тус Ко со ва тре ба по тра жи ти 
у из ве сном об ли ку ау то но ми је у окви ру су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног 
ин те гри те та Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је; јед но стра на де кла ра ци ја о 
не за ви сно сти Ко со ва у су прот но сти је с ме ђу на род ним пра вом25. Став 
Ру си је, in ter alia, је да Ко со во, као ау то ном на по кра ји на СФРЈ, ни је би ло 
ти ту лар пра ва на са мо о пре де ље ње, на на чин на ко ји су то пра во има ле 
ре пу бли ке уну тар СФРЈ26. Фи нал ни став Ру си је у по ступ ку за да ва ње са-
ве то дав ног ми шље ња је сте уоб ли чен у ста ву да је из ри ца ње Де кла ра ци је 
о не за ви сно сти у су прот но сти с ме ђу на род ним пра вом – оп штим ме ђу на-
род ним пра вом и Ре зо лу ци јом УН 1244. На сли чан на чин свој став је из не ла 
и Ки на. Пре ма ви ђе њу Ки не прав ни ста тус Ко со ва опре де љен је Ре зо лу-
ци јом УН 1244, пре ма ко јој Ко со во тре ба да ужи ва из ве сну ау то но ми ју 
уну тар су ве ре ни те та и те ри то ри јал ног ин те гри те та Ср би је [Yee 2010]27.

По зи ци ја Ср би је, као др жа ве ко ја твр ди да има те ри то ри јал ни су ве-
ре ни тет над овим ен ти те том, дру ги је при мер ко ли зи је пра ва и фак ти ци-
те та. На и ме, ви со ки пред став ни ци Ср би је, ко је ме ђу на род но јав но пра во 
пре по зна је као вла сне да сво јим из ја ва ма и рад ња ма ме ро дав но пред ста-
вља ју во љу др жа ве, са свим ја сно, из ри чи то и не дво сми сле но од би ја ју 
при зна ње Ко со ва као су ве ре не др жа ве. Са ста но ви шта ме ђу на род ног 
пра ва та ко из ре че ни ста во ви у од но су на при зна ње у пот пу но сти су ре-
ле вант ни и за ме ђу на род ну за јед ни цу не ма сум ње да Ср би ја ни у овом 
тре нут ку, ни ти у до глед ном бу ду ћем тре нут ку, не на ме ра ва да Ко со ву и 
Ме то хи ји да при зна ње.

Пот пи си ва њем Бри сел ског спо ра зу ма, ме ђу тим, пи та ње при зна ња 
Ко со ва и Ме то хи је по но во је по кре ну то у јав но сти Ср би је, и то по себ но 
у струч ној јав но сти. На и ме, Бри сел ским спо ра зу мом при сту пи ло се ре гу-
ли са њу од ре ђе них аспе ка та од но са Ср би је и Ко со ва и Ме то хи је. Пи та ње 
ко је је с ме ђу на род но прав ног ста но ви шта овог ра да ин те ре сант но је да ли 
Бри сел ски спо ра зум тво ри об лик ме ђу на род но прав ног при зна ња др жа ве? 
Од го вор је на овом ме сту лак – не. На и ме, ту ма че ње (не опре де љу ју ћи при 
том ко да је ту ма че ње) Бри сел ског спо ра зу ма не мо же има ти пре те жни ју 

25 In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, Re qu est of Advi sory Opi nion – Ac cor dan ce with in ter na-
ti o nal law of uni la te ral dec la ra tion of in de pen den ce in re spect of Ko so vo, Writ ten sta te te ment of 
Bra zil, 17 April 2009.

26 In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, Re qu est of Advi sory Opi nion – Ac cor dan ce with in ter na-
ti o nal law of uni la te ral dec la ra tion of in de pen den ce in re spect of Ko so vo, Writ ten sta te te ment by 
the Rus sian Fe de ra tion, 17 April 2009.

27 In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce, Re qu est of Advi sory Opi nion – Ac cor dan ce with in ter na-
ti o nal law of uni la te ral dec la ra tion of in de pen den ce in re spect of Ko so vo, Writ ten sta te te ment of 
the Pe o plè s Re pu blic of Chi na to the In ter na ti o nal Co urt of Ju sti ce on the Is sue of Ko so vo, 16 
April 2009.
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сна гу у од но су на из ри чи те из ја ве ви со ких др жав них пред став ни ка. Но, 
од го вор на исто ово пи та ње са ста но ви шта устав ног пра ва до би ја са свим 
дру га чи ји тон [Марковић 2014; Пе тров 2014].

Сто га, дру га ко ли зи ја у по гле ду од но са Ср би је ка Ко со ву и Ме то хи-
ји, по ка зу је да је тре нут но у Ср би ји на је дан на чин фор му ли сан став ка 
при зна њу Ко со ва и Ме то хи је in fo ro ex ter no, а на са свим дру га чи ји на чин 
in fo ro do me sti co. 

БРИ СЕЛ СКИ СПО РА ЗУМ У КОН ТЕК СТУ ПРИ ЗНА ЊА КО СО ВА

Бри сел ски спо ра зум, ко ло кви јал ни на зив за акт под на сло вом „Пр ви 
спо ра зум о прин ци пи ма ко ји ре гу ли шу нор ма ли за ци ју од но са”, за кљу чен 
је 19. апри ла 2013. го ди не с на ме ром „нор ма ли за ци је” од но са из ме ђу Бео-
гра да и При шти не. Ме ђу тим, прав на при ро да и са др жи на Спо ра зу ма 
по ка за ле су се као прав но спор не, што је до ве ло до по кре та ња по ступ ка 
о ње го вој устав но сти пред Устав ним су дом Ср би је. По ред ни за при мед би 
и кри ти ка на ра чун овог Спо ра зу ма, јед на од њих усме ре на је и ка оце ни 
– да ли је ње го вим пот пи си ва њем Ре пу бли ка Ср би ја при зна ла не за ви сност 
Ко со ва и Ме то хи је.

У струч ној јав но сти, као и За кључ ку Устав ног су да Ср би је раз мо-
тре на је прав на при ро да Бри сел ског спо ра зу ма; сто га се у овом ра ду не-
ће мо освр та ти на то [Марковић 2014; Пе тров 2014; Ра кић 2014; Си мо вић 
и Шур лан 2014; Ђу рић 2014]28. Ис кри ста ли са но је да Бри сел ски спо ра зум 
ни је ме ђу на род ни уго вор. Оно што, пак, је сте по треб но под ву ћи са ста но-
ви шта те ме овог ра да, а у ве зи прав не при ро де Бри сел ског спо ра зу ма, је 
да прав на при ро да јед ног прав ног ак та не сто ји у ди рект ној ко но та ци ји 
прав них по сле ди ца ко је про из во ди. На и ме, све и да је сте утвр ђе но да је 
Бри сел ски спо ра зум по сво јој прав ној при ро ди ме ђу на род ни уго вор то не 
би зна чи ло ip so fac to да је њи ме из вр ше но при зна ње Ко со ва и Ме то хи је 
(ка ко се им пли ци ра у За кључ ку Устав ног су да Ср би је). Јер, ме ђу на род ни 
уго вор мо гу за кљу чи ти и при вре ме ни, кр њи су бјек ти ме ђу на род ног пра-
ва, про тек то ра ти, уста ни ци као за ра ће не стра не – у оном оби му су бјек-
ти ви те та и у ма те ри ји ме ђу на род ног пра ва спрам ка па ци те та су бјек ти-
ви те та ко ји по се ду ју. У том слу ча ју, ме ро дав но је оби чај но ме ђу на род но 
пра во у ма те ри ји за кљу чи ва ња уго во ра. Да кле, оно што је сте опре де љу-
ју ће је са др жи на прав ног ак та. Дру го, фор мал но прав но по сма тра но de 
iu re при зна ње да је се у фор ми јед но стра ног прав ног ак та, а не ме ђу на род-
ног уго во ра. Сто га, ар гу мен та ци ја pro Бри сел ског спо ра зу ма као ме ђу-
на род ног уго во ра у си ло ги зму до ка зи ва ња да је ти ме из вр ше но при зна ње 
ни је одр жи ва.

Са др жи на Бри сел ског спо ра зу ма, ма те ри ја ко ја је у ње му об ра ђе на, 
ни је ма те ри ја ме ђу на род ног јав ног пра ва, већ устав ног пра ва. Сто га, она 
не мо же про из во ди ти по сле ди це у до ме ну ме ђу на род них од но са, већ 

28 Устав ни суд Ср би је, Пред мет IУ0-247/2013, За кљу чак од 10. де цем бра 2014. го ди не, 
Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је, бр. 13 од 2. фе бру а ра 2015. го ди не.
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ис кљу чи во у до ме ну уну тра шњег прав ног по рет ка. И са свим кон крет но 
из ре че но – Бри сел ским спо ра зу мом ни је из вр ше но при зна ње Ко со ва, ни 
de fac to ни ти de iu re. 

Са др жи на Бри сел ског спо ра зу ма, с дру ге стра не, мо же игра ти зна-
чај ну уло гу у про це су фи нал ног за до во ље ња кон сти ту тив них еле ме на та 
др жа ва и на тај на чин за пра во са у че ство ва ти у про це су бу ду ћих при зна-
ва ња Ко со ва и Ме то хи је. Бри сел ским спо ра зу мом пред ви ђе но је обра зо-
ва ње За јед ни це ве ћин ских срп ских оп шти на на Ко со ву у окви ру ко јих 
би Ср би оства ри ва ли пра ва као на ци о нал на ма њи на, у окви ру ко сов ског 
устав ног си сте ма. По том, пред ви ђе но је ор га ни зо ва ње је дин стве не по ли-
ци је, под на зи вом Ко сов ска по ли ци ја. Са став Ко сов ске по ли ци је на се ве ру 
Ко со ва упо до бљен је ет нич ком са ста ву че ти ри ве ћин ски срп ске оп шти не 
што је та ко ђе у функ ци ји оства ре ња ма њин ских пра ва. До дат но оја ча ње 
сте пе на ма њин ских пра ва огле да се и у до го во ру да ре ги о нал ни ко ман дант 
по ли ци је за че ти ри ве ћин ске срп ске оп шти не на се ве ру бу де име но ван 
из ре да ко сов ских Ср ба, али да га име ну је Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва Ко со ва. Суд ска власт се та ко ђе ор га ни зу је под окри љем ко сов ских 
про пи са, уз по што ва ње ма њин ског по ло жа ја Ср ба кроз обез бе ђи ва ње 
па ри те та бро ја срп ских су ди ја и пред сед ни ка су до ва. 

Да кле, од ред ба ма Бри сел ског спо ра зу ма ушло се у ма те ри ју устав но-
прав ног за о кру жи ва ња Ко со ва, а ти ме по сред но и ле га ли за ци је се це си је, 
као кон сти ту тив ног еле мен та др жа ве [Петров 2014]. Те ри то ри ја ко ју при-
штин ска власт фак тич ки ни је кон тро ли са ла на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, 
као и срп ско ста нов ни штво ко је при штин ску власт ни је при зна ва ло као 
сво ју власт, Бри сел ским спо ра зу мом укла па ју се у прав ни си стем Ко со ва 
као др жа ве. Ти ме се до дат но за о кру жу ју и дру га два кон сти ту тив на еле-
мен та др жа ве.

Зва ни чан став вла сти Ре пу бли ке Ср би је да је Бри сел ски спо ра зум 
плат фор ма за из град њу су штин ске ау то но ми је Ко со ва и Ме то хи је, ка ко 
је у Уста ву Ср би је опре де љен по ло жај Ко со ва, има сво ју те жи ну – ис ка-
зу је на ме ру да Ко со во и Ме то хи ју и да ље под ра зу ме ва уну тар свог устав-
но прав ног си сте ма, од но сно да га не пре по зна је као но вог су бјек та у ме-
ђу на род ној за јед ни ци. Да ли је то ипак и мо гу ће, у кон тек сту до го во ра 
по стиг ну тог Бри сел ским спо ра зу мом, те ма је за кон сти ту ци о на ли сте и 
мо ра се об ра ди ти ме то до ло ги јом устав но прав не на у ке. У тре нут ном ка-
па ци те ту прав них про пи са, вре ди на по ме ну ти, још увек ни је де фи ни са но 
шта се сма тра под су штин ском ау то но ми јом Ко со ва и Ме то хи је.

Пат по зи ци ја у ко јој су се на шли Ко со во и Ме то хи ја и Ср би ја, од но сно 
по тен ци јал ни за мр зну ти су коб, раз ре ша ва се Бри сел ским спо ра зу мом, 
тј. кон ти ну и ра ним бри сел ским раз го во ри ма о од но су Бе о гра да и При-
шти не под ру ко вод ством Европ ске уни је. Су шти на пр вог Бри сел ског 
спо ра зу ма, а ве ро ват но и дру гог29, огле да се у пре но ше њу на Ко со во ин ге-
рен ци ја су ве ре не др жа ве, при хва та њем да при штин ске вла сти про ши ре 

29 Дру ги Бри сел ски спо ра зум по све ћен пи та њи ма пра во су ђа, од фе бру а ра 2015, ни је 
био до сту пан ау тор ки овог тек ста. 



при ме ну свог прав ног си сте ма и на се вер Ко со ва, на срп ско ста нов ни штво 
ко је жи ви на се ве ру Ко со ва и Ме то хи је, у за ме ну за ви со ки сте пен за шти-
те људ ских пра ва, ви со ки сте пен пра ва за Ср бе као на ци о нал ну ма њи ну, 
ко ји као ма њи на до би ја ју пра во на про цен ту ал но ве ли ко уче ство ва ње у 
ор га ни ма вла сти – по ли ци ја, суд ство и сл. [Марковић 2014; Пе тров 2014].

Да ле ко се жно по сма тра но, ова кво оја ча ва ње Ко со ва до ве шће и до 
гу бит ка ар гу ме на та за не при зна ва ње, на ко ји ма др жа ве ко је тре нут но не 
при зна ју Ко со во за сни ва ју свој став30. Тре ну так за вр шет ка ме ђу на род них 
ми си ја, пот пу но овла да ва ње це ло куп ном те ри то ри јом, укла па њем срп ске 
ма њи не у прав ни по ре дак не ста ће при го вор не су ве ре но сти Ко со ва. При-
ста ја њем Ср би је на та кав аран жман не ста је и при го вор не ле ги тим но сти 
те ри то ри јал них про ме на.

ЗА КЉУ ЧАК

Ср би ја, као су ве ре на др жа ва, има пра во да сло бод но од лу чи да ли ће 
при зна ти Ко со во, ка да ће то учи ни ти и на ко ји на чин. Став Ср би је ко ји 
се из ри чи то из ра жа ва већ ду ги низ го ди на, с про јек ци јом у ис тра ја ва њу 
та квог ста ва, је да при зна ње Ко со ву не ће да ти. Са ста но ви шта ме ђу на род-
ног пра ва са свим је ја сно да Ср би ја то до са да и ни је учи ни ла. 

Та кав став Ср би је, ме ђу тим, не ма од лу чу ју ћи ути цај на ста тус Ко со ва. 
Чи ном од би ја ња при зна ња Ср би ја не мо же за у ста ви ти про цес оформ ље ња 
ен ти те та ка др жа ви. Оно што мо же је да ути че на дру ге др жа ве, ар гу мен-
то ва ним ста вом о пра ву ко је ле ги тим но по ла же на ту те ри то ри ју и ис ти ца-
њем не ле гал но сти те ри то ри јал не про ме не ко ја се од и гра ла у окви ру су-
ве ре не др жа ве Ре пу бли ке Ср би је. До са да је Ср би ја упра во то и чи ни ла.

Чин пот пи си ва ња Бри сел ског спо ра зу ма бит но је про ме нио од нос 
Ср би је пре ма Ко со ву и Ме то хи ји. Иа ко је у овом ра ду ја сно утвр ђе но да 
Бри сел ски спо ра зум ни по сво јим ма те ри јал но прав ним, ни ти фор мал но-
прав ним ка рак те ри сти ка ма, не мо же уче ство ва ти у прав ном по слу при зна-
ња др жа ве, овај акт ипак по сред но ула зи у кор пус еле ме на та ва жних за 
при зна ње. На и ме, са др жи на Бри сел ског спо ра зу ма је та ква да Ко со во 
до дат но осна жу је у прав цу сти ца ња пу ног су ве ре ни те та. Од у ста ја њем 
од сво јих ин ге рен ци ја на Ко со ву и Ме то хи ји, фак тич ким пре стан ком по-
ла га ња пра ва на ту те ри то ри ју Ср би ја гу би ар гу мен та ци ју у по ста вља њу 
зах те ва/мол би дру гим др жа ва ма да не при зна ју Ко со во. Фак тич ким по-
вла че њем ме ђу на род них ми си ја са те ри то ри је Ко со ва и Ме то хи је, вла сти 
на Ко со ву ус по ста ви ће пу ни су ве ре ни тет и ти ме ће и тај кон сти ту тив ни 
еле мент др жа ве би ти у пот пу но сти ис пу њен, без прав ног осно ва за да ље 

30  Ви де ти збор ник СА НУ по све ћен Ко со ву и Ме то хи ји Ko so vo and Me to hi ja: Past, 
Pre sent, Fu tu re, Pa pers Pre sen ted at the In ter na ti o nal Scho larly Me e ting held at the Ser bian Aca
demy of Sci en ces and Arts, Bel gra de, March 16–18, 2006 и то кон крет но: Ko sta Ča voš ki, The 
„Fi nal So lu tion” to the Sta tus of Ko so vo and Me to hi ja, pp. 451–460; Fran ces Ma ria Pe a cock, Re-
so lu tion of the Fu tu re Sta tus of Ko so vo, pp. 461–473; Ma rek Wal den berg, Why Ko so vo sho uld not 
be In de pen dent, pp. 423–432; Spyri don Sfe tas, In tra-Bal kan and In ter na ti o nal di men sion of Ko-
so vo Fu tu re Sta tus, pp. 445–450.



ану ли ра ње су ве ре ни те та. Да кле, без об зи ра на то што се, по сма тра но из 
ме ђу на род но прав не ви зу ре, Ко со ву не при зна је свој ство су ве ре не и не-
за ви сне др жа ве, устав но прав но по сма тра но Бри сел ским спо ра зу мом се 
омо гу ћа ва за о кру жи ва ње устав но прав ног по рет ка Ко со ва, про ши ри ва њем 
ње го ве су ве ре но сти на се вер те ри то ри је на ко ме до та да ни је оства ри вао 
пу ну фак тич ку власт.
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SUM MARY: Re cog ni tion is an in stru ment of the pu blic in ter na ti o nal law fo un ded 
in the clas si cal in ter na ti o nal law. Still, it pre ser ves its main cha rac te ri stics for med in the 
pe riod when sta tes do mi na ted as the only le gal per sons in in ter na ti o nal com mu nity. Ne-
vert he less, the in stru ment of re cog ni tion is to day as vi brant as ever. As long as it do es 
not ha ve a uni form le gal de fi ni tion and me ans of ap pli ca tion, it le a ves ro om to be ap plied 
to very spe ci fic ca ses. In this pa per, the in stru ment of re cog ni tion is ela bo ra ted from two 
aspects – the o re ti cal and prac ti cal. First (the o re ti cal) part of the pa per pre sents main cha-
rac te ri stics of the no tion of re cog ni tion, as pre sen ted in main in ter na ti o nal law the o ri es 
– dec la ra tory and con sti tu ti ve the ory. Ot her part of the pa per is fo cu sed on the re cog ni tion 
in the ca se of Ko so vo. Wit hin this part, main con sti tu ti ve ele ments of sta te are ela bo ra ted, 
with spe cial at ten tion to Ko so vo as self-proc la i med sta te. Con clu sion is that Ko so vo do es 
not ful fill main con sti tu ti ve ele ments of sta te. It is not an in de pen dent and so ve re ign sta te. 
It is in the sta tus of in ter na ti o na li zed en tity, with fo ur in ter na ti o nal mis si ons on the fi eld 
with com pe ten ci es in the ma jor fi elds of sta te aut ho rity – po li ce, ju di ci ary system, pro-
se cu tion system, army, hu man rights, etc. Main nor ma ti ve fra me work for the sta tus of 
Ko so vo is still the UN Re so lu tion 1244. It is al so the le gal gro und for in ter na ti o nal mis-
si ons, con fir ming non-in de pen dent sta tus of Ko so vo. Sta tes that re cog ni zed Ko so vo 
de spi te this de fi ci ency pro mo te the con sti tu ti ve the ory of re cog ni tion, whi le sta tes not 
re cog ni zing Ko so vo pro mo te dec la ra tory the ory. Brus sels Agre e ment, sig ned by re pre-
sen ta ti ves of Ser bia and Ko so vo un der the au spi ces of the EU, has al so been ela bo ra ted 
thro ugh the no tion of re cog ni tion – (1) whet her it re pre sents re cog ni tion; (2) from the 
per spec ti ve of con se qu en ces it pro vo kes in re la ti ons bet we en Bel gra de and Pri sti na. Of fi cial 
po si tion of Ser bian Go vern ment is cle ar – Ser bia do es not re cog ni ze Ko so vo as an in de-
pen dent and so ve re ign sta te. On the ot her hand, su bject mat ter of Brus sels Agre e ment 
cre a tes new me ans of im pro ve ment for Ko so vo aut ho ri ti es in the north part of Ko so vo. 
Thus, Ser bian po si tion re gar ding the re cog ni tion is two fold – it do es not re cog ni ze Ko-
so vo in fo ro ex ter no, and it com ple tes its com pe ten ces in fo ro do me sti co. What has been 
un der li ned thro ugh the pa per and con fir med in the con clu sion is that the re is not a re cog-
ni tion which has the po wer to cre a te a sta te and the re is not a non-re cog ni tion which has 
the po wer to an nul a sta te. 

KEYWORDS: no tion of re cog ni tion, the o ri es on re cog ni tion, cre a tion of sta tes, 
ele ments of sta te, Brus sels Agre e ment, non-re cog ni tion of Ko so vo
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СА ЖЕ ТАК: По раст ин те ре со ва ња за про из во ди ма и ак тив но сти ма 
се о ских под руч ја и же ља да се од мор про ве де да ле ко од ужур ба но сти и 
бу ке град ских на се ља јед на је од пре о вла ђу ју ћих тен ден ци ја на свет ском 
ту ри стич ком тр жи шту. Ве о ма ва жан сег мент ту ри зма на се лу је ба вље ње 
овом де лат но шћу у окви ру по љо при вред них га здин ста ва где се ту ри сти 
укљу чу ју у рад и жи вот се о ских за јед ни ца. У по је ди ним се ли ма дра га чев-
ског кра ја, мо тив ски об ли ци про ме та за сно ва ни на се о ском окру же њу, 
ру рал ној еко но ми ји и кул ту ри има ју ду гу тра ди ци ју. Њи хов раз вој по чи ње 
80-их го ди на 20. ве ка и на ста вља се и да нас, али је по ја ва ма ло по зна та с 
на уч ног аспек та. За то је по треб но ис тра жи ти ка рак те ри сти ке до ма ћин ста ва 
ко ја се ба ве се о ским ту ри змом у Дра га че ву. Ана ли за до би је них ре зул та та 
омо гу ћа ва бо ље раз у ме ва ње њи хо вог функ ци о ни са ња, као и ве зе ту ри зма 
с де мо граф ским и со ци о е ко ном ским струк ту ра ма, про из вод ним по тен ци-
ја лом и дру гим од ли ка ма и тран сфор ма ци ја ма се о ских до ма ћин ста ва и 
се ла. Ис тра жи ва ња на овом пла ну су прет по став ка тра си ра ња пра ва ца 
да љег раз во ја ту ри зма на се лу. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: се о ско до ма ћин ство, ту ри зам на се лу, Дра га че во

Дра га че во је брд ско-до лин ски крај сре ди шњег де ла за пад не Ср би је. 
Oмеђено је ре ком Мо ра ви цом, а од ушћа Ђе ти ње и Скра пе жа, За пад ном 
Мо ра вом до Ов чар ско-ка блар ске кли су ре. Гра ни ца од Ов ча ра иде пла ни-
ном Је ли цом и за хва та па ди не Тро гла ва и Че мер на. Обла сти Дра га че ва 
при па да 49 на се ља ко ја се на ла зе у окви ру ка та стар ских оп шти на Лу ча-
ни (два град ска и 34 се о ска на се ља), Ари ље (пет се ла), По же га (три се ла), 
Ива њи ца (три се ла), Кра ље во (јед но се ло) и Ча чак (јед но се ло) [Слав ковић 
2009: 9].

Ста нов ни штво Дра га че ва чи не ве ћи ном до се ље ни ци из Хер це го ви-
не, Цр не Го ре и Ста рог Вла ха, ко ји су у ове кра је ве до ла зи ли у вре ме тур-
ске вла сти и угње та ва ња, или су их су шне го ди не и те шке еко ном ске при-
ли ке те ра ле да на пу сте сво је до мо ве. Не кад су ста нов ни штво Дра га че ва 
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углав ном чи ни ли па сти ри, ра та ри, др во се че и др во дељ ски мај сто ри. Ра-
дој ко Ни ко лић пи ше о Дра га че ву: „Не пи сме но се ло с на род ном пе смом, 
кул том чој ства и ју на штва, ро до љу бљем и че сти то шћу. Тек по не ка шко-
ла, ста ро став на, пре ву ков ска ћи ри ли ца и ре дак ђак са мо ук” [Славковић 
2009: 20].

По след ње де це ни је 19. и по че так 20. ве ка све до ци су на глог раз во ја 
и пре о кре та ко је до жи вља ва дра га чев ско се ло. Овај крај не за о ста је по 
не по вољ ним де мо граф ским, еко ном ским, кул тур ним и дру гим трен до-
ви ма ка рак те ри стич ним и за оста ла се о ска под руч ја Ср би је. Број ста нов-
ни ка од 1953. до 1991. го ди не опао је за 22%. Про се чан број чла но ва по-
ро ди це се од 5,8 (1948) сма њио на 3,3 чла на (1991). Дра га че во, у ко јем је 
50-их и 60-их го ди на про шлог ве ка „ври ло као у ко шни ци” из го ди не у 
го ди ну све ви ше се пра зни ло. На пу шта се тра ди ци о нал ни на чин оде ва ња, 
ста но ва ња, ис хра не и об ра де зе мље и при хва та ју ма те ри јал не, тех нич ке 
и дру ге те ко ви не мо дер не ци ви ли за ци је [Славковић 1996]. 

У до ма ћој и стра ној ли те ра ту ри ту ри зам се че сто на во ди као фак тор 
ко ји на сво је вр стан на чин об ли ку је и уна пре ђу је ру рал не струк ту ре и 
по кре ће мул ти функ ци о нал ни ру рал ни раз вој [Hall 2004: 169; Co zac 2012: 
20; То до ро вић и Бје љац 2007: 136; Šte tić i Ši mi če vić 2008: 20; Udovč i Per-
par 2007: 226]. Ру рал не сре ди не, не ка да ре зер ви са не за по љо при вред ну 
про из вод њу, у мно гим зе мља ма до би ја ју но ви иден ти тет тран сфор ми шу ћи 
се у од ре ди шта ту ри стич ких кре та ња. По др шка се о ском ту ри зму, у ци љу 
ди вер зи фи ка ци је функ ци ја и ак тив но сти по љо при вред них га здин ста ва, 
до бар је на чин опо рав ка по љо при вред не про из вод ње и ре ви та ли за ци је 
ових про сто ра. По ста вља се пи та ње да ли је ула га ње у раз вој ту ри зма 
ре ше ње за про бле ме с ко ји ма су су о че на се о ска на се ља и по љо при вред на 
га здин ства, или је ту ри зам на до град ња већ ста бил ним се о ским струк ту-
ра ма. Кон цепт ин те грал ног ру рал ног раз во ја, ко ји об у хва та еко ном ску, 
де мо граф ску, еко ло шку, ин сти ту ци о нал ну, со ци јал ну и кул тур ну об но ву 
се о ских под руч ја, ис ти че зна чај ком плек сни јег мул ти ди сци пли нар ног 
при сту па раз во ју и ре ви та ли за ци ји се ла [Радовановић 2010: 49; Mu hi i 
Jo va no vić 2012: 15; Sa a rin gen i Le nao 2014: 364].

На про сто ру Дра га че ва по сто је по вољ ни усло ви за раз вој не ко ли ко 
об ли ка ту ри зма. При род не рет ко сти ко је мо гу би ти ту ри стич ки мо ти ви 
за раз гле да ње, из ле те и ре кре а ци ју ни су до вољ но ис ко ри шће не. Ан тро-
по ге не ту ри стич ке вред но сти још су број ни је и део су бо га те кул тур не 
ба шти не Дра га че ва. Са бор тру ба ча у Гу чи је дин стве на је смо тра на род не 
му зи ке, пе сме, игре, оби ча ја и дру гих на род них те ко ви на ко је с вре ме ном 
па да ју у за бо рав [Милосављевић и По по вић 2007: 243, 245].

Ор га ни зо ва ни ји раз вој се о ског ту ри зма Дра га че ва по чи ње од 1980. 
го ди не, и то у се ли ма: Ка о на, Ми ла то ви ћи, Ви ча и До њи Ду бац. Да нас 
мно га до ма ћин ства Оп шти не Лу ча ни при ма ју го сте. До 2011. го ди не на 
те ри то ри ји оп шти не ка те го ри са но је 15 до ма ћин ста ва ко ја се ба ве се о ским 
ту ри змом. За не ка од њих не мо же се ре ћи да су се о ска до ма ћин ства и га-
здин ства у пра вом сми слу, што је из не на ђу ју ће лош ре зул тат с об зи ром на 
ду гу тра ди ци ју го сто прим ства, бо гат ство при род них ле по та и кул тур них 
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вред но сти Дра га че ва, а на ро чи то ако се има у ви ду да је до да нас овај крај 
из гра дио пре по зна тљи вост за хва љу ју ћи Дра га чев ском са бо ру тру ба ча, 
ма ни фе ста ци ји ме ђу на род ног зна ча ја. На ме ћу се пи та ња о узро ци ма ова-
квог ста ња и да ли раз вој ту ри зма на се лу мо же би ти но си лац про спе ри-
те та дра га чев ског кра ја. Да би се до шло до од го во ра, нај пре је по треб но 
упо зна ти се с по сто је ћим но си о ци ма по ну де се о ског ту ри зма Дра га че ва, 
ка рак те ри сти ка ма и на чи ном њи хо вог функ ци о ни са ња у овој де лат но сти.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Ис тра жи ва њем су об у хва ће на до ма ћин ства ко ја су ка те го ри са на као 
до ма ћин ства се о ског ту ри зма на те ри то ри ји Оп шти не Лу ча ни. У свим 
до ма ћин стви ма ан ке ти ра ни су њи хо ви чла но ви. Ова кав при ступ да је ре-
ал ну сли ку се о ског ту ри зма, с об зи ром на то да Дра га че во нај ве ћим де лом 
при па да Оп шти ни Лу ча ни. Ка те го ри за ци ја со ба, ку ћа и апарт ма на за по-
че та је 2008. и до 2011. го ди не ка те го ри са но је 15 ова квих до ма ћин ста ва. 
Ка ко је јед но у ме ђу вре ме ну оста ло без чла но ва, ис тра жи ва ње је спро ве-
де но на укуп но 14 до ма ћин ста ва.

У при ку пља њу и ана ли зи по да та ка на сто ја ло се да се ис по шту ју де-
фи ни ци је и од ред ни це Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку. По љо при вред-
ним га здин ством мо же се сма тра ти сва ко до ма ћин ство ко је ко ри сти ви ше 
од 10 ари об ра ди вог зе мљи шта или ако ко ри сти ма ње, он да има: јед ну 
кра ву и те ле; од но сно јед ну кра ву и ју не; или јед ну кра ву и два од ра сла 
гр ла сит не сто ке; или пет од ра слих ова ца; или три од ра сле сви ње; или 
че ти ри од ра сла гр ла ов це и сви ња; или 50 ко ма да од ра сле жи ви не; или 
20 ко шни ца пче ла [Попис ста нов ни штва, до ма ћин ста ва и ста но ва 2002]. 
У овом слу ча ју ни је би ло дво сми сле но сти. Про блем се ја вио код де фи ни са-
ња до ма ћин ства и од ре ђи ва ња ње го вих чла но ва. По сто је до ма ћин ства чи ји 
су сви чла но ви стал но на ста ње ни на се лу, али та квих је осам, од укуп но 
14 по ме ну тих ка те го ри са них до ма ћин ста ва. Глав ни ме то до ло шки про блем 
био је да ли ис тра жи ва њем об у хва ти ти и пре о ста лих шест до ма ћин ста-
ва, чи ји но си лац до ма ћин ства жи ви са сво јим брач ним парт не ром и де цом 
(или без де це) у дру гом ме сту или оп шти ни, од но сно, не ма стал но пре би-
ва ли ште на се лу, или му ту жи ве са мо ро ди те љи ко ји се ба ве по љо при вре-
дом са мо за сво је по тре бе (појединa до ма ћин ста ва не ма ју ни ка кву по љо-
при вред ну ак тив ност). Од ових шест до ма ћин ста ва, че ти ри су ве ћи део 
го ди не на пу ште на. У два до ма ћин ства је остао по је дан ро ди тељ, а но си лац 
до ма ћин ства до ла зи у лет њем де лу го ди не да оба вља ту ри стич ко-уго-
сти тељ ску де лат ност. По ста вља се пи та ње: ко је чла но ве ових до ма ћин-
ста ва об у хва ти ти ис тра жи ва њем? У том слу ча ју, да би се до би ла што 
ре ал ни ја сли ка о људ ским ре су р си ма за раз вој ту ри зма, при сту пи ло се 
овом про бле му на сле де ћи на чин: 

– ако но си лац до ма ћин ства жи ви са сво јом по ро ди цом у не ком дру-
гом ме сту или оп шти ни (где му је ре ги стро ва но стал но пре би ва ли ште) 
и до ла зи са мо по вре ме но на на пу ште но има ње где је ре ги стро ва но до ма-
ћин ство се о ског ту ри зма (ро ди те љи му ви ше ни су жи ви), узе то је да су 
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чла но ви до ма ћин ства они чла но ви ње го ве по ро ди це ко ји му по ма жу да 
оба вља по љо при вред ну ак тив ност (ако је оба вља) или му по ма жу у ту-
ри стич кој де лат но сти.

– ако но си лац до ма ћин ства жи ви са сво јом по ро ди цом у не ком дру-
гом ме сту или оп шти ни (где му је ре ги стро ва но стал но пре би ва ли ште) 
и до ла зи са мо по вре ме но на има ње где је ре ги стро ва но до ма ћин ство сео-
ског ту ри зма (је дан или оба ро ди те ља су жи ви, мо жда има ју лич не при-
хо де и нај ве ро ват ни је оба вља ју по љо при вред ну ак тив ност за соп стве не 
по тре бе), узе то је да су чла но ви овог до ма ћин ства је дан или оба жи ва ро-
ди те ља но си о ца до ма ћин ства и сви чла но ви по ро ди це но си о ца до ма ћин-
ства ко ји му по ма жу да оба вља по љо при вред ну ак тив ност (ако је оба вља 
на по ро дич ном има њу) или му по ма жу у ту ри стич кој де лат но сти.

Ја сно је да је ова кво од ре ђи ва ње чла но ва до ма ћин ства за сно ва но на 
укљу че но сти у ту ри стич ку или по љо при вред ну де лат ност (за соп стве не 
по тре бе), под прет по став ком да ба ве ћи се по љо при вре дом обез бе ђу ју 
ви шак про из во да ко ји се мо же пла си ра ти у ту ри зму (хра на, пи ће, про из-
во ди су ве ни р ског ти па).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Струк тур не од ли ке дра га чев ских до ма ћин ста ва

У Дра га че ву се не раз ви ја се о ски ту ри зам, на ро чи то не агро ту ри зам, 
у пра вом сми слу те ре чи. Пре би се мо гло го во ри ти о по ку ша ју да се пра-
те свет ски трен до ви и ис ко ри сте по сто је ће по год но сти. У са гле да ва њу 
по тен ци ја ла, нај пре тре ба по ћи од ана ли зе ка рак те ри сти ка но си ла ца по-
ну де, од но сно ре ги стро ва них до ма ћин ста ва се о ског ту ри зма и њи хо вих 
људ ских ре сур са.

У 14 до ма ћин ста ва жи ви укуп но 36 љу ди, од то га 16 му шка ра ца и 
20 же на. Ста ро сна, пол на и обра зов на струк ту ра при ка за на је у та бе ли 1. 
У ту ри стич ку де лат ност ви ше је укљу че но ста ри је ста нов ни штво, и то 
нај ви ше ста ро сти од 30–49 и 50–64 го ди не. То су обич но пен зи о не ри и 

Та бе ла 1. Пол на, ста ро сна и обра зов на струк ту ра до ма ћин ста ва 

Ста рост До 14 год. 15–29 30–49 50–64 65+

Пол М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

Без шко ле 1 1         

4 раз ре да ОШ 5

8 раз ре да ОШ 1 1

ССС 2 2 4 2 1 3 1

Ви ша 2 1 2 1 1

Ви со ка    1  1 2 1   

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то рке
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њи хо ва де ца или ли ца ко ја оба вља ју не ку (нај че шће не по љо при вред ну) 
де лат ност и у ту ри зму ви де до дат ни из вор при хо да. Што се ти че обра-
зов не струк ту ре, нај ви ше је оних са сред њом струч ном спре мом. Ов де 
се за па жа да су ста нов ни ци ста ри ји од 64 го ди не углав ном жен ског по ла, 
ни жег сте пе на обра зо ва ња, као и да се код мла ђих ка те го ри ја ста нов ни-
штва обра зов на струк ту ра ме ња у ко рист же на. Мо же се ре ћи да ови 
по да ци ре ал но пред ста вља ју струк ту ру це ло куп ног се о ског ста нов ни штва 
ко је је у про се ку све ста ри је, а же не по ста ју све обра зо ва ни је.

Та бе ла 2. Ве ли чи на до ма ћин ста ва

Број чла но ва Број до ма ћин ста ва
1 4

2 5

3 1

4 1

5 3

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то рке

У та бе ли 2 при ка за на је ве ли чи на до ма ћин ства. Од че ти ри јед но чла-
на до ма ћин ства, два су са мач ка жен ска, док пре о ста ла два во де му шкар-
ци ко ји по вре ме но до ла зе на сво је има ње, а ре ги стро ва но пре би ва ли ште 
има ју у не ком дру гом ме сту. Чла но ви њи хо вих по ро ди ца им не по ма жу 
у оба вља њу ту ри стич ке де лат но сти, па ни су укљу че ни у ову ана ли зу (што 
је већ об ја шње но у ме то до ло шком по гла вљу). Од пет дво чла них до ма ћин-
ста ва, у три жи ве брач ни па ро ви без де це. Де ца су на ра ду у не ком дру гом 
ме сту или оп шти ни и та мо има ју ре ги стро ва но пре би ва ли ште. Код ро-
ди те ља до ла зе на од мор и тре нут но не ма ју уче шће у по љо при вред ним и 
ту ри стич ким ак тив но сти ма до ма ћин ства. За пре о ста ла два дво чла на 
до ма ћин ства но си о ци су му шкар ци ко ји жи ве са сво јом по ро ди цом у не-
ком дру гом ме сту или оп шти ни и чла но ви по ро ди це им не по ма жу у 
ту ри стич кој де лат но сти. На има њу где је ре ги стро ва но до ма ћин ство сео-
ског ту ри зма жи ве, у јед ном слу ча ју мај ка, а у дру гом ба ка но си о ца до-
ма ћин ства и оне су укљу че не у услу жну де лат ност. У јед ном тро чла ном 
до ма ћин ству жи ви ста ри ји брач ни пар без де це и мај ка но си о ца до ма ћин-
ства ко ја спа да у из др жа ва но ста нов ни штво. Че тво ро чла но до ма ћин ство 
чи не два бра та са сво јим су пру га ма ко ји има ју ре ги стро ва но пре би ва ли-
ште у обли жњој ва ро ши ци где жи ве с де цом, али де ца не уче ству ју у 
обез бе ђи ва њу ту ри стич ких услу га. Пе то чла на до ма ћин ства чи не брач ни 
па ро ви с де цом и по је дан ро ди тељ (мај ка у два слу ча ја).

Да ља ана ли за ових до ма ћин ста ва мо же се из вр ши ти на осно ву уче-
шћа у по љо при вред ној де лат но сти. Де фи ни ци ја по љо при вред ног га здин-
ства Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку да та је у ме то до ло шком де лу. 
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Пре ма овој де фи ни ци ји пет до ма ћин ста ва има сво је по љо при вред но га-
здин ство и то су до ма ћин ства с ме шо ви том де лат но шћу, а де вет је без 
га здин ства и то су ти пич на не по љо при вред на до ма ћин ства. Де лат ност 
и струк ту ра при хо да до ма ћин ства је при ка за на у та бе ли 3. 

Та бе ла 3. Струк ту ра при хо да и де лат но сти до ма ћин ста ва

 Број до ма ћин ста ва

Н 4 Озна ке:

(Н) не по љо при вред на де лат ност
(Л) лич ни при хо ди (на пр. пен зи ја)

(П) по љо при вред на де лат ност

Л 2

П + Л 4

Н + Л 3

П + Н + Л 1 

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то рке

Кла си фи ка ци ја до ма ћин ста ва у та бе ли 3 из вр ше на је на осно ву при-
хо да, а у скла ду с де фи ни ци ја ма зва нич не ста ти сти ке. Ни јед но од ан ке ти-
ра них до ма ћин ста ва не ма ис кљу чи во по љо при вред ни ка рак тер. Нај ви ше 
је до ма ћин ста ва с ме шо ви том де лат но шћу, а то су она до ма ћин ства чи ји 
чла но ви обез бе ђу ју при хо де од по љо при вред них и не по љо при вред них 
де лат но сти или има ју не ке лич не из во ре при хо да (нај че шће пен зи ју). Ме ђу 
њи ма по сто ји са мо је дан кру пан по љо при вред ни про из во ђач. Исто вре ме но, 
два чла на овог до ма ћин ства има ју при хо де од не по љо при вред них де лат-
но сти (стал но су за по сле ни – је дан у јав ном сек то ру, а дру ги у при ват ном) 
и је дан члан истог до ма ћин ства има пен зи ју (лич ни при хо ди). Пре о ста ла 
ме шо ви та до ма ћин ства (ко ја чи не углав ном пен зи о не ри) има ју ма ње по-
се де под ма ли ном или ку пи ном и од то га оства ру ју не знат не при хо де 
по ред пен зи је.

Укуп но де вет до ма ћин ста ва не оства ру је при хо де у по љо при вред ном 
сек то ру, али се че ти ри до ма ћин ства ба ве по љо при вре дом за соп стве не 
по тре бе. То зна чи да пет ан ке ти ра них до ма ћин ста ва не га ји ни ка кве агро-
кул ту ре, ни ти сто ку или жи ви ну. Пре ма то ме, пет до ма ћин ста ва не про-
из во ди пре храм бе не про из во де, па их за по тре бе ту ри зма мо ра у пот пу-
но сти на ба вља ти у ма ло про да ји. У ка те го ри ји не по љо при вред них су и 
је ди на два до ма ћин ства на те ри то ри ји Оп шти не Лу ча ни ко ја оства ру ју 
зна чај не при хо де ис кљу чи во од ту ри стич ко-уго сти тељ ске де лат но сти.

У де вет до ма ћин ста ва ко ја не оства ру ју при хо де од по љо при вре де 
жи ви укуп но 24, а у оста ли ма укуп но 12 осо ба. Њи хов рад ни ста тус при-
ка зан је у та бе ли 4. Пен зи о не ри су нај ви ше укљу че ни у ту ри стич ку де лат-
ност, би ло да по ма жу но си о цу до ма ћин ства обез бе ђу ју ћи пре храм бе не 
про из во де, би ло да су са ми но си о ци до ма ћин ства па у ту ри зму ви де мо гућ-
ност за ства ра ње и одр жа ва ње но вих кон та ка та или до дат ни из вор при-
хо да ко јим би би ли од по мо ћи сво јим по том ци ма. Прет ход но по ме ну та 
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два до ма ћин ства ко ја уби ра ју зна чај не при хо де од ту ри зма су не по љо-
при вред на и њи хо ви чла но ви су би ли или су и са да на по вре ме ном ра ду 
у ино стран ству.

Та бе ла 4. Рад ни ста тус чла но ва до ма ћин ста ва

 Не по љо при вред на Оста ла 

Стал но за по сле ни 8 2

По вре ме но за по сле ни 2

Не за по сле ни 

По вре ме ни рад у ино стр. 2

По врат ни ци из ино стр. 1

Пен зи о не ри 7 7

Из др жа ва но ста новн. 4 3

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то рке

Што се ти че по љо при вре де, би ло да је ко мер ци јал ног ка рак те ра или 
се про из во ди са мо за соп стве не по тре бе, про из вод ња се сво ди на ра тар ство 
и по вр тар ство (жи та ри це, кром пир и дру го по вр ће) и во ћар ство (нај ви ше 
ма ли не, ку пи не, шљи ве). Дра га че во је у про шло сти би ло ти пи чан сто-
чар ски крај. Да нас су рет ка до ма ћин ства с гр ли ма круп не сто ке. Га је се 
нај че шће јед на кра ва, до пет ова ца, две до три сви ње и око 10–20 ко ма да 
жи ви не. 

ТУ РИ СТИЧ КА ПО НУ ДА ДРА ГА ЧЕВ СКИХ ДО МА ЋИН СТА ВА

Ка те го ри са на до ма ћин ства се о ског ту ри зма обез бе ђу ју сво јим го-
сти ма сме штај и хра ну. По ло ви на од укуп ног бро ја до ма ћин ста ва ну ди 
ове услу ге у по себ но из гра ђе ним објек ти ма, на ме ње ним ис кљу чи во ту ри-
сти ма. У пет до ма ћин ста ва на ла зе се објек ти уре ђе ни у тра ди ци о нал ном 
сти лу (брв на ре или ку ће гра ђе не по чет ком 20. ве ка). Де сет до ма ћин ста ва, 
по ред сме шта ја и ис хра не, обез бе ђу ју про из во де до ма ће ра ди но сти и су-
ве ни ре, јер је ра ни је Дра га че во би ло пре по зна тљи во по За дру зи же на и 
тка ља ма. У три до ма ћин ства на ла зе се објек ти ко ји су уре ђе ни као му-
зе ји ста ри на, а јед но од њих има и ба зен и спорт ске те ре не. По зна то је да 
ту ри сти да нас нај ви ше же ле да до жи ве пра ви се о ски на чин жи во та, те же 
из вор но сти, при ро ди и ута па њу у ло кал ну за јед ни цу. Та кав до жи вљај 
пра вог дра га чев ског се ла са свим се о ским ак тив но сти ма и са др жа ји ма 
не мо же пру жи ти ви ше од пет до ма ћин ста ва, али је то са да већ пи та ње 
стан дар да и раз ли чи тих об ли ка ту ри зма на се лу.

Ка да је ис пи та ни ци ма по ста вље но пи та ње да ли Дра га че во има пер-
спек ти ву за раз вој се о ског ту ри зма, сви су од го во ри ли по тврд но, с тим 
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што у осам од 14 до ма ћин ста ва сма тра ју да ни су у пот пу но сти упо зна ти 
с на чи ном по сло ва ња и стан дар ди ма овог об ли ка ту ри стич ког про ме та. 
По ста вље но је пи та ње но си о ци ма до ма ћин ства да ли би же ле ли да у не кој 
обла сти ту ри стич ког по сло ва ња про ши ре сво ја зна ња и ве шти не. Ис пи-
та ни ци су да ва ли по ви ше од го во ра, па је сва ки од њих ува жен и сра чу-
нат. Гра фи кон 1 при ка зу је број за ин те ре со ва них ли ца (на вер ти кал ној оси) 
за мо гу ће кур се ве, се ми на ре, груп на са ве то ва ња и обу ке из раз ли чи тих 
обла сти, под усло вом да их ор га ни ло кал не са мо у пра ве обез бе де. Ин те-
ре сант но је да би, с об зи ром на ни зак ни во упу ће но сти у стан дар де се о-
ског ту ри зма, за та кву обу ку био за ин те ре со ван са мо је дан ис пи та ник.

Гра фи кон 1. За ин те ре со ва ност за обу ке у раз ли чи тим обла сти ма
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(6) Стандарди и законске норме 

у сеоском туризму.

Раз ло зи опре де ље ња за ту ри стич ку де лат ност приказaни су у та бе-
ли 5. И ов де је би ло мо гу ће да ти ви ше од го во ра и сва ки је узет у об зир. 
Ин те ре сант ни су од го во ри пен зи о не ра ко ји су ис та кли по тре бу за дру же-
њем, за тим да не же ле би ти уса мље ни, да има ју же љу да до че ка ју и ис пра те 
го сте као и да про во де вре ме „с на ро дом”. У ово ме се пре по зна је го сто љу-
би вост дра га чев ских до ма ћи на. Они ко ји има ју стал но пре би ва ли ште ван 
ре ги стро ва ног до ма ћин ства и чи је је до ма ћин ство на се лу ве ћи део го ди не 
пра зно (осим у се зо ни) го во ри ли су да же ле да очу ва ју има ње „да се не 
за ко ро ви” и да не ће да про да ју оче ви ну, јер „зе мљу тре ба при по што ва ти”. 
На рав но, мо ти ва ци о ни оки дач за ула зак у ту ри стич ку де лат ност је у нај-
ве ћем бро ју слу ча је ва фи нан сиј ске при ро де.

Ка да су но си о ци до ма ћин ства упи та ни да ли би њи хо ва де ца оста ла 
на се лу или би се вра ти ла на се ло, ако ту тре нут но не жи ве, нај ви ше је 
би ло не га тив них од го во ра (пет) или су го во ри ли да би де ца мо жда би ла 
на се лу, ако у гра ду из гу бе по сао, или би до шли ка сни је ка да оду у пен-
зи ју. У че ти ри до ма ћин ства де ца би до ла зи ла са мо по вре ме но да по ма жу 
у се зо ни ка да има до ста по сла. Ка ко ни је до би јен ни је дан у пот пу но сти 
по твр дан од го вор, ја сно је да ту ри стич ка де лат ност тре нут но не ма до-
вољ ну при влач ну сна гу ко ја би мла де за др жа ла на се лу. Њи хов оста нак 
је пре од ре ђен не ким дру гим фак то ри ма, не го ту ри змом (гра фи кон 2).
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Та бе ла 5. Мо ти ва ци ја за оба вља ње ту ри стич ке де лат но сти

Фи нан сиј ски раз ло зи 8
Љу бав и ен ту зи ја зам 4
Упо зна ва ње и дру же ње 4
Ко ри шће ње ви шка стам бе ног про сто ра 3
Очу ва ње има ња 2
Же ља де це 2
Же ља да про ба ју не што но во 1

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то рке

Гра фи кон 2. Же ља мла дих да оба вља ју ту ри стич ку де лат ност на се лу
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ЗА КЉУ ЧАК

Дра га чев ска се о ска до ма ћин ства по чи њу да при ма ју го сте у вре ме 
за чет ка се о ског ту ри зма у Ср би ји. Чи ни се да су не ка дру га под руч ја оти-
шла мно го да ље у овој де лат но сти, што из не на ђу је с об зи ром на при род не 
и кул тур не по тен ци ја ле дра га чев ског кра ја и Гу чу, свет ски по зна те „пре-
сто ни це тру бе”. Не по вољ ни де мо граф ски, еко ном ски, кул тур ни, по ли тич-
ки и дру ги трен до ви ка рак те ри стич ни за ру рал не про сто ре Ср би је, ни су 
за о би шли ни Дра га че во. Услед изо ло ва но сти се ла и не бри ге о ње му, ста-
нов ни штво од ла зи из за не ма ре них кра је ва, а по сле ди ца то га је сма њи ва ње 
мо гућ но сти за пре по род и бу ду ћи жи вот и на пре дак се ла, па ти ме и за 
се о ски ту ри зам. „Ту ри стич ки про из вод” у овом сег мен ту не пред ста вља ју 
са мо очу ва ни ру рал ни пеј за жи и ар хи тек ту ра, не го и љу ди са сво јим ти-
пич ним на чи ном жи во та, ста но ва ња, ра да, оде ва ња, ис хра не и оби ча ји ма. 

Број на до ма ћин ства на овом про сто ру не ма ју пот пу но и ја сно де фи-
ни сан кон цепт ни сли ку о то ме шта је ква ли те тан про из вод у ту ри зму и 
ка кви су стан дар ди у свет ским де сти на ци ја ма се о ског ту ри зма. До ма ћи-
ни оче ку ју да ће ту ри зам до не ти про спе ри тет и по ди ћи ни во еко ном ског 
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бла го ста ња, па се од лу чу ју за укљу чи ва ње у ову де лат ност. У на уч ним 
кру го ви ма стал но се го во ри о ту ри зму као но си о цу еко ном ског, со ци јал-
ног, кул тур ног и еко ло шког на прет ка и чи ни о цу ин те грал ног раз во ја се ла. 
Чи ње ни ца је да ова ак тив ност мо же да ре ва ло ри зу је и да дâ но ву вред ност 
кра је ви ма за бо ра вље ним од свих. Али без по сто ја ња и по др шке агро ном-
ских, ин фра струк тур них, услу жних, тр го вин ских, кул тур них и дру гих 
си сте ма, сâм ту ри зам не ма до вољ но сна ге да до не се про спе ри тет „пре ко 
но ћи”, ни ти се сâм мо же раз ви ја ти, ако ни је ин те гри сан у све у куп ни ру-
рал ни раз вој. Пред у слов за ожи вља ва ње ло кал не за јед ни це је ре кон струк-
ци ја др жав не ад ми ни стра ци је и но ви про грам еко ном ске, со ци јал не и 
кул тур не по ли ти ке ко ји ће ви ше ува жа ва ти се ло и ње го ве по тре бе.

У Дра га че ву је не до вољ но из ра же на функ ци о нал на ра зно вр сност ту-
ри стич ких се о ских до ма ћин ста ва (ра тар ска, сто чар ска, по вр тар ска и во-
ћар ска ак тив ност, ра до ви у шу ми, пре ра да мле ка, ме са, ву не, из ра да ору-
ђа, по су ђа, оде ће и обу ће, град ња стам бе них и еко ном ских обје ка та и др.), 
а упра во је та ква кул ту ра жи во та и про из вод ње ве ко ви ма омо гу ћа ва ла 
оп ста нак се о ском жи вљу. Се о ско до ма ћин ство од у век је би ло ре ла тив но 
са мо до во љан си стем и као та кав има усло ве да обез бе ди бо гат и са др жа-
јан ту ри стич ки бо ра вак на се лу. За па жа се да ту ри зам и по љо при вре да ни су 
ну жно по ве за не де лат но сти. Зна тан број до ма ћин ста ва не оба вља по љо-
при вред ну ак тив ност или је оба вља у ма лом оби му за соп ства не по тре бе. 
А до ми нант на по љо при вред на про из вод ња је пр ви кри те ри јум да би се 
јед но се о ско до ма ћин ство мо гло на зва ти ту ри стич ким. С об зи ром на све 
на ве де но, се о ска до ма ћин ства у Дра га че ву још увек ни су из гра ди ла (или је 
бо ље ре ћи да су на пу сти ла и де гра ди ра ла) по треб не си сте ме да спрем на 
до че ка ју ту ри сте жељ не од мо ра у се о ском ам би јен ту.
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SUM MARY: The gro wing de mand for to u rism pro ducts in ru ral set tle ments is one 
of the pre va i ling ten den ci es in the world. A very im por tant seg ment of to u rism in vil la ges 
is de a ling with this ac ti vity wit hin farms. In so me vil la ges of Dra ga če vo, seg ments of 
to u rism ba sed on the ru ral en vi ron ment, ru ral eco nomy and cul tu re ha ve a long tra di tion. 
The ir de ve lop ment star ted in the eig hti es and it con ti nu es to day, but this phe no me non is 
lit tle known from a sci en ti fic po int of vi ew. The re fo re, it is ne ces sary to se arch the cha-
rac te ri stics of ho u se holds en ga ged in ru ral to u rism in Dra ga če vo. Ob ta i ned re sults pro-
vi de a bet ter un der stan ding of the ir fun cti o ning, but al so pre sent the con nec tion bet we en 
to u rism and so cio-eco no mic struc tu re, pro duc tion po ten ti als and ot her cha rac te ri stics 
and tran sfor ma ti ons of ho u se holds and vil la ges. Re se arch in this area is the pre re qu i si te 
of ro u ting di rec ti ons for furt her de ve lop ment of to u rism in vil la ges.
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра не дис курс не осо би не по слов не ко-
му ни ка ци је елек трон ском по штом с ци љем утврђивaња фор мал них и не-
фор мал них је зич ких ка рак те ри сти ка ова квог ви да ко му ни ка ци је. Кор пус 
ис тра жи ва ња је чи ни ло 148 син хро ниј ски елек трон ских по ру ка, раз ме ње-
них из ме ђу по слов не ор га ни за ци је и ње них кли је на та. Ис тра жи ва ње се 
кре та ло у окви ри ма те о ри је го вор них чи но ва и те о ри је уч ти во сти, ка ко би 
се утвр ди ле ре ла ци је из ме ђу го вор ног чи на, ње го ве је зич ке ре а ли за ци је и 
да тог му зна че ња. На осно ву ис тра жи ва ња, утвр ђе но је да је ана ли зи ра на 
по слов на пре пи ска елек трон ском по штом у ве ли кој ме ри има ла ка рак те-
ри сти ке не фор мал не, па чак и усме не ко му ни ка ци је, а не оче ки ва не ка рак-
те ри сти ке стан дар ди зо ва ног по слов ног је зи ка фор мал ног сти ла. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: го вор ни чи но ви, дис курс, елек трон ска по ру ка, по-
слов на ко му ни ка ци ја, те о ри ја уч ти во сти 

По слов на ко му ни ка ци ја елек трон ском по штом (енгл. e-mail1) по ста-
ла је нај че шће ко ри шће на пи са на фор ма у ин тер ним и екс тер ним кор-
по ра тив ним ко му ни ка ци ја ма, као и у мар ке тин шким и про мо тив ним 
по слов ним ак тив но сти ма. По ра сту бро ја ко ри сни ка елек трон ске по ште, 
као ала та ба зи ра ног на ин тер нет мре жи, до при не ле су, не са мо све ве ће 
тех но ло шке мо гућ но сти, већ и но ви трен до ви у ор га ни за ци ји ра да и 
све бр жим по слов ним ко му ни ка ци ја ма. Ко му ни ка ци ја елек трон ском по-
штом по ста ла је са став ни део сва ко днев не по слов не ру ти не [Po well 2003; 

1 E-mail под ра зу ме ва мре жни сер вис ко ји омо гу ћа ва сла ње и при ма ње по ру ка ра зно-
вр сног са др жа ја. Име пред ста вља ана ло ги ју тра ди ци о нал ној по шти, при че му по штан ско 
сан ду че за ме њу ју сер вер на ко ме се елек трон ске по ру ке „чу ва ју” док их ко ри сник не пре у зме.
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Co ul son-Tho mas 2005; Mar son and Mar son 2002] и у по зи тив ној је ко ре ла-
ци ји с подизањeм ни воа ин фор ми са но сти за по сле них и успе шним по слов-
ним ин тер ак ци ја ма [Ze li ko wich 2011; Mar son and Mar son 2002; Bu ec hner 
2001]. За ве ћи ну за по сле них, ста лан про ток елек трон ских по ру ка, је дан 
је од ви тал них по ка за те ља рад ног ан га жо ва ња, њи хо ве функ ци је у по-
слов ном про це су, као и де ло твор ни јег ис пу ња ва ња рад них за да та ка.

Ис тра жи ва ња [De Kay 2010] су по ка за ла да је кра јем де ве де се тих го-
ди на 20. ве ка ве ћи на из вр шних ме на џе ра фа во ри зо ва ла по слов не раз го-
во ре „ли цем у ли це” у од но су на би ло ко ју дру гу фор му ко му ни ка ци је, 
те да је са мо тре ћи на (37%) да ва ла пред ност елек трон ској ко му ни ка ци ји. 
Де се так го ди на ка сни је до шло је до зна чај них про ме на у об ли ци ма по слов-
не ко му ни ка ци је, јер се по ка за ло да је две тре ћи не ме на џе ра у ком па ни-
ја ма ко ри сти ло елек трон ску по шту као глав ни ко му ни ка ци о ни ка нал, а 
тек по том те ле фон. Пре ма на ве де ном ис тра жи ва њу [De Kay 2010: 109], 
ве ћи на стал но за по сле них осо ба (72%) има ла је на лог елек трон ске по ште, 
а 37% њих га је кон стант но про ве ра ва ла. Елек трон ске по ру ке и њи хо ви 
при ло зи до би ли су ста тус зва нич не слу жбе не еви ден ци је. 

Ко ри шће ње елек трон ске по ште у ко му ни ка ци ји и по слов ној тран-
сак ци ји пру жа низ мо гућ но сти. Ком па ни је мо гу да олак ша ју и убр за ју 
про ток ин тер них ин фор ма ци ја ме ђу сво јим за по сле ним, али и да ус по ста ве 
дво сме р ну ко му ни ка ци ју с кли јен ти ма. Као ко му ни ка ци о ни по слов ни ка нал 
елек трон ска по шта из у зет но је ва жан у из град њи мар ке тин шких од но са, 
тј. у раз во ју бли ских, ду го роч них од но са с кли јен ти ма и ком па ни ја ма.

Без об зи ра на то ко ји се од спе ци фич них ти по ва по слов них ин фор ма-
ци ја раз ме њу ју – фи нан сиј ске, не фи нан сиј ске, спо ља шње (екс тер не), бу ду ће 
или ин те гри шу ће [Chen hal and Mor ris 1986], уз тра ди ци о нал ни и нај бо га-
ти ји ка нал „ли цем у ли це” (обез бе ђу је ви ше стру ке ин фор ма ци је: ми ми ку 
ли ца, ге сто ве, ин то на ци ју и тре нут ни од го вор), ко му ни ка ци ја елек трон-
ском по штом по ста је све за сту пље ни ја, па је тре нут но нај ко ри шће ни ји 
вид ко му ни ка ци је у ком па ни ја ма и по слов ној ко му ни ка ци ји. У том сми слу 
Ги ме нез [Gi me nez 2005: 235] де фи ни ше елек трон ску по ру ку као по ру ку 
са ста вље ну од по чет не по ру ке, ко јом за по чи ње ко му ни ка циј ски до га ђај, 
за тим ни за ин тер них, под ре ђе них по ру ка, ко је за ви се од сми сла пр ве по-
ру ке и, ко нач не по ру ке, ко ја ко му ни ка циј ски до га ђај из но си до кра ја.

Не ко ли ко фак то ра ути ца ло је на ши ре ње упо тре бе елек трон ске по-
ште: ова фор ма ко му ни ка ци је је бр за, еко но мич ни ја од сла ња штам па них 
до ку ме на та или ор га ни зо ва ња са ста на ка „ли цем у ли це”, до зво ља ва си мул-
та ну ко му ни ка ци ју с ве ли ким бро јем при ма ла ца по ру ке, функ ци о нал на 
је јер при ма лац у крат ком вре ме ну мо же да „пре ле ти” пре ко по ру ке и бр зо 
уви ди шта је у њој ва жно. Омо гу ћа ва, та ко ђе, струк ту ри са ње и до пу ња-
ва ње по ру ка пре ње ног сла ња [El-Swin na way and Mar kus 1997] као и чу ва-
ње по сла тих и при мље них ин фор ма ци ја, ко је мо гу по слу жи ти као ба за 
по да та ка и до каз о од ре ђе ном до го во ру. Флек си бил ност у упо тре би омо-
гу ћа ва ју при ма о цу да про ве ра ва сво је по ру ке на раз ли чи тим ло ка ци ја ма 
и у би ло ко је вре ме. Као по сле ди ца ових пред но сти, елек трон ска по шта 
је уве ћа ла свој удео у упо тре би у ком па ни ја ма [Spro ull and Ki e sler 1986] 
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и ути ца ла на по ве ћа ње про дук тив но сти ме ђу за по сле ни ма, по себ но оних 
ко ји су раз дво је ни вре мен ски и про сто р но [Hi ga et al., 2000]. Елек трон ска 
по шта је вре ме ном по ста ла функ ци о нал ни ја и јед но став ни ја у сво јој упо-
тре би (user fri endly), да би да нас ва жи ла као не из о став ни по слов ни ко му-
ни ка ци о ни ка нал. За овај об лик ко му ни ка ци је сма тра се да пред ста вља 
хи брид ни об лик [Crystal 2001; Gru ber 2000; Ri ce 1995], с об зи ром на то да 
по ка зу је обе леж ја и усме ног и пи са ног дис кур са, од но сно да је спон та-
ни ји и ма ње ин хи би ран од стан дар ног пи са ног тек ста [A dam 2002; Jon sson 
1998; Na ug hton 1999; Ri ce 1995].

Ли те ра ту ра ука зу је на раз ли чи те пер спек ти ве у ис тра жи ва њу ка-
рак те ри сти ка по слов не ко му ни ка ци је елек трон ском по штом. На о ми Ба-
рон [Ba ron 2002] је, на при мер, ис пи ти ва ла стил ска обе леж ја и је зич ке 
кон вен ци је ових по ру ка (ду жи ну по ру ке, уо би ча је не обра сце из ра жа ва-
ња), кон ста ту ју ћи да стил ска прак са по ру ка од ра жа ва амал гам со ци јал них 
прет по став ки о ко ри шће њу је зич ких кон вен ци ја и ин ди ви ду ал не стра-
те ги је у ко ри шће њу „но вог” ме диј ског је зи ка. Ко лот (Mi le na Col lot) и 
Бел мор (Nancy Bel mo re) ис тра жи ва ле су при ро ду је зи ка ко ји се ко ри сти 
у ко му ни ка ци ји елек трон ском по штом и утвр ди ле су да је она бли жа 
спон та ним го вор ним об ли ци ма, не го ре то ри ци слу жбе них до ку ме на та 
[Col lot and Bel mo re 1996]. Ги ме нез (Ju lio Gi me nez) по слов ну елек трон ску 
по шту пред ста вља но вим жан ром по слов не ко му ни ка ци је, ко ји је јед но-
став не и не по сред не син так тич ке струк ту ре, али ко ја вре ме ном по ста је 
сло же ни ја, угра ђи ва њем ни за ин тер них по ру ка [Gi me nez 2000: 241]. Ма-
лон и Опен хејм (Re bec ca Mal lon and Char les Op pen he im) су ана ли за ра ли 
је зич ка обе леж ја ин тер них и екс тер них по слов них елек трон ских ко му-
ни ка ци ја иден ти фи ку ју ћи њи хо ве је зич не по себ но сти [Mal lon and Op pen-
he im 2002]. Д. Кри стал (Da vid Crystal) ука зао je на екс пан зи ју ра зно вр сног 
и кре а тив ног је зи ка, ко ји се раз ви ја кроз ин тер нет тек сто ве, по себ но тек-
сто ве елек трон ске по ште, као и на ра ди кал ну про ме ну на чи на на ко ји се 
је зик ко ри сти у овој ко му ни ка ци ји [Crystal 2001]. Џ. Гејнс (Jo nat han Ga ins) 
ис тра жи вао је ка рак те ри сти ке ко мер ци јал них и ака дем ских по ру ка елек-
трон ске по ште, њи хов стил и је зич ке кон вен ци је и утвр дио да ко мер ци јал-
не по ру ке пра те стан дар де го вор ног је зи ка, док ака дем ске са др же тек сту ал-
не ка рак те ри сти ке но вог жан ра пи са не ко му ни ка ци је (при том де фи ни ци ја 
жан ра, као ре ла тив но ста бил не вр сте тек ста за ме њу је се ла ба ви јом, функ-
ци о нал ном де фи ни ци јом у ко јој се ви ше на гла ша ва дру штве на свр ха 
жан ра, не го ње го ва стро га фор ма) [Ga ins 1999].

Ова, као и дру га број на ака дем ска ис тра жи ва ња о ка рак те ри сти ка ма 
по слов не ко му ни ка ци је елек трон ском по штом, осве тли ла су раз ли чи те 
аспек те ње них тек сту ал них осо би на. Ме ђу тим, још увек ни је по ну ђен 
ја сан од го вор о аде кват ним кон вен ци ја ма и обра сци ма, ко ји ма би се ре-
гу ли са ла стил ска и про то ко лар на пра ви ла пи са ња по слов них по ру ка 
елек трон ске по ште.

Ис тра жи ва ње пред ста вље но у овом ра ду има ло је за циљ да ис пи та 
дис курс не осо би не по слов них по ру ка елек трон ске по ште, где је по слов на 
елек трон ска по шта узе та као је ди ни ца ана ли зе. Ре зул та ти ис тра жи ва ња 
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по ка за ли су из ве сне за ко ни то сти, пре ма ко ји ма се ова ква ко му ни ка ци ја 
од ви ја у го вор ним чи но ви ма, а из дво је не су и је зич ке фор ме раз ли чи тих 
сте пе на уч ти во сти (po li te ness) као ин ди ка то ри фор мал ног, од но сно не-
фор мал ног је зич ког сти ла.

ГО ВОР НИ ЧИ НО ВИ И ЈЕ ЗИЧ КА УЧ ТИ ВОСТ

Кон цепт (фе но ме но ло ги ја) го вор них чи но ва [A u stin 1962; Re i nach 
1913; Se arl 1965] за сни ва се на прет по став ци де лат не на ме ре и иде је да је 
го вор ка ри ка у лан цу чи ње ња. Је зик се ко ри сти не са мо за опи си ва ње, већ 
и за чи ње ње, из во ђе ње не ких де ла. Да би се из вео го вор ни чин, мо ра по-
сто ја ти од ре ђе на на ме ра де ло ва ња да се не што опи ше, не ко ме не што 
на ре ди или да се не ко ме из ви ни. Ка ко на во ди Рај нах [Re i nach 1989], за го-
вор ни, од но сно со ци јал ни чин мо ра да по сто ји ин тен ци о нал ност, вла сти та 
ка у зал ност (спон та ни тет) и усме ре ност на дру гу осо бу. Го вор ни ко ва на ме ра 
је да про из ве де из ве стан ило ку тор ни ефе кат, на во ђе њем слу ша о ца да пре-
по зна ње го ву на ме ру да про из ве де тај ефект. У том сми слу Џ. Серл (John 
Se ar le) на во ди да зна че ње, тј. раз у ме ва ње ис ка за, за ви си од на ме ре из вр-
ши о ца [Se ar le 1965].

Го во ри ти не ки је зик зна чи из во ди ти чи но ве, у скла ду с кон сти ту тив-
ним пра ви ли ма го вор них чи но ва, а то су: пра ви ло ис ка за ног са др жа ја, 
при прем но пра ви ло, пра ви ло искре но сти и су штин ско пра ви ло [Ser le 1991: 
87–88]. Ова пра ви ла ва же ћа су без об зи ра на то да ли је реч о ре пре зен-
та тив ним (тврд ња, ин фор ми са ње, об ја шња ва ње), ди рек тив ним (на ре ђе ње, 
зах тев, мол ба, из ра жа ва ње же ље), ко ми сив ним (обе ћа ње, прет ња), екс пре-
сив ним (из ви ње ње, за хва љи ва ње, по здра вља ње, хва ље ње, че сти та ње), или 
де кла ра тив ним ка те го ри ја ма го вор них чи но ва.

Сре ди ном се дам де се тих го ди на 20. ве ка лин гви стич ки праг ма ти ча-
ри за по чи њу ис тра жи ва ња пој ма уч ти во сти упра во кроз лин гви стич ку 
при зму. Та ко, на при мер П. Бра ун (Pe ne lo pe Brown) и С. Ле вин сон (Step hen 
C. Le vin son) у сре ди ште сво је те о ри је ста вља ју кон цепт „ли ца” (the fa ce), 
ко ји об ја шња ва ју као ин ди ви ду ал ни ин те гри тет, од ре ђен со ци јал ним 
ста ту сом по је дин ца и свим ње го вим дру штве ним уло га ма ко је се сти чу у 
жи во ту и ко ји у ко му ни ка ци ји не сме би ти по вре ђен [Brown and Le vin son 
1987]. У су прот ном, до ла зи до на ру ша ва ња ин те гри те та, од но сно гу бље-
ња ау то ри те та и по што ва ња. „Ли це” има по зи ти ван и не га ти ван аспект; 
по зи ти ван аспект од но си се на же љу по је дин ца да ко му ни ка тив ним по на-
ша њем сво јих са го вор ни ка бу де тре ти ран као по жељ на осо ба у дру штву, 
док се не га тив ни аспект „ли ца” од но си на ње го ву же љу да му ау то ри тет 
бу де при знат и де ло ва ње не у гро же но. За пра во, пр ви аспект „ли ца” од но си 
се на же љу по је дин ца да му дру ги, као при ја те љи, бли ске осо бе, у ко му-
ни ка ци ји ис ка жу бли скост и фа ми ли јар ност, док се дру ги аспект од но си 
на же љу по је дин ца да му дру ги ис ка жу по што ва ње и част. У ис тра жи ва њу 
фор ми уч ти во сти фо кус је на ило ку тор ном де лу, чи ји по ка за те љи је су 
пер фор ма тив ни гла го ли. Њи хо во пре по зна тљи во гра ма тич ко обе леж је у 
срп ском је зи ку је сте пр во ли це јед ни не/мно жи не пре зен та, тј. ли це јед-
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ни не/мно жи не гла го ла не свр ше ног ви да (обе ћа вам, мо лим, за хва љу јем, 
из ви ња вам се, че сти там и сл.). То су екс пли цит ни пе р фор ма тив ни гла-
го ли и има ју струк ту ру: ја – ти – ов де – са да. Сви оста ли гла гол ски об ли-
ци (сви гла гол ски об ли ци сем пр вог ли ца пре зен та, на при мер, пер фект, 
по тен ци јал, им пе ра тив и др.) на зи ва ју се им пли цит ни пер фор ма ти ви. 
Раз ли ка пер фор ма ти ва ути че на сте пен уч ти во сти са мог ис ка за.

ПРЕД МЕТ, МЕ ТОД И КОР ПУС ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ис тра жи ва ње је има ло за циљ да утвр ди дис курс не осо би не по слов-
не ко му ни ка ци је елек трон ском по штом, с на гла ском на сте пен уч ти во сти 
упо тре бљи ва них је зич ких фор ми, ка ко би се мо гло за кљу чи ти да ли ова-
кав вид пре пи ске има ка рак те ри сти ке фор мал ног сти ла (што се у пр ви 
мах мо гло оче ки ва ти с об зи ром да је реч о по слов ној пре пи сци) или, на 
из не на ђе ње ис тра жи ва ча, не фор мал не ко му ни ка ци је. Ис тра жи ва ње се 
кре та ло у окви ри ма те о ри је го вор них чи но ва [Ser le 1991] и те о ри је уч ти-
во сти [Brown and Le vin son 1978], од праг ма ти ке ка се ман ти ци и син так си, 
тј. од го вор ног чи на ка ње го вој је зич кој ре а ли за ци ји и ње го вом зна че њу. 
У ис тра жи ва њу је ко ри шћен се ман тич ко-праг ма тич ки при ступ, ка ко би 
се по ка за ла по ве за ност ис ка за и зна че ња. Ре а ли зо ва на се ман тич ко-праг-
ма тич ка ана ли за сва ке при мар не је ди ни це, тј. по је ди нач не елек трон ске 
по ру ке, под ра зу ме ва ла је ана ли зу отва ра ња елек трон ске по ру ке (отва ра-
ње ко му ни ка ци је), за тим ана ли зу са мог са др жа ја по ру ке (са оп шта ва ња 
раз ло га сла ња по ру ке) и ана ли зу за тва ра ња по ру ке.

Кор пус ис тра жи ва ња чи ни ло je се дам по слов них елек трон ских пре-
пи ски из ме ђу по слов не ор га ни за ци је (аген ци је за огла ша ва ње) и ње них 
раз ли чи тих кли је на та, при че му су обе стра не би ле исто вре ме но и по ши-
ља о ци по ру ка (го вор ни ци) и при ма о ци по ру ка (слу ша о ци). По ши ља лац 
елек трон ске по ру ке као и при ма лац су обра зо ва не осо бе, мла ђе и сред ње 
жи вот не до би с ве ћим ис ку ством у мар ке тин шком по сло ва њу. Са др жај 
елек трон ских по ру ка из кор пу са од но сио се на тра же ње услу ге од стра не 
кли јен та и по ну ду ре а ли за ци је те услу ге од стра не за по сле них у по сма-
тра ној ор га ни за ци ји.

Про сеч на елек трон ска по ру ка у ана ли зи ра ном ма те ри ја лу има ла је 
пе де сет ре чи, а кре та ле су се у ра спо ну од све га не ко ли ко до пре ко три ста 
ре чи. Ана ли зи ра ни кор пу си су фо р ми ра ни син хро ниј ски и при ку пље ни 
су у пе ри о ду од сеп тем бра до де цем бра 2012. го ди не. Уку пан број елек-
трон ских по ру ка био је сто че тр де сет и осам (N = 148).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су да је у са др жа ју елек трон ских 
по ру ка нај за сту пље ни ји го вор ни чин – чин мол бе (17,7%)2. У не што ма њем 
про цен ту (15,6%) у са дра жа ју по ру ка за бе ле же ни су при ме ри го вор ног 

2 Број про це на та од но си се на за сту пље ност бро ја при ме ра од ре ђе ног је зич ког об ли ка 
у од но су на це ло ку пан број при ме ра кон ста то ва них у кор пу су (422 при ме ра).



чи на зах те ва. Зах тев и го вор ни чин мол бе мо гу да бу ду ве о ма бли ски по 
сво ме зна че њу, та ко да је у појединим слу ча је ви ма те шко раз гра ни чи ти да 
ли је реч о мол би или сла би јем зах те ву. У осно ви оба ова чи на је сте бу ду ћи 
чин ко ји је у ко рист го вор ног ли ца и због то га је њи хо ва слич ност ве ли-
ка. Го вор ни чин мол бе се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва ја вљао у об ли ци ма 
ори јен ти са ним ка „ја” (10,5%), али је за бе ле жен и зна ча јан про цент фор ми 
ори јен ти са них ка „ти” (7,2%).

Фор ме ори јен ти са не пре ма го вор ном ли цу уч ти ви је су од фор ми 
ори јен ти са них пре ма адре са ту. Фор ма ма ори јен ти са ним пре ма „ја” го-
вор ник ис ка зи ва њем сво је за ин те ре со ва но сти за не што по сред но ути че 
на адре са та да му то учи ни, док се фор ма ма ори јен ти са ним пре ма „ти” 
са го вор ник ди рект но под сти че.

Фор ме ори јен ти са не пре ма „ја” ка рак те ри стич не су за ко му ни ка ци ју 
фо р мал ног сти ла. У пи та њу су екс пре сив ни пер фор ма тив ни ис ка зи, као 
што је мо лим те/вас, за бе ле же ни у 4,5% (... иа ко су тра има мо са ста нак 
овај по сао је хи тан па те мо лим да ми што пре од го во риш...; Што се ти че 
ло гоа, мо лим Вас да по ку ша те да на пра ви те ве зу с на шим ТВ спо том...)3. 
Још ви ши сте пен уч ти во сти по сти же се фор мом мо лим вас до пу ње ном 
об ли ком да+ пре зент и гла го лом у по тен ци ја лу у фи нал ној кла у зи (... мо лим 
вас да нам до ста ви те сле де ће ин фор ма ци је ка ко би смо по че ли са ра дом...). 
Ве ћа ка те го рич ност мол бе по сти же се не ис ка зи ва њем адре са та у об ли ку 
екс пре сив ног пе р фор ма тив ног ис ка за мо лим, та ко ђе ка рак те ри стич ног 
за фо р мал ни стил, ко ји је за бе ле жен у 2,1% при ме ра (Мо лим да нам да те 
Ва ше пред ло ге и на рав но об је ди ње ну по ну ду за из ра ду сва три сај та...). 
Још сна жни ја уч ти вост за бе ле же на је у јед ном при ме ру са фор мом мо лим 
до пу ње ном де вер ба тив ном име ни цом и гла го лом у по тен ци ја лу у фи нал-
ној кла у зи (Мо лим за одо бре ње адап ти ра ног ли фле та ка ко би смо га спре-
ми ли за штам пу).

У знат но ма њем про цен ту (углав ном су у пи та њу по је ди нач ни при-
ме ри) за бе ле же ни су и раз ли чи ти дру ги об ли ци ка рак те ри стич ни за пи са-
ни је зик фо р мал ног сти ла. У не ко ли ко при ме ра у кор пу су су се по ја ви ле 
фор ме им пли цит них пе р фор ма тив них ис ка за, ре а ли зо ва не у по тен ци ја-
лу и у пе р фек ту. У тим слу ча је ви ма ме ња ју се ко ор ди на те „ја – ти – ов де 
– са да” у „ја – ти – ов де – не са да”, чи ме се по сти же ве ћа дис тан ци ра ност 
и ви ши сте пен уч ти во сти (Мо лио бих вас да ми се ја ви те око до го во ра 
за да ље ко ра ке). 

Од им пли цит них ило ку тив них фор ми ја вља ју се и мо да ли зо ва не 
ва ри јан те пер фор ма тив них ис ка за. Мо да ли зо ва њем пер фор ма тив но сти 
по мо ћу гла го ла хте ти, чин мол бе оства ру је се ис ка зи ма ти па хтео/хте ли 
смо да Вас за мо лим(о) (Хте ли смо да Вас за мо ли мо да нам по ша ље те лин-
ко ве сај то ва ко је сте ура ди ли у по след ње вре ме).

За пи са ни је зик фор мал ног сти ла ка рак те ри стич не су и ком плек сне 
фор ме ти па би ћу/би о бих за хва лан (же лео бих/за мо лио бих) – ако/уко ли ко/
ка ко бих. Ве ћа уч ти вост ис ка зу је се по тен ци ја лом за мо лио бих у од но су 
на мо лим (вас) у фор ми за мо лио бих – ка ко бих (Ја сам при ба вио нео п ход-

3 Сви при ме ри у ра ду на ве де ни су без ика квих пра во пи сних из ме на и без ко рек ту ре.
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не сли ке и ма те ри ја ле за рад и же лео бих да се у јед ном од на ред них да на 
на ђе мо ка ко бих вам об ја снио шта же лим).

За бе ле же ни су и об ли ци, та ко ђе ка рак те ри стич ни за фор мал ни стил, 
ти па имам мол бу, имам же љу, ко ји ма го вор ник об ја шња ва сво је ста ње, 
от кри ва сво ју на ме ру и под ра зу ме ва да ће то ње го во ста ње на ве сти са го-
вор ни ка на ак ци ју (Има мо још јед ну мол бу). 

Уч ти ви ја мол ба је у кор пус ис ка за на и при ме ри ма ду жих екс пли-
цит них ис ка за (Ве ру је мо да ће мо до би ти бо љу це ну услед ве ћег по сла...), 
ко ји има ју соп стве ну ило ку ци ју, као и екс пли цит ним пер фор ма тив ним 
ис ка зи ма: оче ку јем(о), под се ћам(о), же лим(о), пред ла жем(о)... (Пред ла
жем на са стан ку да по при ча мо и о ово ме...).

У не што ма њем бро ју слу ча је ва (7,1%) за бе ле же не су фор ме го вор ног 
чи на мол бе ори јен ти са не ка „ти”. Њи ма се адре сат под сти че на из вр ше ње 
од ре ђе ног чи на. Фор ме ори јен ти са не ка са го вор ни ку ни су ка рак те ри стич-
не за пи са ну ко му ни ка ци ју фор мал ног сти ла и ви ше су од ли ка не фор мал-
не ко му ни ка ци је. Њи ма се, за раз ли ку од фор ми ори јен ти са них ка „ја” 
по сти же нај ма њи сте пен фор мал ног сти ла. Иа ко су ови об ли ци пре ка рак-
те ри стич ни за не фор мал ну пи са ну и го вор ну ко му ни ка ци ју, они су ве о ма 
за сту пље ни у ана ли зи ра ном кор пу су.

Реч је углав ном о мо ди фи ка ци ји им пе ра тив них ис ка за ко ја се по сти же 
упо тре бом по год бе них ре че ни ца са ве зни ком ако. Го вор но ли це по ку ша-
ва да се ста ви у по ло жај адре са та, да са гле да си ту а ци ју са сво је тач ке 
гле ди шта чи ме оства ру је од ре ђе но раз у ме ва ње и са о се ћа ње. Про це на 
мо гућ но сти из вр ше ња пре пу шта се са мом адре са ту, чи ме се же ли из бе ћи 
на ме та ње и при ну да. Ова фор ма ипак под ра зу ме ва не што ве ћи сте пен 
уч ти во сти. За бе ле же но је 1,89% при ме ра убла жа ва ња им пе ра ти ва по мо ћу 
услов не ре че ни це са ве зни ком ако (Знак ТуВ Про фи ако мо же да бу де 
ма ло жи вах ни ји, ди на мич ни ји или не ка ко дру га чи је пре зен то ван) и два 
при ме ра убла жа ва ње им пе ра ти ва вре мен ском ре че ни цом с ве зни ком ка да 
и чим (Ка да бу деш у при ли ци ја ви се мо јој ко ле ги ни ци...; Сан да, ја ви се 
чим стиг неш). У 1,2% при ме ра пер фор ма тив мо лим те/Вас ја вља се као 
мо ди фи ка тор и, та ко ђе, убла жа ва им пе ра тив ни ис каз (По ша љи ми мо лим 
те ЦЕ са мо са тим, у по не де љак на ста вља мо све).

Та ко ђе, за не фор мал ну ко му ни ка ци ју и ни жи сте пен уч ти во сти ка рак-
те ри стич на је упо тре ба афир ма тив них упит них ис ка за у фор ми мо жеш/
мо же те, за бе ле же них у 1,7% при ме ра (Да ли мо же те да нам отво ри те 
про фил на Fa ce bo ok-u и Twit ter-u?), као и са фор мом хо ћеш/хо ће те, за бе-
ле же на са мо у јед ном при ме ру (Хо ће те ли да оде те у оби ла зак?).

У кор пу су су за бе ле же ни и при ме ри ко ји су у пот пу но сти ка рак те-
ри стич ни за го вор ни је зик не фор мал ног сти ла. Не фор мал ни стил од ли ка 
је не кон вен ци о нал них ко му ни ка тив них си ту а ци ја те мат ски нео гра ни че-
них, што омо гу ћа ва спон та но и не у си ље но из ра жа ва ње. За бе ле же на је 
фор ма љу ди чи ја се екс пре сив ност оства ру је у кон тек сту. Овом фор мом 
обра ћа ња ис ка зу је се емо тив ни од нос пре ма адре са ту да би се на ње га де-
ло ва ло на од го ва ра ју ћи на чин (Љу ди, ово је не нор мал но ску по!). Та ко ђе, 
ка рак те ри сти чан об лик за го вор ни је зик не фор мал ног сти ла је и об лик 
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(х)ај де, у кор пу су за бе ле жен у 1,2% при ме ра (Хај де ми се ја ви ка да бу деш 
у кан це ла ри ји). Овај не нор ми ран об лик обе леж је је не фор мал ног па чак 
и фа ми ли јар ног обра ћа ња. Он ни је уо би ча јен за фор мал ни стил и њи ме 
се по сти же нај ма њи сте пен фор мал ног сти ла.

Не фор мал на ко му ни ка ци ја ис ка за на је фор мом (х)ај де, али и из ра зи-
ма ти пич ним за усме но обра ћа ње ве о ма бли ских љу ди као што је: да се 
од мах ба та ли мо ћо ра ва по сла (Ај де да се до го во ри мо од мах: ако пла ни-
ра те да це на ве ли ког спо та бу де про пор ци о нал на овој, да се од мах ба та
ли мо ћо ра ва по сла). Ови об ли ци уоп ште ни су уо би ча је ни за по слов ну 
пре пи ску, већ за ко ло кви јал ни је зик.

У не ко ли ко при ме ра, при ли ком за тва ра ња елек трон ске по ру ке, за бе-
ле жен је го вор ни чин мол бе; за бе ле же на су 0,4% при ме ра екс пли цит ног 
пер фор ма тив ног ис ка за мо лим (Мо лим за брз од го вор) и 0,7% при ме ра 
упо тре бе услов не ре че ни це с ве зни ком ако за убла жа ва ње им пе ра ти ва 
(Ако не што тре ба још да се об ја сни, сло бод но ме по зо ви те).

Као што је већ на по ме ну то, го вор ни чин зах те ва за бе ле жен је у ма њем 
про цен ту у од но су на го вор ни чин мол бе (15,6%). Го то во сви при ме ри 
овог го вор ног чи на ре а ли зо ва ни су фор ма ма ори јен ти са ним ка адре са ту, 
ко ји ма се ума њу је дис тан ца ме ђу са го вор ни ци ма, сма њу је сте пен уч ти-
во сти и ко је су ка рак те ри стич не за ко му ни ка ци ју не фор мал ног сти ла. 

У 6,6% при ме ра сла би ји зах тев ис ка зан је мо дал ним гла го лом тре
ба ти. Че сто се за ово зна че ње гла гол тре ба ти ја вља у без лич ном об ли ку 
и с до пу на ма у фор ма ма да + пре зент (Тре ба да ура ди мо још ак тив но сти), 
и ре ђе у фор ми ин фи ни ти ва. У окви ру ових при ме ра за бе ле же но је не-
ко ли ко слу ча је ва по ја вљи ва ња гла го ла тре ба ти у по тен ци ја лу (Та ко ђе, 
ка да се клик не на ње га, тре ба ло би да се отво ри наш сер ти фи кат). Ти ме 
се оства ру је ве ћа дис тан ца и на адре са та вр ши ма њи при ти сак да ре а ли-
зу је рад њу. Ова кви зах те ви су ве о ма уч ти ви и те шко је од ре ди ти да ли се 
у за бе ле же ним при ме ри ма ра ди о сла бом зах те ву или о мол би. Ова кви 
об ли ци че шће се ја вља ју у фор мал ном сти лу, углав ном у пи са ном је зи ку.

Мо дал ним, се ми ко пу ла тив ним гла го лом мо ра ти ис ка зу је се зна че-
ње ну жно сти и по ја ча ва се ин тен зи тет зах те ва (Мо ра ју да се ви де да ни и 
да све бу де ле по ви дљи во). Ис ка зи ва њем зна че ња ну жно сти, нео п ход но-
сти, гла гол мо ра ти мо же да се за ме ни не гла гол ским ре чи ма и из ра зи ма 
слич ног зна че ња као што су нео п ход но је, ну жно је, бит но је (Нео п ход на 
ми је ин фор ма ци ја на ко ју од ва ших ком па ни ја да фак ту ри ше мо пред ра чун). 
Ова кви при ме ри за бе ле же ни су у 4,5% слу ча је ва. Зах тев је у јед ном при-
ме ру ис ка зан и се ми ко пу ла тив ним гла го лом хте ти и пре зент ском до пу-
ном (Хо ће мо да рас по ред бу де као на јпг. бр. 3...). Сна жни ји зах тев је у 
кор пу су ис ка зан фор мом им пе ра ти ва, ка рак те ри стич ном за не фор мал ни 
стил го вор ног је зи ка и то у 4% слу ча је ва (...до ста ви ми по дат ке на ко га 
да фак ту ри ше мо оглас...).

ГО ВОР НИ ЧИН ПО ЗДРА ВЉА ЊА

По ред го вор ног чи на мол бе и го вор ног чи на зах те ва ко ји су нај ви ше 
за сту пље ни у са др жа ју елек трон ске по ру ке, у ве ли ком бро ју при ме ра, 
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чак 30,8%, при ли ком отва ра ња по ру ке, а по го то во при ли ком ње ног за тва-
ра ња, ја вља се го вор ни чин по здра вља ња. У 16,4% при ме ра, при ли ком 
за тва ра ња елек трон ске по ру ке, упо тре бљен је се ман тич ки пер фор ма тив 
по здрав, што је ујед но и нај фре квент ни ја фор ма по здра вља ња у кор пу су. 
Овај се ман тич ки пер фор ма тив сни жа ва фор мал ни стил и че шће се мо же 
оче ки ва ти у не фор мал ној ко му ни ка ци ји. 

Фор мом по здрав фор мал ни стил се ума њу је, де тер ми на то ри ма ти па 
ср да чан(и), леп, ве ли ки, пу но, мно го по сти же се ефект искре ног по здра вља-
ња. Фор ма ср да чан(и) по здрав за бе ле же на је 6,9% при ме ра, док су оста ле 
фор ме с де тер ми на то ри ма за бе ле же не са мо у не ко ли ко при ме ра. У јед ном 
при ме ру за бе ле же на је не стан дард на скра ће ни ца за фор му леп по здрав 
(ЛП), ко ја је, та ко ђе ка рак те ри стич на за не фор мал ни стил. Тек у не ко ли ко 
при ме ра за бе ле же не су и скра ће ни це фор ме по здрав ко је су пра во пи сно 
не тач не и ве ро ват но су на ста ле као по сле ди ца те жње ка бр зој раз ме ни 
елек трон ских по ру ка и еко но мич но сти из ра за (Позз; Поз). Ком плек сни је 
фор ме, че сто са го вор ним чи ном за хва љи ва ња (По здрав и леп ви кенд, Хва ла 
уна пред и ср дач ни по здрав...) за бе ле же не су у ма њем про цен ту (око 0,7%). 

Фор ма чу је мо се и ње не ва ри јан те с вре мен ским и на чин ским ин тен-
зи фи ка то ри ма (чу је мо се у ско ри је вре ме, чу је мо се по до го во ру...), ти пич на 
за не фор мал ну, усме ну ко му ни ка ци ју из ме ђу ве о ма бли ских осо ба, за бе-
ле жен је у 1,7% при ме ра. Овај об лик по здра вља ња упо тре бљен је у елек-
трон ској пре пи сци иа ко са ма се ман ти ка ука зу је да је пре у зет из усме не 
ко му ни ка ци је или из те ле фон ског раз го во ра. 

У ма њем бро ју при ме ра за бе ле жен је го вор ни чин по здра вља ња с 
ви шим сте пе ном уч ти во сти. У пи та њу је 1% при ме ра екс пли цит ног пер-
фор ма ти ва по здра вљам Вас (у јед ном при ме ру ило ку ци ја је по ја ча на 
ин тен зи фи ка то ром ср дач но), ко ји пред ста вља фор му ори јен ти са ну ка „ја”. 
У два при ме ра (0,5%) кон ста то ва не су сло же ни је и уч ти ви је фор ме по-
здра вља ња (У оче ки ва њу тво јих су ге сти ја, пре по ру ка ве ли ки по здрав...). 
Ова кви об ли ци, иа ко ка рак те ри стич ни за пи са ни је зик фор мал ног сти ла, 
у на шем кор пу су су у пот пу но сти по ти сну ти ма ње уч ти вим фор ма ма 
се ман тич ког пер фор ма ти ва – по здрав.

Ма њи број при ме ра го вор ног чи на по здра вља ња за бе ле жен је при ли-
ком отва ра ња елек трон ске по ру ке. У 1,4% при ме ра упо тре бљен је из раз 
ћао, а у јед ном при ме ру (0,2%) – здра во. Оба су об ли ка свој стве на го вор ном 
је зи ку не фор мал ног сти ла и ука зу ју на бли скост из ме ђу са го вор ни ка.

ГО ВОР НИ ЧИН ОСЛО ВЉА ВА ЊА

У ве ли ком бро ју при ме ра (27%), при ли ком отва ра ња елек трон ске по-
ру ке, ја вљао се го вор ни чин осло вља ва ња. Од то га, у нај ве ћем про цен ту 
(11,6%) кор пу са отва ра ње по ру ке ре а ли зо ва но је осло вља ва њем вла сти тим 
име ном адре са та, што је ка рак те ри сти чан об лик за не фор мал ну ко му ни-
ка ци ју. Че сто су би ли ко ри шће ни и об ли ци драг/и + вла сти то име, ко ји 
су се по ја вљи ва ли у 9,24% слу ча је ва. Ова фор ма је пре у зе та из ен гле ског 
је зи ка и пред ста вља уч ти во осло вља ва ње, спе ци фич но за по слов ну пи са ну 
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ко му ни ка ци ју. Об ли ци свој стве ни фор мал ном сти лу, као што су по што
ва на/и + вла сти то име и по што ва ње, за бе ле же ни у 4,3%, од но сно 0,5% 
при ме ра. У знат но ма њем про цен ту би ли су за сту пље ни и об ли ци фор мал-
ног осло вља ва ња ви ше ли ца, као што су: по што ва не ко ле ге; дра ге ко ле ге; 
дра ги сви. Тек у јед ном при ме ру за бе ле же на је фор ма осло вља ва ња љу ди, 
ко ја пред ста вља екс пре сив ну пер фор ма тив ност, ти пич ну за усме ну ко-
му ни ка ци ју не фор мал ног сти ла.

Осло вља ва ње је из о ста вље но у два де сет и јед ној по ру ци из ис тра жи-
ва ног кор пу са, што ука зу је на бли скост са го вор ни ка, те жњу ка еко но мич-
но сти из ра за, као и на ва жност бр зи не у до ступ но сти са др жа ја елек трон ске 
по ру ке.

ГО ВОР НИ ЧИН ЗА ХВА ЉИ ВА ЊА

Го вор ни чин за хва љи ва ња за бе ле жен је у 6,2% при ме ра, у не што 
ве ћој ме ри при ли ком за тва ра ња елек трон ске по ру ке, а у ма њој ме ри у 
са др жа ју елек трон ске по ру ке. У 4,3% при ме ра за ис ка зи ва ње за хва љи ва-
ња упо тре бљен је се ман тич ки пер фор ма тив хва ла, са сво јим раз ли чи тим 
ва ри ја ци ја ма, као што су ве ли ко хва ла; нај леп ше хва ла; уна пред хва ла на 
од го во ри ма; хва ла уна пред и ср дач ни по здрав. Овај об лик не би тре ба ло 
да бу де че ста ило ку тив на фор ма за хва љи ва ња у пи са ном је зи ку фор мал-
ног сти ла, јер је фор ма хва ла ка рак те ри стич на за го вор ни је зик и њо ме се 
фор мал ни стил ко му ни ци ра ња знат но ума њу је. У ма њем про цен ту при-
ме ра (1%), и то при ли ком за тва ра ње елек трон ске по ру ке, за бе ле жен је об лик 
за хва лан, ка рак те ри сти чан за пи са ни је зик фор мал ног сти ла, ко јим се, 
ина че, по сти же ве ћа зва нич ност. По ред кон вен ци о нал них ило ку тор них 
фор ми, у не ко ли ко при ме ра, ја вља ју се и ин ди рект на за хва љи ва ња ко ја 
су ве ћег екс пре сив ног на бо ја (Дра го нам је да је све ис па ло ок; На рав но, 
и да ље ће мо са ра ђи ва ти). За го вор ни је зик не фор мал ног сти ла ка рак те-
ри стич но је и за хва љи ва ње ра зним из ра зи ма за до вољ ства. Је дан та кав 
при мер за бе ле жен је у са др жа ју елек трон ске по ру ке и гла си: Ура!

У це ло куп ном кор пу су за бе ле же на су са мо два при ме ра (0,5%) го вор-
ног чи на из ви ња ва ња. Оба при ме ра за бе ле же на су у са др жа ју елек трон ске 
по ру ке, а ра ди ло се о фор ми ори јен ти са ној ка „ја”, екс пли цит ном пер фор-
ма тив ном ис ка зу из ви ња вам(о) се (Ја се из ви ња вам на овим нај но ви јим 
ис прав ка ма, али од Ро ди ћа сам до био mail ју трос).

У по гле ду ком пли мен ти ра ња за бе ле жен је са мо је дан при мер овог 
го вор ног чи на и то са мо у са др жа ју по ру ке. Ком пли мен ти ра ње је сло же-
на фор ма ис ка зи ва ња ком пли мен та са ин тен зи фи ка то ром ја (баш/ве о ма) 
– во лим/ми  се сви ђа (до па да) (Мо рам да Вам ка жем, мо жда ни је упит но, 
да се ме ни баш до па да). Ова фор ма је ка рак те ри стич на за го вор ни је зик 
не фор мал ног сти ла.

Го вор ни чин ис ка зи ва ња же ље за бе ле жен је при ли ком за тва ра ња 
елек трон ске по ру ке и то у 1% при ме ра. У пи та њу су би ле фор ме ори јен-
ти сан ка „ја” и то кроз екс пре сив ни пер фор ма тив на дам(о) се (На дам се 
да ће мо успе шно са ра ђи ва ти) и екс пре сив ни пер фор ма тив же лим(о) 
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(Же лим вам сре ћу на ко ле ги ју му). Ова кви об ли ци ка рак те ри стич ни су за 
фор мал ни стил пи са ног, али и го вор ног је зи ка. 

ЗА КЉУ ЧАК

По слов на ко му ни ка ци ја, ко ја се пу тем елек трон ске по ште од ви ја у 
ре ал ном вре ме ну [Qu inn et al., 1983], за у зи ма је дин стве но ме сто ме ђу дру-
гим вр ста ма пи са них ко му ни ка ци ја на рад ном ме сту. Ис тра жи ва ња [Pop 
and Sim 2012] по ка за ла су да је по слов на ко му ни ка ци ја елек трон ском 
по штом ком би на ци ја не фор мал ног го во ра и фор мал не пи са не ко му ни ка-
ци је, у ко јој се че сто не пра ви раз ли ка из ме ђу оп штих и про фе си о нал них 
по ру ка.

Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња пред ста вље них у овом ра ду, нај-
за сту пље ни ји го вор ни чин у са др жа ју по сма тра них по слов них елек трон-
ских по ру ка био је го вор ни чин мол бе (17,7%), у не што ма њој ме ри го вор-
ни чин зах те ва (15,6%). Го вор ни чин по здра вља ња (30,8%) ка рак те ри сти чан 
је за за тва ра ње елек трон ске по ру ке, а у ма њем бро ју за отва ра ње по ру ке. 
Го вор ни чин осло вља ва ња за бе ле жен је ис кљу чи во при ли ком отва ра ња 
елек трон ске по ру ке (27%), док је го вор ни чин за хва љи ва ња (6,2%) за бе-
ле жен, у ве ћој ме ри, при ли ком за тва ра ња елек трон ске по ру ке, а у ма њој, 
у са др жа ју елек трон ске по ру ке. У ма лом бро ју при ме ра ја вља ли су се го-
вор ни чи но ви из ви ња ва ња, ком пли мен ти ра ња и ис ка зи ва ња же ље.

По ка за те љи ило ку ци је ве ћи не за бе ле же них при ме ра го вор них чи но-
ва у кор пу су ис ка за ни су фор ма ма ори јен ти са ним ка са го во р ни ку (ја вља ју 
се у го то во дво стру ко ве ћој ме ри од фор ми ори јен ти са них ка го вор ни ку). 
Овим је зич ким об ли ци ма, ори јен ти са ним ка „ти”, адре сат се под сти че 
на из вр ше ње од ре ђе ног чи на. Фор ме ори јен ти са не ка са го во р ни ку ни су 
ка рак те ри стич не за пи са ну ко му ни ка ци ју фор мал ног сти ла и ви ше су 
од ли ка не фор мал не ко му ни ка ци је, по го то во го вор ног је зи ка. Њи ма се, 
за раз ли ку од фор ми ори јен ти са них ка „ја”, ис ка зу је ни жи сте пен уч ти-
во сти и по сти же се нај ма њи сте пен фор мал ног сти ла. 

И ово ис тра жи ва ње по твр ди ло је да по слов на пре пи ска во ђе ња елек-
трон ском по штом у ве ли кој ме ри има ка рак те ри сти ке не фор мал не, па чак 
и усме не ко му ни ка ци је. Раз лог за то мо же мо по тра жи ти у спе ци фич но сти 
са ме елек трон ске по ру ке као пи са ног ко му ни ка ци о ног ка на ла. То је но ви-
ји ме диј ко ји је сво ју екс пан зи ју до жи вео у по след њих два на ест го ди на. 
По ред свих ње го вих спе ци фич но сти (мо гућ ност чу ва ња по сла тих и при-
мље них ин фор ма ци ја; олак шан про ток ин фор ма ци ја; флек си бил ност и 
асин хро ност у упо тре би; мо гућ ност си мул та не ко му ни ка ци је са ве ћим 
бро јем при ма ла ца по ру ке, раз вој бли ских, ду го роч них од но са с кли јен-
ти ма и пред у зе ћи ма и др.), по слов на ко му ни ка ци ја елек трон ском по штом 
по се ду је и спе ци фич не осо би не, као што су: ви сок ин тер пер со нал ни ан-
га жман, ко ри шће ње не пот пу них ре че ни ца, спе ци фич но ко ри шће ње или 
из о ста вља ње ин тер пунк ци је, из ра зи та лин гви стич ка еко но ми ја [Mur ray 
2000; Co u pland et al., 2011), ко ри шће ње је зич ких кон вен ци ја ко је се раз-
ли ку ју не са мо од сва ко днев ног го во ра ве ћи и од тра ди ци о нал ног об ли ка 
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пи са ња [Crysta 2011], упо тре ба не вер бал них зна ко ва (ода бир раз ли чи тих 
вр ста сло ва и дру гих зна ко ва) и др.

Раз лог за ве ли ку упо тре бу не фор мал них је зич ких об ли ка мо же мо 
по тра жи ти у праг ма тич ној те жњи ка ве ћој бр зи ни раз ме не ин фор ма ци ја 
из ме ђу по ши ља ла ца. Тен ден ци ја ка еко но мич но сти из ра за овог ви да по-
слов не ку му ни ка ци је чи ни по слов ну пре пи ску елек трон ском по штом нај-
фре квент ни јим ка на лом по слов не ко му ни ка ци је. Због те жње ка ефи ка сно-
сти раз ме не ин фор ма ци ја елек трон ском по штом, ова кав вид ко му ни ка ци је 
очи глед но је по при мио ка рак те ри сти ке не фор мал ног сти ла и усме ног 
је зи ка, а не оче ки ва не ка рак те ри сти ке по слов ног је зи ка фор мал ног сти ла 
[Milosavljević 2008: 40]. 

По ши ља о ци елек трон ских по ру ка, као и при ма о ци, у да том кор пу су, 
обра зо ва не су осо бе с ве ћим ис ку ством у мар ке тин шким по сло ви ма, али 
мла ђе и сред ње до би што та ко ђе мо же би ти фак тор ко ји је ути цао на ве ћи 
сте пен не фор мал ног је зич ког сти ла. По што је циљ ана ли зи ра не по слов-
не ко му ни ка ци је био оства ре ње успе шне по слов не са рад ње, уче сни ци у 
пре пи сци те жи ли су ства ра њу ве ћег ме ђу соб ног по ве ре ња и бли ско сти 
што се од ра зи ло на упо тре бу фор ми ма њег ни воа уч ти во сти и ве ће фа ми-
ли јар но сти, а са мим тим и на упо тре бу не фор мал них је зич ких об ли ка.

Сви на ве де ни фак то ри, очи глед но, узро ко ва ли су да је зик да те по слов-
не пре пи ске елек трон ском по штом у нај ве ћој ме ри има ка рак те ри сти ке 
не фор мал ног сти ла. С об зи ром на да те ре зул та те, мо же мо ре ћи да по слов-
на пре пи ска елек трон ском по штом, ко ја у да на шње вре ме пред ста вља нај-
зна чај ни ји об лик по слов не ко му ни ка ци је, има, у ве ћи ни слу ча је ва, осо би не 
усме не, не фор мал не ко му ни ка ци је.
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ПУ ТО КА ЗИ МИ ЛА НА ГА ВРИ ЛО ВИ ЋА

(Ми лан Га ври ло вић, На род ни пут. Ода бра ни спи си,  
Бал ка ни ја, Но ви Сад 2015)

Ов да шње ге не ра ци је ро ђе не по сле Дру гог 
свет ског ра та од ра сле су, па и оста ри ле, 
слич но ју на ку фил ма Тру ма нов шоу, пот пу-
но не све сне да жи ве у кон стру и са ној ствар-
но сти. За рад гло бал ног „ри ја ли ти шо уа”, 
на и ме, сви еле мен ти Тру ма но вог све та сра-
чу на ти су до у де таљ: на вод ни су се ди и при-
ја те љи па жљи во су ода бра ни ра зно вр сно сти 
и убе дљи во сти ра ди, ро ди те љи згод но укло-
ње ни да би се из бе гла ком пли ко ва на пи та ња 
и оп те ре ћу ју ће емо ци је, а ње му је оста вље на 
тек књи гом сни ма ња про пи са на сло бо да, да 
жи ви дан по дан, и са мо у са да шњо сти. Но 
упр кос бри зи ре ди те ља да сва ки де таљ има 
сво је ло гич ко пот кре пље ње, кон тро ла, ма ка ко 
по мна, ни ка да не мо же по кри ти све. Ка да 
Тру ма на – „Пра вог Чо ве ка” – ума ло уби ја 
је дан од ре флек то ра по ста вље них да на ве-
штач ком не бу ими ти ра ју днев ну све тлост, 
он по ла ко по чи ње да пре по зна је зна ке ла жи 
у ко јој жи ви и при ро ду са др жа ја уве де ног у 
ње гов на из глед ау тен ти чан жи вот. 

Ова аме рич ка са ти ра из 1998. го ди не, уз 
тип ски љу бав ни за плет, тип ске ју на ке и свој 
тип ски, на вод но мо рал ни угао, не пре тен ду-
је да истин ски осу ди дру штве ни екс пе ри мент 
ко јим се ба ви, бар не оно ли ко ко ли ко то са ма 
иде ја за слу жу је. Сва ме ха ни ка, ди на ми ка и 
тех нич ко уме ће ове тво ре ви не би ва ју бр зо 
за бо ра вље ни, али тре ну так у ко ме глав ни 
ју нак кроз отвор на плат ну џи нов ске ку по ле, 
свог до тад не са гле да ног за тво ра, ис ко ра чу је 
из за да тог жи во та у онај пра ви, ра зу мљив 
на свим је зи ци ма сло бод них љу ди, пам ти се 
упр кос хо ли вуд ски срећ ном свр шет ку. 

Ре ди те љи жи во та на ше ге не ра ци је има ли 
су на уму ши ри, ни ма ло са ти ри чан за хват. 
Ру ко во ђе ни ста ром из ре ком да онај ко кон-
тро ли ше про шлост, кон тро ли ше и бу дућ ност 
– са да шњост већ по при ро ди ства ри бу ду ћи ту 
ло гич ки са др жа на – про гла си ли су, не пр ви 

пут у људ ској по ве сти, свој до ла зак на власт 
тре нут ком од ко га по чи ње пра ва исто ри ја. 
У скла ду с тим, све прет ход но по ста ло је у 
мрак у ко ји су они, сво јим са мо пре го ром, 
ис трај но шћу и ју на штвом, пр ви и за у век 
уне ли бла го твор ну све тлост.

Та ко је ре во лу ци ја, ко ја се од 1941. од ви-
ја ла под ма ском бор бе про тив оку па то ра, 
от крив ши се у сво јој пра вој при ро ди по окон-
ча њу Дру гог свет ског ра та, об у хва ти ла све 
– пре и ме но ва ни су не са мо гра до ви, ули це, 
бол ни це и шко ле, већ је из ме њен и сâм мо-
рал ни са др жај јав ног, па и при ват ног жи во та. 
Тре ба ло је из бри са ти све оне ко ји ни су „ми”, 
ко ји не ми сле као „ми” и не одо бра ва ју оно 
што смо „ми” – шта смо чи ни ли, чи ни мо и 
шта ће мо чи ни ти, до у веч ност.

Но ка ко ни нај бо ља ре жи ја не мо же да по-
стиг не све што би хте ла, та ко се кроз пу ко-
ти не дру ге Ју го сла ви је по чео на зи ра ти наш 
по ни ште ни кон текст: по ла ко смо са зна ва ли 
шта је ствар но би ло пре – ка ко је, на при мер, 
пра вље на пр ва за јед нич ка др жа ва Jужних 
Сло ве на, ко су би ли они ко ји су је пра ви ли 
и ка кве су ци ље ве има ли на уму. По ма ља ли 
су се љу ди – пи сци, про фе со ри, вој ни ци, ро-
до љу би, ју на ци, чи тав је дан свет пун вр ли на 
и ма на из бри сан по рат ним де кре ти ма, тај ним 
и јав ним пре су да ма и стре љач ким во до ви ма, 
чи ји је и нај ма њи пре о ста ли траг за ти ран 
још из ми шљо ти на ма и бла ће њем, о гу бан без-
ма ло и бу квал но ка ко би се пре се кла сва ка 
же ља за до ди ром с њим. 

И ма да је и од тог по след њег рас па да у 
кр ви про шло већ го то во че тврт ве ка, до нас 
и да ље до пи ру са мо зна ци; фраг мен ти са на, 
су шти на нам и да ље из ми че: та на ша бит на, 
ви ше од јед ног ве ка ду га исто ри ја још че ка 
свог пра вог и скру пу ло зно исти но љу би вог 
хро ни ча ра. Да по сто ји, та ква хро ни ка би на ма 
Ср би ма у овом вре ме ну, јед на ко уз ви тла ном 



као пред Пр ви или Дру ги свет ски рат, по-
слу жи ла као дра го це ни ори јен тир у ха о су 
на мер но ство ре ном да би не ко дру ги опет 
ре жи рао на шу бу дућ ност. У ње ном не до стат-
ку, На род ни пут Ми ла на Га ври ло ви ћа, прав-
ни ка, ми ни стра, ди пло ма те, по ли ти ча ра, во ђе 
Зе мљо рад нич ке стран ке и но ви на ра, по пу-
ња ва не ка од не на пи са них по гла вља.

Спи си ода бра ни из бо га те за о став шти не 
из ко је је об ја вљен са мо ње гов днев ник из 
вре ме на док је био члан ју го сло вен ске из бе-
глич ке вла де у Лон до ну (Лон дон ски днев ник, 
Жа гор, Бе о град 2013) при бли жа ва ју нам дуг 
и кљу чан пе ри од на ше исто ри је – бор бу за 
Ста ру Ср би ју, Пр ви свет ски рат, ства ра ње 
пр ве Ју го сла ви је, ха ос ко ји је у по рат ном пе-
ри о ду вла дао, по ли тич ку бор бу и љу де ко ји 
су је но си ли – не увек чи сту, али во ђе ну и 
прин ци пи ма и иде а ли ма – те Дру ги свет ски 
рат и ма сов но из гнан ство пред рат не ели те. 
По у здан и раз ло жан све док и уче сник го то-
во свих тих до га ђа ја, у сво јим тек сто ви ма 
об ја вљи ва ним што у зе мљи што у еми гра-
ци ји, Га ври ло вић ожи вља ва и вре ме и љу де, 
ус по ста вља ју ћи та ко „нул том го ди ном” по-
ки да не ве зе и вра ћа ју ћи нам део од у зе те 
про шло сти.

Де мо кра та и ро до љуб ко ји ни у ста ро сти 
ни је из гу био мла да лач ку ве ру да ће оно што 
је пра вед но и пра во, иа ко не и за у век, ипак 
по бе ди ти, по чео је сво ју јав ну ка ри је ру као 
чет ник-до бро во љац у Ста рој Ср би ји 1905. 
го ди не, да би по том за вр шио пра ва и док то-
ри рао 1911. на те му др жа ве и пра ва на па ри-
ској Сор бо ни. Тек што је по чео да ра ди у Ми-
ни стар ству спољ них по сло ва, на пу стио га је 
не по сред но пред из би ја ње Пр вог бал кан ског 
ра та да би по но во сту пио у чет ни ке. Ра дио 
је по том као се кре тар Ни ко ле Па ши ћа. 

По сле по вла че ња пре ко Ал ба ни је по чи ње 
ње го ва ди пло мат ска ка ри је ра ко ја тра је до 
по чет ка два де се тих го ди на, ка да се пот пу но 
по све ћу је но ви на р ству. У По ли ти ци је као 
не пот пи са ни глав ни уред ник ра дио до Ше сто-
ја ну ар ске дик та ту ре, по сле чи јег је уво ђе ња, 
као њен про тив ник ин тер ни ран. У то вре ме 
већ је ис так ну ти члан Зе мљо рад нич ке стран-
ке чи је је вођ ство 1939, по сле смр ти Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Пи жо на, и пре у зео. Ка да је про-
шло вре ме про го на и при ти са ка да на пу сти 
по ли ти ку, име но ван је 1940. за по сла ни ка 
Кра ље ви не Ју го сла ви је у Мо скви. Ту је до че-
као не мач ки на пад на Со вјет ски Са вез, на пу-
стив ши га тек пред крај 1941, да би на по зив 

ју го сло вен ске вла де у из бе гли штву сти гао 
у Лон дон. У ви ше тих вла да био је ми ни стар 
прав де и ми ни стар без по рт фе ља. Због та кве 
би о гра фи је на су ђе њу Дра го љу бу Ми ха и ло-
ви ћу осу ђен је на 15 го ди на ро би је и од у зи ма-
ње гра ђан ских пра ва, др жа вљан ства и це ло-
куп не имо ви не. 

До 1950. го ди не Га ври ло вић с број ном по-
ро ди цом жи ви у Лон до ну, а по том пре ла зи у 
САД. Го то во до смр ти, 1976, у 93. го ди ни жи-
во та, сво јим члан ци ма и јав ним на сту пи ма 
за ла гао се за исте ци ље ве за ко је се с пу шком 
у ру ци за ла гао и као мла дић на Че ло пе ку и 
Ве љој Гла ви – за сло бод ну, и пра ву, Ср би ју.

Ми лан Га ври ло вић је свој но ви нар ски, 
по ли тич ки и ди пло мат ски рад сма трао слу-
же њем на ро ду у ци љу нај пра вед ни јег, ре ал-
но мо гу ћег а не уто пиј ског уре ђе ња дру штва 
– та да ме ђу Ср би ма још за јед ни це – и на род-
не др жа ве. У све тлу да на шње зло чи нач ке гло-
ба ли за ци је, ова кав став мо же се ту ма чи ти ако 
не као ана хро ни зам, оно бар као не по врат на 
про шлост. Но сва ка ње го ва прав нич ки про-
чи шће на и фи но уоб ли че на ми сао и са да, 
усред ка ко фо ни је јав ног жи во та и по пла ве 
бе сми сла – у „гу жви пра зни не”, ка ко је не ки 
не по зна ти мо мак фло ма сте ром са жео свој 
жи вот на на сло ну се ди шта јед ног бе о град-
ског тро леј бу са – зву чи окре пљу ју ће и не-
оп ход но.

Би ло да је реч о де фи ни са њу основ них 
прин ци па по ко ји ма функ ци о ни ше јед на за-
јед ни ца (че га у на шој но ви јој по ли тич кој 
те о ри ји – прак су да и не по ми ње мо – го то во 
да не ма, или га има без ма ло без из у зет ка кон-
та ми ни ра ног иде о ло ги јом), би ло да се ра ди 
о осу ди лич них ре жи ма с њи хо ве по губ но сти 
по на род и др жа ву, или у за пи си ма о љу ди-
ма, ди пло мат ским из ве шта ји ма или се ћа њи-
ма на пр ве бор бе – глас ко ји се чу је увек је 
глас јед ног истог чо ве ка: ра зло жног, окре ну-
тог гра ђе њу и спо ра зу ме ва њу, стр пљи вог у 
из но ше њу ар гу мен та ци је и не по мир љи вог у 
сле ђе њу чи ње ни ца и исти не.

Ср бин ко ји је био за Ју го сла ви ју – па и за 
ши ру, бал кан ску за јед ни цу, има ју ћи у ви ду 
про шле опа сно сти по зе мљу и све стан да ће 
но вих увек би ти – ја сно је де фи ни сао и срп-
ски ин те рес, без уско гру до сти и остра шће но-
сти че сто ка рак те ри стич них и за пред рат ни 
по ли тич ки жи вот, по гле да увек упр тог у оно 
што ће до ћи. Ње го во по ли тич ко и лич но ве ру-
ју – да је власт ко ја не сле ди на род ни ин те-
рес, рас по ло же ње и хте ње, пре или ка сни је 
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осу ђе на на про паст – по твр ђу је се и на шом 
са да шњи цом.

При хва та ју ћи не из бе жну чи ње ни цу да у 
од но си ма ме ђу на ро ди ма, као и ме ђу по је дин-
ци ма, ин те ре си игра ју нај че шће пре суд ну 
уло гу, Га ври ло вић за сту па сво ју, на род ну 
стра ну отво ре но, ра зум ски, ја сно и без уз ма ка, 
осе ћа ју ћи од го вор ност пре ма срп ском иде а лу 
сло бо де и пре ма ду хов ном ка пи та лу ко је је 
на род у бор би за ње го во оства ре ње сте као, 
ти ме и за нас ре ха би ли ту ју ћи мо рал ну ди мен-
зи ју сва ког јав ног де ла ња, да нас већ го то во 
без остат ка прог на ну у за бо рав.

И мо жда су баш то раз ло зи што Зе мљо рад-
нич ка стран ка, је ди на од свих ве ли ких по сле 
Дру гог ра та за бра ње них по ли тич ких гру па-
ци ја, ни је об но вље на де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка, ка да је не где ре ше но да Ју го сла ви ја ви ше 
не тре ба да по сто ји, и да ће прин цип „за ва ди 
па вла дај” у ње ном слу ча ју – и не са мо ње ном 
– по но во да ти же ље ни ре зул тат. Ка ри ка ту ре 
пред рат них стра на ка, уз без број дру гих, по-
пут, ре ци мо, Јо ги ле та ча, тре ба ло је сто га до-
дат но да уни зе не са мо по ли ти ку као пле-
ме ни ту ве шти ну, или бар не ну жно пр ља ву, 
под лу и ко рум пи ра ну, већ и на де љу ди да се 
и по ли тич ким де ла њем мо гу из бо ри ти за свој 
на род, зе мљу и уве ре ња. Као не се бич на по-
моћ из ну тра, оне су успе шно по слу жи ле као 
до дат но оруж је у том за дат ку ме ђу на род них 
раз ме ра. Исти на, на пра вље на је Се љач ка 
стран ка, ми нор на и не спо соб на да и на ла-
жи ра ним из бо ри ма до би је ви ше од јед ног, 
по вре ме ног, по сла ни ка у Скуп шти ни или да 
при ку пи и 0,5 по сто гла со ва, али је, тра же ћи 
са ве зни ке и ле во и де сно од сво је „по зи ци је”, 
ипак ус пе ла да стиг не та мо где је сти гла: да 
на „сло бод ној” ен ци кло пе ди ји Ви ки пе ди ји 
има јед на ко про сто ра као и пред рат на Зе мљо-
рад нич ка стран ка. 

То је, као уо ста лом и Ви ки пе ди ја – са да 
нај ва жни ји из вор из ко јег ши ро ка по пу ла ци-
ја цр пи сво ја зна ња – пра ва ме ра де гра ди ра-
ног и но вим ла жи ма ис пу ње ног до ба у ко јем 
жи ви мо. 

На том из во ру Ми лан Га ври ло вић тек од 
не дав но има сво ју не ве ли ку од ред ни цу. Ње гов 
прет ход ник на че лу Зе мљо рад нич ке стран-
ке – Јо ван Јо ва но вић Пи жон, срп ски ди пло-
ма та, ми ни стар, по ли ти чар и пи сац, је дан од 
ор га ни за то ра срп ског чет нич ког по кре та у 
Ста рој Ср би ји, те по сла ник у Со фи ји, Ско пљу, 
Ка и ру, на Це ти њу, у Ати ни и Бе чу, и ау тор 
књи ге Ју жна Ср би ја од кра ја 18. ве ка до осло

бо ђе ња – го то во ни ред ви ше. „Чет нич ка ак-
ци ја” – ако је ико и по тра жи под тим на зи вом 
оту ђе ним од нас ви ше де це ниј ским кри во тво-
ре њем, бла ће њем и „ре ви зи јом” срп ске исто-
ри је и тра ди ци је – ну ди по сред но још низ 
за бо ра вље них име на. Ме ђу њи ма су и др Ми-
ло рад Го ђе вац, ле кар и на ци о нал ни рад ник, 
по ме нут у овој књи зи, или овом при ли ком 
не по ме нут Лу ка Ће ло вић, ве ле тр го вац из 
Хер це го ви не и је дан од нај бо га ти јих Ср ба свог 
вре ме на, до бро во љац у Не ве сињ ској бу ни и 
оба срп ско-тур ска ра та (1876. и 1877), глав ни 
фи нан си јер чет нич ких од ре да у Ста рој Ср би-
ји, и осни вач Бе о град ске за дру ге, бу ду ће пра-
ве срп ске бан ке. 

При ча о не по ме ну том Ће ло ви ћу је и у овом 
кон тек сту па ра диг ма тич на. Овај ве ли ки про-
свет ни до бро твор, не зна ју ћи да ће ве ле леп-
но зда ње ње го ве бан ке на углу Ка ра ђор ђе ве, 
Трав нич ке и Хер це го вач ке у Бе о гра ду де це-
ни ја ма про па да ти све док у ње га не уђе арап-
ски но вац под фир мом Ea gle Hills (Ор лов ски 
ви со ви, та ко ка рак те ри стич ни за пу стињ ска 
под руч ја), оста вио је све сво је има ње Бе о град-
ском уни вер зи те ту. Јед на ње го ва за ду жби на 
мо же се ви де ти и у обли жњој ули ци Све то-
за ра Ра ди ћа, са нат пи сом „За ду жби на Лу ке 
Ће ло ви ћа-Тре бињ ца, бе о град ског тр гов ца” 
вид ним са мо рет ким про ла зни ци ма вољ ним 
да у жур би ипак за ста ну и про чи та ју за ве-
шта ње укле са но на оро ну лој фа са ди. Оста ле 
су на ци о на ли зо ва не по сле Дру гог свет ског 
ра та, а оне ко је су оста ле Уни вер зи те ту, та 
уста но ва је с не ким пред у зе ћем, ве ро ват но 
дав но не ста лим у те ку ћој „тран зи ци ји”, за-
ме ни ла за ста но ве.

Ова два име на са мо су не ка од број них ко ја 
су ди рект но ути ца ла на фор ми ра ње ге не ра-
ци ја спрем них да уз сва ку жр тву слу же на-
ро ду и отаџ би ни. Та ква је, на при мер, би ла 
и сли кар ка На де жда Пе тро вић, до бро вољ на 
бол ни чар ка у бал кан ским ра то ви ма и Пр вом 
свет ском ра ту, ко ја је још 1903. го ди не од ла зи-
ла у Ма ке до ни ју да де ли ху ма ни тар ну по моћ, 
да би, ле че ћи обо ле ле од пе га вог ти фу са и 
са ма под ле гла тој бо ле сти 1915. го ди не. Та кве 
су би ле и Со фи ја Јо ва но вић, ко ми та-де вој ка 
по ме ну та у овој књи зи, или Ми лун ка Са вић, 
ју нак срп ске бор бе за сло бо ду и срп ске бор бе 
у сло бо ди. Све њих и мно ге дру ге ни су де це-
ни ја ма за о би ла зи ли са мо школ ски уџ бе ни ци 
већ и зва нич на исто ри о гра фи ја, а и ка да су 
по ми ња не, тре ба ло је да их до жи ви мо као 
пре жит ке не ког да ле ког, још не у о бли че ног 
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све та, из ко га смо, сре ћом, ума кли у ово што 
смо да нас.

Мо жда је нај у пе ча тљи ви ју сли ку та да-
шњег све оп штег по ле та да ла јед на стран ки ња, 
бри тан ска спи са те љи ца Ре бе ка Вест, ина че 
при ја тељ по ро ди це Га ври ло вић од лон дон-
ских да на па до смр ти, 1983, у свом из идео-
ло шких раз ло га код нас ду го не по зна том 
ре мек-де лу Цр но јаг ње и си ви со ко (Mo no & 
Ma na na, Бе о град 2004). Но зна ње о све му 
то ме, пре све га о кон тек сту до га ђа ја ко ји су 
та кве љу де но си ли и ко је су они со бом ства-
ра ли – оно са гле да но и сто га пра во уче ње о 
про шло сти – прог на но је из на ших шко ла и 
јав но сти пре 70 го ди на за јед но с „на ци о на ли-
за ци јом” не по ћуд них за ду жби на, а у по ро дич-
ним при ча ма по бед нич ке стра не по то пље но 
под ви зи ма из се дам офан зи ва, с Не ре тве, из 
пе ћи не у Др ва ру, уз ти фус, бом бе и је де ње 
ко ре с др ве та – ис кљу чи во ње ном исто ри јом, 
ду гом тек че ти ри го ди не, на ко јој је, пре цр-
та них ве ко ва, тре ба ло да ле жи сва бу дућ ност 
све та.

О ци ље ви ма Зе мљо рад нич ке стран ке Ми-
лан Га ври ло вић у овој књи зи го во ри до вољ но 
ја сно. О по ду дар но сти ма ко је су по сто ја ле 
из ме ђу њих и ње ног број ног члан ства с по-
кре том Дра го љу ба-Дра же Ми хај ло ви ћа, ме-
ђу тим, тек ва ља по дроб ни је пи са ти. Мно ги 
чла но ви Са ве за зе мљо рад ни ка из гу би ли су 
жи вот бо ре ћи се у ре до ви ма Ју го сло вен ске 
вој ске у отаџ би ни. Но то је са мо јед на ди мен-
зи ја њи хо ве бли ско сти и ве ро ват ни раз лог 
њи хо вог про гон ства у не по мен, као и раз лог 
за што је по кре ту Дра го љу ба Ми ха и ло ви ћа по-
рек ну та сва ка иде ја и стре мље ње, а он све ден 
са мо на бан ду ко ла бо ра ци о ни ста и пљач ка-
ша. За јед нич ко осе ћа ње да се исту па у име и 
у ин те ре су ве ћин ске, се љач ке, то јест при род-
не Ср би је и се љач ког, тј. при род ног Бал ка на, 
из ме ђу по кре та Дра же Ми хај ло ви ћа и пр ва ка 
и члан ства Зе мљо рад нич ке стран ке из ра сло 
је из ре ал но сти ко ја им је би ла нај бли жа, и 
јед ни и дру ги узи ма ју ћи у об зир при ро ду 
зе мље и на рав на ро да, те сна гу ко ју је он цр пео 
из свог мо рал ног ли ка. За то је Ср би ја и пред-
мет пер ма нентних, се дам де це ни ја ду гих 
„ре фор ми” ко је, сра чу на те на уки да ње тог 
при род ног скла да и пре и на че ње на род ног ка-
рак те ра, да нас мо жда ула зе у сво ју тра гич ну 
за вр шни цу. 

Ср би ја опу сте лог се ла и пре тр па ног Бе о-
гра да, ко ји се и да ље по пут цр не мр ље ши ри 
по на шој су же ној и оку пи ра ној отаџ би ни – 

фор мал но не у по ре ди ва са Ср би јом из Га ври-
ло ви ће вог вре ме на ка да је ви ше од 80 по сто 
ста нов ни штва жи ве ло ван гра до ва и на свом 
по се ду – са мо на из глед де ман ту је та ква раз-
ми шља ња о нај бо љем уре ђе њу зе мље. Да би 
се та ре ше ња от пи са ла по треб но је са мо при-
хва ти ти да је пут Ср би је од 1945. го ди не, с 
при нуд ним пре тва ра њем ње ног ста нов ни-
штва у про ле та ри јат по тре бан та да шњој 
иде о ло ги ји, за и ста био по сле ди ца ау тен тич-
ног и при род ног раз во ја – оне ма рк си стич ке 
„исто риј ске ну жно сти” ана лог не да на шњој 
ње ној ва ри јан ти ко ја уран ским и атом ским 
бом ба ма се је де мо кра ти ју, људ ска пра ва и 
сло бо ду ши ром све та.

Упр кос на сто ја њи ма јед не стран ке да ге-
не ра ла Ми ха и ло ви ћа, о ко ме се у Ср би ји де-
ве де се тих го ди на про шлог ве ка ипак по но во 
по че ло го во ри ти, „при ва ти за ци јом” ста ви 
под кон тро лу, те не дав ним жа ло сним по ку-
ша јем пра вље ња „пра ве” ТВ се ри је о ње го вом 
по кре ту, чи ње ни це по ла ко из би ја ју у јав ност. 
Не што од то га дâ се са зна ти и из све до че ња 
пу ков ни ка Ро бер та Мек да у е ла, по след њег 
за пад ног офи ци ра за ве зу ко ји је бо ра вио ме ђу 
ње го вим бор ци ма и ду го раз го ва рао с Ге не-
ра лом. Ње го ве бе ле шке об ја вље не на срп-
ском под крај ње нео д го ва ра ју ћим на сло вом 
Стре ља ње исто ри је (По е та, Бе о град 2012; 
пра ви – Кључ на уло га Ср ба у Дру гом свет
ском ра ту – ста вљен је у под на слов), за пра-
во су на црт ме мо а ра ко је овај аме рич ки оба-
ве шта јац и про фе сор ар хе о ло ги је ни је ни ка да 
об ја вио, али ко ји постојe у ин сти ту ту Ху вер 
и до ступ ни су јав но сти и у ори ги на лу. Мек-
да у ел го во ри о сво јим шет ња ма са, на зах тев 
Ен гле за, сме ње ним ју го сло вен ским ми ни-
стром вој ним, то ком ко јих он из ла же сво ју 
за ми сао по сле рат не бал кан ске, чак и сред њо-
е вроп ске фе де ра ци је/кон фе де ра ци је као бу-
ду ће бра не свим им пе ри ја ли сти ма устре мље-
ним на Бал кан. 

Из ова ко укр ште них, у јав но сти ме ђу соб но 
не по ве за них фраг ме на та ја сно је да ни је реч 
са мо о по ду дар ним про грам ским ци ље ви ма 
не го о ду бо ко уко ре ње ном за јед нич ком осе-
ћа њу шта је пра во и пра вед но чи ни ти да би 
се на род и др жа ва очу ва ли и на пре до ва ли. 
Оним не та ко ма ло број ним ко ји у том сми слу 
спо ре упут ност, на при мер, 27. мар та 1941. и 
ње му слич них пре суд них до га ђа ја, Га ври-
ло вић у овој књи зи у ви ше на вра та са свим 
ар гу мен то ва но од го ва ра. Ње го вом не по ко ле-
бљи вом ста ву да без су прот ста вља ња злу, 
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без об зи ра на ис ход, љу ди гу бе и мо рал но и 
ствар но, мо же се до да ти и то да успех у оства-
ре њу не ке на ме ре не зна чи и да је она ну жно 
до бра и пра ва, као што, на рав но, ва жи и обр-
ну то. 

Га ври ло ви ће ви ста во ви из го то во про грам-
ског члан ка ко ји је по слу жио за на слов ове 
књи ге про вла че се и кроз све дру ге у њој са-
бра не тек сто ве. Са мо бал кан ски на ро ди сво-
јим соп стве ним сна га ма, без осла ња ња на 
спољ не си ле, мо гу уре ди ти жи вот на Бал ка ну. 
Спо ра зу ме ва ње би ло ког бал кан ског на ро да 
с не ком спољ ном си лом на ра чун дру гог бал-
кан ског на ро да увек се осве ти оно ме ко се 
ти ме на дао до бит ку. „Ни јед на си ла не до но-
си осло бо ђе ње на та њи ру; са та њи ром иде и 
она”, ка же Га ври ло вић исти ну ко ју на ши не-
по сред ни су се ди мо ра ју увек да про ве ра ва ју 
из но ва – сво јим, злим ис ку ством и срп ским 
жр тва ма. Без до бре уну тра шње по ли ти ке 
не ма до бре спољ не по ли ти ке, а до бра је са мо 
она ко ја сле ди осе ћа ња, бит и би ће на ро да. 
Ср би др же кључ но под руч је Бал ка на и за то 
су на уда ру оних ко ји без Бал ка на не мо гу да 
вла да ју све том. Па дом Ср ба, па дао је и Бал-
кан. Ср би су па да ли, али су се пр ви и уз ди-
за ли, јер су и по сле по ра за има ли на шта да 
се угле да ју и по зо ву. 

Тач ност ова квих уви да по твр ђу је ка ко 
вре ме у ко јем жи ви мо, та ко и суд би на не ких 
дру гих, ра ни јих за ступ ни ка иде је о је дин-
стве ном, фе де рал ном или кон фе де рал ном, 
али пре све га са мо свој ном Бал ка ну – на при-
мер, кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа, бу гар ског 
де мо кра те Алек сан дра Стам бо ли ског, или 
Есад-па ше Топ та ни ја. Да је то раз лог њи хо-
ве фи зич ке ли кви да ци је је сте нит ко ју ни је 
ла ко уо чи ти у мо ру по да та ка чи ји је циљ скре-
та ње па жње са су шти не на број не и ло гич ки 
пот кре пље не де та ље – ди на стич ке бор бе, 
лич не осве те, гре шке у про це ни, пра ве и из-
ми шље не мр ље у лич ном жи во ту – на све што 
пре кри ва пра ву, ши ру сли ку и ви ше ве ков не 
пла но ве „олим пи ја ца” за се лих у ре ди тељ ску 
сто ли цу из над ша хов ске та бле све та. За то се 
Бал кан и при ка зу је као стал но ме ђу соб но 
за ва ђен и за кр вљен, као из во ри ште зла и ди-
вља штва, као гној на ра на на бес пре кор ном 
те лу Евро пе (да па ра фра зи ра мо Ре бе ку Вест) 
– оне ли це мер не Евро пе ко ја се и да нас пра-
ви да у по ве сти Бал ка на ни ка да ни је игра ла 
баш ни ка кву, осим до бро же ле ћу и про све ти-
тељ ску уло гу.

Суд би на Ми ла на Га ври ло ви ћа је ду бо ко 
и на мно го на чи на ис пре пле та на са суд би ном 

Ср би је. По сле мла да лач ког по ле та с по чет ка 
про шлог ве ка с на дом у осло бо ђе ње оку пи-
ра них те ри то ри ја – то ли ко сил ног да су мно-
ги, као пи сац Ста ни слав Кра ков, на при мер, 
ла га ли да су пу но лет ни да би их при ми ли у 
вој ску – пре ко бор би, гол го та и по бе да, же ље 
за ује ди ње њем с оку пи ра ном бра ћом, за сту-
па ња по тла че них и су прот ста вља ња дик та-
ту ри у сва ком ње ном ви ду, Ср би ја се су о чи ла 
с из да јом у мно го ли ца. На кра ју су се с јед не 
стра не на шли су се ди, пре све га Хр ва ти, да 
при сво је ње на до стиг ну ћа, не ли бе ћи се ни 
ма сов них зло чи на као сред ства да обез бе де 
се бе и ис кљу чи во се бе, на тај на чин про ду-
бљу ју ћи пр во бит ни јаз жи вље ња у раз ли чи-
тим кул ту ра ма, а с дру ге стра не „са ве зни ци” 
из два свет ска ра та – до жи вља ва ни као са-
бор ци, те та ко и при ја те љи, а ко ји ма је ра чун 
био увек пре чи од би ло ка кве људ ско сти, мо-
ра ла и прав де. 

А по сле из да је до шло је из гнан ство. Да оно 
и да ље тра је, по ка зу је и да на шња Ср би ја, 
ра се ље на ши ром све та. Сва ке го ди не, по не-
ким по да ци ма, из ње еми гри ра 30.000 љу ди 
– чи тав је дан ма ли град, од ка квих би тре ба-
ло да се и са сто ји. На ста вља ју ћи да се бо ри 
за сло бод ну Ср би ју и из ван ње, Ми лан Га ври-
ло вић уздао се и у сна гу те вој ске ван отаџ-
би не, чак и ка да је она у отаџ би ни би ла из-
да на и по ра же на, зна ју ћи да јед на из гу бље на 
бит ка не зна чи и из гу бљен рат, и да осим 
људ ске по сто ји и ви ша прав да.

Но Ср би ја да нас ћу ти и по вла чи се, као 
1945. То се, мо жда ви ше не го у сва ко днев ном 
по ли тич ком жи во ту где се пре ла зи пре ко 
ул ти ма ту ма, увре да и по ни же ња, очи то ва ло 
при тра же њу по да та ка за ин декс нео п хо дан 
уз књи гу ова квог ти па. Мно ги ов де по ме ну ти 
до га ђа ји и да ље као да се ни кад ни су зби ли 
– мно ге лич но сти као да ни ка да ни су ни по-
сто ја ле. Не ма их у по рат ним иде о ло шки пре-
чи шће ним ен ци кло пе ди ја ма и при руч ни ци ма, 
као што их не ма ни у уџ бе ни ци ма исто ри је, 
осим, ако већ ни су мо гли би ти за о би ђе ни, 
ква ли фи ко ва них са ста но ви шта по бед нич ке 
стра не или јед но став но кри во тво ре них.

Ин тер нет, та ко ђе кон сул то ван у овом по-
слу, по ка зао се у не ким слу ча је ви ма као до-
бар пу то каз. За хва љу ју ћи ње му мо гло се на 
при мер са зна ти ко је био др Мо риц Бу ли, иа ко 
је он у овој књи зи са свим епи зод на лич ност. 
За по дат ке о љу ди ма ко ји су игра ли уло гу 
зна чај ну за Кра ље ви ну Ср би ју, или за ства ра-
ње за јед нич ке др жа ве Ју жних Сло ве на по сле 



Пр вог свет ског ра та, па и за не ке ре ле вант не 
до га ђа је, стра ни из во ри че сто су се по ка зи ва-
ли као ко ри сни ји и по у зда ни ји не го до ма ћи. 
Хр ват ске од ред ни це су пом но и до след но 
при ла го ђе не „до мо љуб ној”, по ко зна ко ји пут 
ре ди го ва ној про шло сти, а срп ске су нај че шће 
или пре вод ен гле ских, чак и ка да се њи хов са-
др жај про ти ви здра вом ра зу му, или су, што је 
још ту жни је, ћи ри лич на вер зи ја хр ват ских.

И док Ср би ја ћу ти и по вла чи се на сва ком 
пла ну, ла жи про гре сив но ра сту и за ди ру све 
ду бље. Та ко је мо гу ће и да оп ста је тврд ња 
– за сад још са мо у вир ту ел ном про сто ру – да 
су срп ски по сла ни ци у На род ној скуп шти ни 
по сле атен та та у ко ме су 20. ју на 1928. уби је-
на два хр ват ска по сла ни ка, а ра њен Стје пан 
Ра дић, во ђа Хр ват ске се љач ке стран ке, игра ли 
ко ло око мр твих те ла. Шта ће, као по сле ди ца 
те кри ми нал не из ми шљо ти не, би ти сле де ће 
по тег ну то про тив Ср ба, ве ро ват но зна онај 
ко ме циљ оправ да ва сва сред ства.

Да је у то ку све оп шта ре ви зи ја исто ри је 
ја сно је чак и „на шим” без раз ли ке та бло и-
ди зи ра ним и про да ним но ви на ма. У по след-
њих че тврт ве ка на пи са но је на хи ља де књи га 
о Бал ка ну и на вод ној зло чи нач кој уло зи Ср ба 
у још нео кон ча ним бал кан ским ра то ви ма, о 
срп ској кри ви ци за рас пар ча ва ње Ју го сла ви-
је и за сва дру га, рат на и оста ла не де ла ка ква 
бо ле стан дух у од бра ни од са мо га се бе про-
јек ту је на оне ко ји, као огле да ло, од ра жа ва-
ју ње гов истин ски лик. Све то, уз са у че сни-
штво до ма ћих „ре ал по ли ти ча ра” и обич них 
по дла ца, тре ба да за тре не са мо на ше са мо-
по што ва ње и мо рал ни иде ал, већ и на шу 
бу дућ ност као на ро да. 

Јер и овај, ре ла тив но овла шан увид у по-
след њих сто го ди на на ше исто ри је – уз да-
на шње ис ку ство – от кри ва и ви ше не го пу ке 
зна ке: по сре ди је чвр ста ре ше ност да се на ша 
по стиг ну ћа из по след њих сто го ди на по ла ко 
вра те на по чет ну тач ку. Они ко ји би да по но-
во ре жи ра ју на шу бу дућ ност схва та ју бо ље 
од нас да сво је ци ље ве тре ба да оства ру ју не 
ви ше у са рад њи с на ма не го про тив нас. За 
из во ђа че иза бра ли су већ осве до че не и се би 
по доб не кан ди да те. Ни је сто га ни ма ло слу-
чај но, ре ци мо, што је да на шња свет ска им пе-
ри ја на мет ну ла да Ку ма нов ски спо ра зум 1999, 
ко јим је окон ча но бом бар до ва ње по след ње 
Ју го сла ви је, бу де пот пи сан та мо где је не пун 
век пре то га ко нач но сру ше на јед на од ње них 
прет ход ни ца. И не ће би ти ни ма ло чуд но да 
по сле све га на ста не јед на но ва Ју го сла ви ја 

– она из Штро сма је ро вих, Трум би ће вих и Па-
ве ли ће вих сно ва, „до Дри не”, са сто же ром у 
ка то лич ком За гре бу и Ва ти ка ном за ле ђи ма 
– као умет нич ко де ло не ког но вог Ме штро-
ви ћа чи је ће ме не из ко ри сто љу бља, ја сно пре-
до че не у овој књи зи, би ти оправ да не већ ти ме 
што су до при не ле успе шно оства ре ном ци љу. 

Све то ни је ла ко из др жа ти. За то је је дан по-
зна ти ов да шњи исто ри чар и про фе сор уни-
вер зи те та у ин тер вјуу ви со ко ти ра жним Ве
чер њим но во сти ма не дав но из ја вио: „Ни је 
сра мо та клек ну ти пред ја чим”. Два ве ка по-
сле Срп ске ре во лу ци је за ко ју је „струч њак”, 
и о чи јим је по сле ди ца ма на пи сао де се ти не 
књи га, уз не ко ли ко уџ бе ни ка за основ ну шко-
лу и гим на зи ју, овај при пад ник да на шње 
срп ске ели те склон кња зу Ми ло шу твр ди и 
да су крив ци за Пр ви свет ски рат, ран ги ра ни 
по од го вор но сти, Не мач ка, Ау стро у гар ска и 
– Ср би ја. Он не учи са мо основ це, гим на зи-
јал це и сту ден те, он је као по сла ник у Скуп-
шти ни од лу чи вао и о на шим за ко ни ма, ма да 
као члан раз ли чи тих стра на ка, а као ди рек тор 
ве ли ког из да вач ког пред у зе ћа под окри љем 
вла де ре ша вао је и шта ће се штам па ти под 
зва нич ним пе ча том. Ње го ва „ви зи ја” у да на-
шњем срп ском еста бли шмен ту ни је ни ма ло 
уса мље на. Да ли је плод са мо сла бо сти ка-
рак те ра, не у та жи ве и бо ле сне ам би ци је, или 
по след њих се дам де сет го ди на срп ске „ре во-
лу ци о нар не” ево лу ци је, и ни је нај ва жни је. 
Оно што је сте ва жно је што зло коб но на го ве-
шта ва на шу бу дућ ност у чи јем су ства ра њу 
он и ње му слич ни увек би ли спрем ни да 
по мог ну ко ли ко год тре ба.

„Исто ри ја је учи те љи ца на ро да” из ре ка 
ко ју Ми лан Га ври ло вић че сто ци ти ра и у ко-
јој је па ра фра за ве ро ват но на мер на. У ње го-
вом слу ча ју по зна ва ње про шло сти и ње ног 
сми сла за бу дућ ност има са свим дру го ту ма-
че ње. „Ви ми сли те да има те пра во да упра-
вља те до га ђа ји ма и љу ди ма у мо јој зе мљи. 
Али то је мо ја зе мља, не ва ша, мој на род, не 
ваш. Не ма те ви ни ка ква пра ва да се игра те ин-
те ре си ма мо је зе мље а ја ми слим да се игра те 
ин те ре си ма и сво је зе мље. Ја знам шта је мо ја 
ду жност пре ма мом на ро ду и ни шта ме не 
мо же спре чи ти да је из вр шим”, ре као је Га-
ври ло вић по ред оста лог јед ном пред став ни-
ку Бри тан ске вла де ја ну а ра 1943. го ди не ка да 
је, као на вод ни не мач ки агент, ухап шен Ма те 
Ру ско вић, члан Зе мљо рад нич ке стран ке, при-
сти гао у Лон дон с дру гим из ве шта јем о уста-
шким по ко љи ма Ср ба у НДХ. Умо ран од 
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стал ног на те за ња у вла ди са Хр ва ти ма и ен-
гле ског при ти ска да се Ср би при кло не њи хо-
вим увек истим, амо рал ним и ау ти стич ним 
зах те ви ма, Га ври ло вић је ре као да ће – ако 
ухап ше ник не бу де осло бо ђен – на пу сти ти 
вла ду и та ко је обо ри ти, јер ће с њим остав ку 
да ти и њен пред сед ник, Сло бо дан Јо ва но вић. 

Ма да ди пло ма та, Га ври ло вић та да ни је 
ра чу нао на то да је Ен гле зи ма по треб на Ју-
го сло вен ска вла да у Лон до ну због њи хо вих 
соп стве них рат них и по ли тич ких ци ље ва и 
да ће за то ње го ва од луч ност уро ди ти пло дом. 
Ре а го вао је као чо век ко ји зна да су ком про-
ми си не кад ну жни, али да по сто ји тач ка у 
ко ју се ја чи гле да у очи ус прав не кич ме, с пу-
ним зна њем ко си и шта си, ко га за сту паш, 
и на шта имаш да се по зо веш.

Чу ве ном ир ском по ли тич ком фи ло зо фу 
из 18. ве ка Ед мун ду Бер ку, ро до на чел ни ку 
ау тен тич не ан гло-аме рич ке кон зер ва тив не 
тра ди ци је, при пи су је се из ре ка: „Све што је 
по треб но за три јумф зла је сте да до бри љу ди 
не чи не ни шта”. Дру гом при ли ком ука зао је: 
„По сто ји тач ка по сле ко је по пу шта ње и то-
ле ран ци ја пре ста ју да бу ду вр ли не”. А твр ди 
се и да је ре као да су они ко ји не зна ју исто-
ри ју осу ђе ни да је по на вља ју.

Да ни је та ко, не би рас пра ва о на шим бит-
ним по ли тич ким и дру штве ним на че ли ма 
по чи ња ла увек из но ва, са сва ком но вом ин-
те ре сном гру пом ко ја очи тим или при кри-
ве ним на си љем – че сто и за туђ ра чун – до спе 
на власт. И не би стал но не ке но ве фло ску ле 
би ле уво ђе не у наш јав ни дис курс, с на ме ром 
да као упор но по на вља не ре клам не па ро ле 
ис тре ни ра ју на ше би ће на ре флек сни, по же-
љан од го вор. 

Сво ју исто ри ју мо ра мо из фраг ме на та са-
ста вља ти у исти ни ту це ли ну има ју ћи све ове 
из ре ке на уму ако же ли мо да из бег не мо суд-
би ну из ма шта ну у не ком зло ћу дом, по ли тич-
ком Хо ли ву ду – у нај бо љем слу ча ју уло гу 
ма ле, пра вед но ка жње не ва зал не кра ље ви не, 
до ка за но не спо соб не да ичим ис ко ра чи из 
ма ло лет ства.

За то, за не ку истин ски на шу бу дућ ност, 
по тре бан је пре све га пра ви увид у про шлост, 
ода кле се, бар у срп ском слу ча ју, је ди но и 
мо же на у чи ти ка ко, с ким и чи ме у њу сту-
пи ти.

Ана Се лић, Бе о град
књи жев ни пре во ди лац

UDC 908(497.11 Kremna)

КРЕ МАН СКО СВЕ ДО ЧАН СТВО

 (Или ја Ми са и ло вић, Крем на: се ло на пу ту Ужи це –Ви ше град.  
На род на би бли о те ка Ужи це, Ужи це 2015)

По сле ис тра жи ва ња, ко је је, с об зи ром на 
ре зул тат ко јим се за вр ши ло, мо ра ло тра ја ти 
го ди на ма, Или ја Ми са и ло вић је на пи сао обим-
ну мо но гра фи ју о сво јим род ним Крем ни ма. 
Као да је на тим ис тра жи ва њи ма ра дио цео 
је дан ин сти тут а не је дан чо век, мо но гра фи ја 
ко ја се на њи ма за сни ва упо зна је нас, те мељ-
но и све о бу хват но, са жи во том овог се ла, од 
дав них за пам ће них по че та ка па све до да на-
шњих да на.

Ко ри сте ћи књи ге и сту ди је, оп штин ске, 
по ли циј ске и школ ске ар хи ве, али и при че и 
ле ген де, анег до те и се ћа ња, Ми са и ло вић је 
об у хва тио, и из нео пред нас, у свој ње го вој 
пу но ћи, жи вот овог се ла и ње го вих ме шта на. 
Он пи ше о сва ко днев ном жи во ту ов да шњих 

љу ди, о њи хо вим пси хич ким и ка рак тер ним 
осо би на ма, о оби ча ји ма, го во ру, фол кло ру, о 
на чи ну на ко ји гра де ку ће и об ра ђу ју зе мљу, 
пи ше о ра то ви ма, о хај ду чи ји, уби стви ма и 
кри јум ча ре њу, о суд ским спо ро ви ма, о при-
вре ди, о ште та ма од ву ко ва и о хај ка ма на њи-
хо ве чо по ре, пи ше о школ ству и здрав ству, 
о от ми ца ма де во ја ка, о нај по зна ти јим ха р-
мо ни ка ши ма, о они ма ко ји су на ба ви ли, и у 
се ло до не ли, пр ве књи ге или пр ва зу бар ска 
кле шта. Зна ју ћи да се ве ли ке исти не са сто је 
од мно го ма лих исти на, он па жњу по кла ња и 
ин фор ма ци ји да је Ве ли зар Са вић, уз оп штин-
ску пре по ру ку, тра жио до зво лу за „пу шку 
тан чи цу ка пи сла ру ра ди ло ва као члан сре-
ског ло вач ког дру штва”. Он це ни и по да так 
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да је „Та ра би ћа ка фа на има ла де сет со ба, ве-
ли ку са лу са ку хи њом и два ход ни ка” – по-
себ но су за ни мљи ва та „два ход ни ка”! и то 
у сво ју књи гу уно си као ва жну жи вот ну чи-
ње ни цу. Та ко из ове мо но гра фи је са зна је мо 
да су мно ги Кре ман ци тра жи ли па со ше за 
од ла зак „у Тур ску” (у Са ра је во и Ви ше град), 
да би на пла ти ли ду го ве и ве ре си је. Са зна је-
мо, та ко ђе, ко ли ко ди на ра са ра јев ски кр знар 
Ву кој чић ну ди кре ман ским лов ци ма за ко жу 
ку не зла ти це а ко ли ко за ко жу ку не бе ли це, 
ко ли ко за ко жу ли си це, тво ра, зе ца и ве ве ри-
це. Са зна је мо да Кре ман ци, по ред ко же, про-
из во де и луч, ка тран, да ску и ву ну, и да их 
раз ме њу ју за жи то. Да на сточ ним ва ша ри ма 
про да ју сто ку, о че му су чак оста ле и не ке 
анег до те ко је жи во пи сно од сли ка ва ју ка рак-
тер и ин те ли ген ци ју ових љу ди. Та ко јед на 
од њих ка зу је ка ко је Обрен Бог да но вић, са 
си ном Лу ком, оте рао кра ву на пи ја цу у Ба ји-
ну Ба шту. Кад је је дан од по тен ци јал них ку-
па ца пи тао Обре на ко ли ко је кра ва му зов на, 
то јест ко ли ко да је мле ка, Обрен му је пре-
ци зно од го во рио: „Осам до де сет ли та ра!” И 
онај кра ву ку пи. Кад су кра ву про да ли и кре-
ну ли ку ћи, Лу ка по че да пре ко ре ва оца што 
је куп ца сла гао за мле ко.

– Шта сам сла гао?
– Па ти до бро знаш да на ша зе ку ља да је 

са мо 2 ли тра мле ка!
– А шта сам ја ка зао?
– Ка зао си да да је од 8 до 10 ли та ра!
– А ко ли ко је од 8 до 10?
– Два.
– Па ви диш да сам му тач но ре као!
Кад је ка сни је Лу ка, на пи ја ци у Ча је ти ни, 

и сâм про да вао кра ву, је дан од ку па ца му је 
по ста вио исто не из бе жно пи та ње – ко ли ко 
кра ва да је мле ка? – на шта му је Лу ка по ште но 
од го во рио:

– Ако имаш ви ше од јед ног ђе те та, не мој 
је ку по ва ти!

Кре ман ци не жи ве са мо од зе мљо рад ње 
и сто чар ства не го и од ло ва и ри бо ло ва. Да 
ри бу ло ве на не до зво љен на чин, пра скав ци-
ма, ома мљи вим сред стви ма, пре гра ђи ва њем 
во де и ису ши ва њем реч ног ко ри та, а да ди-
вљач ло ве зам ка ма и сту пи ца ма, и да из гне-
зда ва де пти ће и ја ја, са зна је мо из оп штин-
ских на ре да ба ко ји ма се све то за бра њу је. 
Ми са и ло вић не про пу шта ни при ли ку да нас 
упо зна с на ред бом ло кал ним вла сти ма да под 
кон тро лу ста ве све се о ске „ко ва че и ци га не, 
ко ји ку ју и про ту ра ју гво жђа не по вла шће-

ним ли ци ма”. Он нам не ус кра ћу је ни спи сак 
ме а на и ду ћа на, и „ду ћан ских рад њи”, ни 
„спи сак де це за пел цо ва ње”. Из спи ска „ту-
ри ста и из лет ни ка ко ји се на ла зе у оп шти ни 
кре ман ској” са зна је мо да су 23. jула 1931, као 
ту ри сти и из лет ни ци, у Крем ни ма бо ра ви ли 
је дан ар ти ље риј ски бри гад ни ђе не рал, не-
ко ли ко до ма ћи ца из Бе о гра да, на став ни ца 
жен ске гим на зи је, сту дент пра ва, не ко ли ко 
уче ни ца, де те, ђак, до ма ћи ца из Ве ли ког 
Гра ди шта, као и чо век с им по зант ним име-
ном и пре зи ме ном, и им по зант ном ти ту лом: 
Ава ку мо вић Алек сан дар, се кре тар Ми ни стар-
ства ино стра них де ла, из Бе о гра да.

Та ко пред на ма из ра ња и ожи вља ва цео 
бо га ти и буј ни жи вот, од смо ла ре ња и ки ри-
џи лу ка до по ди за ња ва ља ри ца, во де ни ца и 
стру га ра, до раз во ја ин ду стри је и елек три фи-
ка ци је а, с до ла ском же ле зни це, и са о бра ћа ја. 
Ми са и ло вић пра ти жи вот сва ког Кре ман ца, 
и бе ле жи где је ко од њих на ста вио или за-
вр шио жи вот: „уто пио се у Дра ви”, „умро у 
Ско пљу”, „жи ви у Ло ши њу”, „умро у Спли ту”, 
„жи ви у Обре нов цу”, „умро у Ма ри бо ру”. 
Али бе ле жи и где је ко од њих ко ју од ви со-
ких шко ла за вр шио и до кле се на дру штве ној 
ле стви ци уз ди гао. Све те по је ди нач не суд би-
не, ма ње или ви ше дра ма тич не и тра гич не, 
ста па ју се у ко лек тив ну сли ку и суд би ну овог 
се ла, а жи вот се ла са би ра се и укла па у исто-
ри ју и суд би ну це лог на шег на ро да и на ше 
зе мље.

Уни вер зал ност – да упо тре би мо и ту те-
шку и па те тич ну реч – ове при че на ро чи то 
до ла зи до из ра жа ја на стра ни ца ма ко је го во-
ре о ра то ви ма, ко ји су са сво јим ди мо ви ма 
упа да ли и у ово се ло, и ко ји су ње го ве ме шта-
не раз ба ци ва ли да ле ко по ту ђим и не по зна-
тим зе мља ма. По себ но су уз бу дљи ве стра-
ни це ко је го во ре о стра да њи ма Кре ма на ца у 
тра ге ди ји ко ја је у на шем на ро ду упам ће на 
као Ал бан ска гол го та. Сце не ко је на ла зи мо 
на тим стра ни ца ма су стра шне и по тре сне, 
али ће, кад до њих до ђе мо, још стра шни је и 
по тре сни је би ти сце не из Дру гог свет ског 
ра та. Ме ни су те сце не, као и сви ма на ма, вр ло 
до бро по зна те, али су ми се, док сам чи тао 
овај ру ко пис, вра ти ле и ожи ве ле у та ко гу стој 
кон цен тра ци ји, и у та ко ого ље ној су ро во сти, 
да сам се пред њи ма осе тио пот пу но по ра же-
ним. То осе ћа ње по ра же но сти ни је то ли ко 
до ла зи ло док сам чи тао стра ни це о зло чи-
ни ма и звер стви ма оку па тор ских вој ни ка, 
ко ли ко је до ла зи ло док су ми пред очи ма 
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про ми ца ли цр ни и гу сти ре до ви о звер стви-
ма ко ја смо чи ни ли са ми се би. О звер стви ма 
ко ја се чи не без по во да и раз ло га, чак и без 
ко ри сто љу бља. И без ика кве гри же са ве сти. 
Гле да ју ћи то звер ство ра ди звер ства, то зло 
ра ди зла, то зло у чи стом ста њу, чо век се упла-
ши и од соп стве ног на ро да. Вр ло је ка рак те-
ри стич но пи смо Гво зде на Мољ ко ви ћа Дра жи 
Ми ха и ло ви ћу, у коjeм га, с не скри ве ном гор-
чи ном, оба ве шта ва ка ко чет ни ци по Крем ни-
ма и око ли ни те ро ри шу и пљач ка ју, пре мла-
ћу ју и уби ја ју, чак и на род ко ји их по др жа ва.

Сре ћом, „крај има де ку га и зло сва ко”, па 
и сва ки рат се не ка ко за вр ша ва, на сту па мир, 
и све се вра ћа – или нам се чи ни да се вра ћа 
– у гра ни це нор мал ног жи во та.

Та ко и у Крем на, 1944. го ди не, до ла зе по-
бед ни ци и осло бо ди о ци, ко ји при том у зе мљу 
уво де но ви по ре дак. То вре ме нам је бли же, 
и о ње му још има жи вих све до ка, у чи јим се 
се ћа њи ма са чу ва ла не ка под зем на, тај на или 
по лу тај на, не сти ли зо ва на, нео бра ђе на, ау тен-
тич на исто ри ја, у ко јој че сто има ви ше жи ве 
исти не не го у зва нич ним сту ди ја ма и хро ни-
ка ма. У не ким од тих се ћа ња и анег до та, ко-
ји ма се Ми са и ло вић оби ла то ко ри сти, кроз 
тех ни ке ко ји ма се слу жи но ва иде о ло ги ја, 
от кри ва мо ду бин ску сли ку тог ре во лу ци о-
нарног вре ме на. У јед ној од тих анег до та – 
да је сад, са жи ма ју ћи, пре при ча мо соп стве-
ним ре чи ма – го во ри се о до ла ску осло бо ди-
ла ца, Кра ји шни ка, у Крем на. Ко ме сар те 
је ди ни це од мах пре у зи ма ини ци ја ти ву, и 
са зи ва збор, на коjeм се ља ци ма об ја шња ва 
„ци ље ве на ше бор бе”. Он го во ри о прав ди, 
о јед на ко сти, и чак обе ћа ва уки да ње по ре за. 
А да би сво ју при чу учи нио љу ди ма бли жом, 
схва тљи ви јом и убе дљи ви јом, он са пла не-
тар не сце не пре ла зи на ло кал ни те рен, и се-
ља ци ма по ста вља „ре тор ско” пи та ње:

– Зна те ли ви Ми ла на Јо ки ћа, нај бо га ти-
јег чо ве ка у Ба ји ној Ба шти?

Ко у Крем ни ма не би знао за Ми ла на Јо-
ки ћа!

– Е, – на ста вља три јум фал но ко ме сар – 
ми се бо ри мо да и Ми лан Јо кић бу де јед нак 
са ва ма!

На то се диг не За ри ја Ста нић и ка же:
– Ни је вам до бра та бор ба! Ла ко је Ми ла на 

Јо ки ћа до ве сти да бу де јед нак на ма. Мо же те 
ли ви да се бо ри те да ми бу де мо јед на ки Ми-
ла ну Јо ки ћу?

На рав но, на то се це ло им по зант но зда ње 
ко ме са ре во, на очи глед свих, сру ши као ку ла 

од ка ра та, а за не ме ли ко ме сар ће ка сни је свом 
за ме ни ку ре ћи:

– Са овом сам па ро лом про шао це лу Бо сну, 
и сву да је би ла при хва ће на!

А се ља ке је пи тао:
– Ко ји вам је ово фи ло зоф?
Сли ку ко ју на ла зи мо у ова квим анег до та-

ма Ми са и ло вић до пу ња ва чи ње ни ца ма ко је 
на ла зи у оби љу нај ра зли чи ти јих до ку ме на-
та. У мно ги ма од њих оста ло je за бе ле же но да 
је но ва власт буд но пра ти ла, и па жљи во бе-
ле жи ла, све што се у се лу до га ђа. С по себ ном 
па жњом се пра ти ло ко се од оних ко ји су 
по сле ра та по бе гли у ино стран ство с ким у 
се лу до пи су је: „Не дељ ко Ре си мић из САД-а 
са же ном Сав ком. Бе шлић Ми лен ко из САД-а 
са се стром Ца ном Пе тро вић. Ра да ље вић Ла-
зар из Аме ри ке са же ном Ми ле вом и си ном 
Жи во ји ном. Се ла ко вић Са во са си но ви ма 
Рат ком, Ми ло ми ром и оста лим.”

Буд ном оку у ме сном од бо ру ни је про ма-
кла, не го је мо ра ла про бу ди ти нај ве ће по до-
зре ње – мо жда чак три пут под ву че на и са три 
зна ка пи та ња про пра ће на – ин фор ма ци ја да 
се Сла во мир Ђур ђић – „па зи сад то!” – „не 
до пи су је ни с ким”!

Иа ко је онај ко ме сар се ља ци ма обе ћа вао 
да ће но ва власт уки ну ти по ре зе, она је уве ла 
не што но во: оба ве зни от куп и на рез! Пљач-
ка ни је уки ну та, не го је уве де на у за кон ске 
окви ре.

Власт је стро го во ди ла ра чу на о то ме ко 
се, кри ју ћи жи ви ну и сто ку, не ода зи ва оба-
ве зном от ку пу: „Дра гу тин Ђур ђић са крио 
је 1 кра ву, 1 ов цу и 3 ко ко ши; Или ја Спа сић 
1 ју ни цу и 1 сви њу; Та на си је Спа сић 1 во ла; 
Сто јан Спа сић 4 ов це, 2 ју не та и 4 ко ко шке” 
(Уза луд су се Или ја, Та на си је и Сто јан пре-
зи ва ли Спа си ћи кад ни су ус пе ли да спа су ни 
те че ти ри ко ко шке!).

Због та квих зло чи на су по Крем ни ма, као 
и по це лој зе мљи, сва ко днев но пљу шта ле при-
ја ве и пре су де. Се ља ци ко ји су при кри ва ли 
сто ку осу ђи ва ни су на нов ча не ка зне, за тво-
ри ли при нуд ни рад, а сто ка им је од у зи ма на 
и про да ва на на ли ци та ци ји. Та ко је, 18. ја ну-
а ра 1952, Здрав ко Бог да но вић, за то што је 
„код по пи са сто ке, жи ви не и ко шни ца пче ла 
при крио 9 ова ца, јед но го ве че и 9 ко ко шки”, 
ка жњен „по тач ки 9 На ред бе Вла де ФНР Ју-
го сла ви је”.

Вр ло је за ни мљи во по гле да ти не ку од та-
да шњих пре су да. Па жњу нам при вла чи она 
ко јом је, 17. ав гу ста 1947. го ди не, због при-
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сва ја ња не ке шу ме и жи го са не гра ђе, Дра ги-
ша Љ. Јан ко вић ка жњен „са 10 (де сет) да на 
ли ше ња сло бо де”. У тој пре су ди си ја ју два 
пра ва би се ра прав нич ке умет но сти. Пр ви је 
би сер да Дра ги ша ту ка зну мо ра из др жа ти 
„о сво ме тро шку”, што зна чи да ће у за тво ру 
„код ме сне ми ли ци је” сам се би мо ра ти да 
обез бе ђу је до ру чак, ру чак и ве че ру, а дру ги 
је би сер, још сјај ни ји од овог пр вог, да „про-
тив ове пре су де има пра во жал бе по сле из-
др жа не ка зне”!

Од ових пре су да ни су ма ње за ни мљи ви 
ни не ки струч ни ис пи ти.

– Ла зар Ста шић је био чу вар на стру га ри 
Шум ског га здин ства – при чао је Или ји Ми са-
и ло ви ћу Жељ ко Па нић. – По што се ука за ла 
по тре ба за ва тро га сци ма, Ла зар се при ја ви на 
ва тро га сни курс. По сле за вр ше ног кур са, из 
Ужи ца је, да би ис пи та ла по ла зни ке, до шла 
ис пит на ко ми си ја. Кад је на ред до шао Ла зар, 
пред сед ник ко ми си је му по ста ви пи та ње:

– Дру же Ста ши ћу, на овој стру га ри је из-
био по жар. Шта ћеш ти као ва тро га сац пр во 
да ура диш?

– Дру же про фе со ре – као из то па је од го-
во рио Ла зар – ја бих пр во из нео Ти то ву сли ку!

Ко у то вре ме, за та кав од го вор, не би ис пи-
та ни ку упи сао чи сту пе ти цу? Та ко је Ла зар 
Ста шић, са мо јед ном је ди ном ре че ни цом, 
до ка зао сво ју струч ност, по ло жио ис пит, и 
сте као ди пло му ва тро га сца!

Зар се на осно ву ова квог ис пи та не би мо-
гло за кљу чи ти да наш да на шњи си стем вред-
но сти, по ко ме је члан ска кар та не ке стран ке 
ја ча од уни вер зи тет ске ди пло ме, и по ко ме 
је по доб ност пре суд ни ја од ком пе тент но сти, 
има ко ре не још у тим дав ним вре ме ни ма?

Чи та лац ко ји оче ку је да у овој мо но гра-
фи ји на ђе стра ни це по све ће не кре ман ским 
про ро ци ма, Та ра би ћи ма, по чи јем су Кре ман
ском про ро чан ству и са ма Крем на по ста ла 
на да ле ко по зна та, би ће на гра ђен оби љем ин-
фор ма ци ја. Чак и ви ше од то га: са зна ће да је у 
Крем ни ма, по ред Та ра би ћа, би ло још ви дов-
ња ка, па чак и це лих ви дов њач ких по ро ди ца, 
чи ја сла ва ни је пре шла се о ске гра ни це, али 
на осно ву че га би, кад све са бе ре, мо гао за-
кљу чи ти да су Крем на не ка да би ла не ка вр-
ста срп ских Дел фа.

Не ће би ти из не ве рен ни чи та лац ко ји оче-
ку је да му ова мо но гра фи ја по ну ди и при чу 

о дра ма тич ној из град њи пру ге Ужи це –Вар-
ди ште, с атрак тив ном и на да ле ко чу ве ном 
„Шар ган ском осми цом”. Али ће на овим 
стра ни ца ма на ћи и не ке нео че ки ва не де та ље 
и са др жа је, ко ји би га мо гли не ма ло из не на-
ди ти.

Ме ђу Кре ман ци ма се, на при мер, са чу ва-
ла јед на нео бич на из ре ка: „Кад га вран ле ти 
из над Кре ма на, окре не се на ле ђа, да не гле-
да цр ње од се бе”. За ни мљи во је да ту пти цу 
ко ја ле ти на о па ко на ла зи мо и у јед ној од нај-
по зна ти јих пе са ма Ги јо ма Апо ли не ра, „По-
вра так”. На шу па жњу не при вла чи са мо то 
што је та би зар на сли ка, ко ја се по ја ви ла у 
ма шти јед ног фран цу ског пе сни ка, ис кр сла 
и у гла ви не ког срп ског се ља ка. За ни мљи ва 
је и раз ли ка из ме ђу те две пти це и сли ке: док 
Апо ли не ро ва пти ца, ле те ћи на о па ко, скла па 
очи јер је зе мља „за се њу је”, овај кре ман ски 
га вран окре ће ле ђа зе мљи за то што на њој 
ви ди не што цр ње и од свог соп стве ног цр ни ла.

Ску пља ју ћи гра ђу за сво ју мо но гра фи ју 
Ми са и ло вић ни је за не ма рио ни је дан по да-
так до ко га је до шао, ни јед ну при чу ко ју је 
чуо. Он при би ра, ис пи ту је, и ста вља на пра-
во ме сто, сва ку реч, сва ко сло во, сва ки број, 
сва ко име и да тум. И на све му то ме за сни ва, 
и пи ше – а мо гао би да ка жем: и гра ди – сво-
ју књи гу о овом жи во пи сном се лу.

Па чак и ви ше од то га.
Кад су се мо ји при ја те љи пре се ли ли из 

Бе о гра да у јед но ри бар ско се ло на Ду на ву, 
ја сам им сво је до бре же ље упу тио у не кој 
вр сти пе снич ке по сла ни це, у ко јој сам из ме-
ђу оста лог на пи сао да се њи хов свет, ко ји је 
не кад об у хва тао „Ки пар, Ка сти љу, Ка ра ко рум 
и Је ру са лим”, сма њу је и сво ди „на Чен ту, Ба-
ран ду, / на Ста ри и Но ви Слан ка мен и Кр че-
дин”, али да при том, па ра док сал но, „сма њу-
ју ћи се, по ста је све ве ћи”!

Не што слич но де ша ва се и у овом кре ман-
ском слу ча ју. Оно што нам се до ју че чи ни ло 
као не при мет на тач ки ца на ма пи Ср би је, по-
чи ње – кад се у њу, чи та ју ћи ову мо но гра фи ју, 
уду би мо – да ожи вља ва и бу ја, да от кри ва 
не ке сво је до сад не по зна те по но ре, ду би не и 
ви си не, и да из ра ста у све ве ћи свет, ко ји 
об у хва та и са др жи мно го ви ше не го што би 
се на осно ву ка та стра овог се ла, и на осно ву 
ње го вог ад ми ни стра тив ног ста ту са, мо гло 
оче ки ва ти.

Ака де мик Љу бо мир Си мо вић, Београд
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ОСО БЕ НА ИСТО РИ ЈА СЕ ЛА БОЛ МАН У БА РА ЊИ

(Јо ван М. Не дић, Бол ман је био Бол ман, из да ње ау то ра,  
Бол ман 2012)

Под ши ро ким сво до ви ма Ма ти це срп ске, 
ко ја је за че ла бри гу о књи же ству срб ском 
још 1826. го ди не у Пе шти, да би га још рев-
но сни је на ста ви ла у Но вом Са ду од 1864. 
го ди не, чи не ћи од ње га Срп ску Ати ну, об ја-
вље но је, про мо ви са но је, при ка за но је – и 
по хвал ним сло вом од ли ко ва но – мно штво и 
мно штво књи жев них со чи не ни ја, ка ко по ет-
ских, тј. књи жев них, та ко и по уч них, тј. на-
уч них, из ра зних стру ка ко ји ма су се не ка да 
рет ки уче ни Ср би ода зва ли, у на ди да ће ро ду 
и ота ча ству учи ни ти част и по ле зност, не 
ма ре ћи мно го за соп стве ну ко рист. Па и ка да 
је то ком 20. ве ка, у круг уче них Ср ба – што 
оп штом исто риј ском вер ти ка лом, што соп-
стве ним срп ским на сто ја њем у тај круг укљу-
чен по за ма шан број оних ко ји су се мо гли 
увр сти ти у срп ске књи жев ни ке (што је зна чи-
ло не са мо пе сни ке, при по ве да че, ро ма но пи-
сце, већ и ет но гра фе, де мо гра фе, ар хе о ло ге, 
со ци о ло ге, ста ти сти ча ре и струч ња ке дру гих 
про ве ни јен ци ја), до го ди ло се да је у срп ској 
кул ту ри и на у ци кон ти ну и ра но на ста јао низ 
и низ де ла и о срп ским на се љи ма и срп ским 
по ро ди ца ма. Раз у ме се да је ис тра жи ва ње 
ко је је до ку мен то ва но из во ри ма по стан дар-
ди ма са вре ме не исто риј ске на у ке – она ко 
ка ко ју је де фи ни сао уче ни Јо ван Ра јић још 
пре 18. ве ка (са ве сно и тач но при ка за ти при-
кљу че ни ја) или ка ко ју је по ла ве ка ка сни је 
де фи ни сао не спор ни Ле о полд Ран ке (Ze i gen 
wie es ei gen tlich gеwe sen) – о би ло коjeм пе рио-
ду, о би ло коjeм пре де лу, о би ло ко јем по је дин-
цу, о би ло ко јој ужој или ши рој за јед ни ци 
(на ци о нал ној, ре ги о нал ној итд.), – ка да су 
Ср би у пи та њу, би ло оп те ре ће но не до стат-
ком пи са них из во ра, не до стат ком про фе сио-
нал них, тј. на ци о нал них и/или др жав них за-
во да ко ји се ти ме ба ве, не до стат ком иде је о 
то ме да је мо гу ће пе ром учи ни ти и оно што 
је не мо гу ће учи ни ти са мим ма чем.

У слу ча ју књи ге Јо ва на М. Не ди ћа о Бол-
ма ну, ве ли ком и зна чај ном срп ском се лу у 
ју жној Ба ра њи, го во ри се упра во о то ме. У 

пр вом де лу књи ге под на сло вом „Из исто ри-
је се ла и Цр кве не оп шти не”, нај пре је рас пра-
вље на кон тро вер за око по ре кла и зна че ња 
на зи ва се ла Бол ман. За тим је ука за но на ло-
ка ли те те пра и сто риј ског на се ља ва ња бол-
ман ског ата ра, о че му све до че ар те фак ти из 
брон за ног до ба. По себ на па жња по све ће на 
је из во ри ма о се лу Бол ма ну пре и за вре ме 
тур ске вла да ви не под руч јем Ба ра ње и Па но-
ни је, све до Ве ли ког беч ког ра та, од но сно про-
ме не им пе ри је 1687. го ди не. Од ре ђе на па-
жња по све ће на је и вре ме ну Ра ко ци је ве бу не 
(1703–1711), ко ја је про у зро ко ва ла ве ли ка стра-
да ња Ср ба у Ба ра њи, па и у Бол ма ну, из бе гли-
штво у Сла во ни ју, по вра так у за ви чај де ла 
из бе глог ста нов ни штва, по сле че га је и ло ка-
ци ја се ла про ме ње на услед че стих по пла ва. 
Ве о ма са др жа јан текст у пр вом де лу књи ге 
од но си се на 18. и 19. век. У ње му је опи сан 
на чин град ње ку ћа, сва ко днев ни жи вот, по-
себ но ду хов ни, кмет ски од но си и њи хо во 
уки да ње сре ди ном 19. ве ка, вр ста при вре ђи-
ва ња (по ред зе мљо рад ње, сто чар ство је би ло 
од ли ка овог на се ља), здрав стве не при ли ке 
(ко је од ли ку је ве ли ка смрт ност но во ро ђен ча-
ди) итд. Вре дан при лог је дат у ве зи за ра зних 
бо ле сти, по себ но епи де ми ја ма ко ле ре, ко је су 
у три на вра та (1836, 1849. и 1873) знат но про-
ре ди ле бол ман ско ста нов ни штво, а го то во 
уни шти ле не ке со ка ке и по је ди не по ро ди це.

Ау тор је зна тан про стор по све тио град њи 
бол ман ског хра ма 70–их го ди на 18. ве ка, ко ји 
је ни као на те ме љи ма ста ри јег, гра ђе ног од 
тро шног ма те ри ја ла. Но ви храм, осве ћен 1777. 
го ди не, вре ме ном је осли кан и снаб де вен 
вред ним ико но ста сом. Уз при чу о цр кви при-
ста ла је и при ча о шко ли, а по том и о све ште-
ни ци ма и учи те љи ма.

Да би за сва ко днев ни жи вот на се ља и ње-
го вих жи те ља илу стр о вао зна чај Цр кве не 
оп шти не у Бол ма ну, ау тор је на осно ву ар хив-
ске гра ђе пред ста вио не ке иза бра не го ди не 
и де це ни је ра да и по сло ва ња Цр кве не оп шти-
не то ком 19. ве ка.
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Ау тор је од ре ђе ну па жњу по све тио и оно-
ма сти ци, жен ским и му шким име ни ма, име-
ни ма бли за на ца, име ни ма ру ди на, је зе ра, 
ка на ла и ба ра, по је ди них по те са и де ло ва 
на се ља. Ва жно и за ни мљи во.

По себ ну па жњу за слу жу је ау то ров на пор 
да си сте ма ти зу је пре зи ме на бол ман ских 
по ро ди ца по ве ко ви ма, уо ча ва ју ћи да је от-
при лике по сто по ро ди ца у раз ли чи тим пе-
ри о ди ма, обе ле же ним и исе ља ва њем и до-
се ља ва њем, чи ни ло је згро срп ске бол ман ске 
за јед ни це. У том по гле ду, зна чај но је ау то-
ро во еви ден ти ра ње до се ља ва ње по сле Пр вог 
свет ског ра та, ка ко оп та на та из Ма ђар ске, 
та ко и ко ло ни ста до бро во ља ца с про сто ра Бал-
ка на где су жи ве ли Ср би (Хер це го ви на итд.)

У овој књи зи по себ но је, у окви ру дру гог 
де ла, об ра ђен ме ђу рат ни пе ри од, Дру ги свет-
ски рат и на ро чи то чу ве на Бол ман ска бит ка 
за вре ме ко је је то ком мар та ме се ца 1945. го-
ди не по ги нуо нај ве ћи део ста нов ни штва се ла 
и сру шен храм у цен тру ме ста...

Ау тор је опи сао Пр ви свет ски рат, мо би-
ли за ци ју, ги ње ње за Ау стро у гар ску, бе жа ње 
из ње не вој ске, до бро во љач ки по крет и ње го-
ве жр тве, оду ше вље ње до ла ском осло бо ди-
лач ке срп ске вој ске у но вем бру 1918, но во сад-
ско при са је ди ње ње, у ко ме су уче ство ва ли 
и по сла ни ци из Бол ма на, до ла зак оп та на та 
и ко ло ни ста, на пре дак се ла. Зна чај но је ре ћи 
да је Бол ман у це лој сво јој исто ри ји вр ху нац 
број ног ста ња ста нов ни ка, еко ном ски и дру ги 
раз вој до сти гао 1931. го ди не, ка да је Бол ман 
био у окви ру Ду нав ске ба но ви не.

Дра ма тич ни да ни 1941. го ди не, од 6. апри-
ла и на па да Не мач ке на Кра ље ви ну Ју го сла-
ви ју и 13. апри ла ка да су ма ђар ске тру пе оку-
пи ра ле Бач ку и Ба ра њу, до не ле су пр ве жр тве 
ме ђу Бол ман ци ма, ко јих ће бити све до по бе-
де над на ци змом. Ме ђу тим, по но во осво је на 
сло бо да, због уво ђе ња ко му ни стич ких екс пе-
ри ме на та (от куп, при сил не за дру ге, про гон 
ве ре), на ду ше Бол ма на ца оста ви ла је и ру жне 
успо ме не. Мно ги Бол ман ци су хте ли ста ри и 
већ ухо да ни си стем и би ли су за кра ља и отаџ-
би ну, та ко да су гла са ли у тзв. ћо ра ву ку ти ју, 

што им се у на ред ним де це ни ја ма вра ћа ло у 
не га тив ном сми слу. Сру ше ну цр кву ус пе ли 
су да об но ве тек по сле 15 го ди на.

На рав но, ау тор ове књи ге, као и ње го ви 
са рад ни ци, ни су пи са ли са мо о Ср би ма, већ 
и о Ма ђа ри ма, Нем ци ма, Шок ци ма, да нас 
Хр ва ти ма-Шок ци ма, Ро ми ма, Је вре ји ма и 
дру ги ма ко ји су са срп ском ве ћи ном жи ве ли, 
ка ко у Бол ма ну, та ко и у Но вом Бол ма ну и 
Ма ји шким Ме ђа ма.

Вер но је при ка зан и вер ски мо за ик, од 
пра во слав них Ср ба, до ри мо ка то ли ка, лу те-
ра на, изра е ли та.

Спе ци фи чан, оби ман и не ма ње вре дан 
део ове књи ге пред ста вља исто ри ја Бол ма на 
кроз при че, ко је је са ку пио Ви до је Јо вић. Из 
овог де ла ви ди се спе ци фич ност го во ра, па 
и мен та ли тет Бол ма на ца. При ка за не су и све 
кр сне сла ве у Бол ма ну, по по ро ди ца ма.

Ау тор се по тру дио да нам пред ста ви и 
по зна те Бол ман це: др Сте ва на Бо ја ни на, 
Ми ли во ја Гру ји ћа, др Све то ми ра Бо ја ни на, 
Ми ло ва на Бо шња ка, Јо ва на Ла зи ћа, на род-
ног хе ро ја, итд.

„Ма ли рјеч ник бол ман ског ди ва на” пред-
ста вља до при нос упо зна ва њу це ли не го во ра 
вој во ђан ских Ср ба. 

Ве ли ка би бли о гра фи ја ка рак те ри ше ову 
књи гу. Ре ги стар пој мо ва и ре ги стар име на 
до дат но упот пу њу ју ње ну вред ност. Би о гра-
фи је ау то ра и са рад ни ка по ја шња ва ју нам 
ка ко је уоп ште ова ко во лу ми но зна књи га о 
Бол ма ну мо гла на ста ти.

Три ма пе: ма па Ба ра ње, ма па бол ман ског 
ата ра и ма па на се ља Бол ман из 1891, пру жа 
чи та о цу при ли ки да се ми са о но про ше та кроз 
то по ни ме ове књи ге.

За кљу чак и оце на су ви ше не го по зи тив ни.
Не ка ова књи га по слу жи као ин спи ра ци ја 

и до не кле као упут ство и за дру ге ау то ре из 
Ба ра ње да опи шу сво ја ме ста.

Има мо ли пра ва да за бо ра ви мо Ба ра њу?!
Гле да ју ћи и на исто риј ску ду би ну и на 

ге о граф ску ши ри ну – не ма мо.
Че стит ке ау то ру и са рад ни ци ма.

Дра го Ње го ван, му зеј ски са вет ник, 
Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад
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UDC 330:929 Grđić G.
UDC 323(497.1)

БО ЉЕ ВЛАСТ НЕ ГО РАСТ!

(Гој ко Гр ђић, Успон и пад Ти то ве Ју го сла ви је: По ли те ко ном ски би ланс, 
Ал ба трос Плус, Бе о град 2015)

Гој ко Гр ђић, еко но мист, уни вер зи тет ски 
професoр (Гац ко 1907 – Бе о град 1979) гим на
зи ју је учио у Мо ста ру и Са ра је ву, пра ва за
вр шио 1931. у Бе о гра ду. Док то рат из еко ном
ских на у ка (Ra ti o na li si e rung, Ar be it slo sig ke it 
und Ar be its ze i tverkürzung) од бра нио је 1934. 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бер ли ну. У Ми
ни стар ству тр го ви не и ин ду стри је ра дио је 
од 1936. до 1938, ка да је иза бран за до цен та 
Еко ном скоко мер ци јал не ви со ке шко ле у Бео
гра ду где је до 1943. пре да вао При вред ну исто
ри ју и Исто ри ју еко ном ских док три на. По 
осло бо ђе њу зе мље рас по ре ђен је у Пред сед
ни штво вла де НР Ср би је. За до цен та бе о град
ског Еко ном ског фа кул те та иза бран је 1948, 
ван ред ног про фе со ра 1951, а за ре дов ног про
фе со ра 1954. Пре да вао је на пред ме ти ма Еко
ном ска ста ти сти ка и Ма кро е ко ном ски би
лан си, од 1955. до пен зи о ни са ња 1977. био је 
шеф Ка те дре за ста ти сти ку и ма те ма ти ку, а 
јед но вре ме и де кан.

Це њен је као ме ђу на род ни зна лац у обла
сти си сте ма ма кро е ко ном ских би лан са и пио
нир те ди сци пли не, као и те о ри је еко ном ске 
ста ти сти ке у Ју го сла ви ји. Био је осни вач, 
пред сед ник и по ча сни члан Ста ти стич ког дру
штва Ју го сла ви је, по кре тач и ду го го ди шњи 
глав ни и од го вор ни уред ник Ста ти стич ке 
ре ви је, члан Ре дак ци о ног од бо ра ча со пи са 
Еко но мист, Ста нов ни штво и Еко ном ски 
ана ли и Сек ци је за на уч ни рад Са ве за еко
но ми ста Ју го сла ви је, члан Ме ђу на род ног 
дру штва за про у ча ва ње на род ног до хот ка и 
дру штве ног бо гат ства и Ме ђу на род ног ста
ти стич ког ин сти ту та. Са ра ђи вао је и у Ле то
пи су Ма ти це срп ске (1939). 

Гр ђић је на пи сао де се ти не књи га и сто
ти не на уч них чла на ка. По ме ни мо не ке ве ће 
ра до ве: Кон ти нен тал на бло ка да или бло ка да 
кон ти нен та, Бе о град 1941; При вре да Рим ског 
цар ства и при вред ни узро ци ње го ве про па
сти, Бе о град 1941; Ин ду стри ска ста ти сти ка, 
Бе о град 1950; При вред на исто ри ја Евро пе, 
Бе о град 1952; При вред ни раз вој Ср би је и Вој

во ди не, Бе о град 1953; На род ни до хо дак: ме
то до ло шка сту ди ја, Бе о град 1955; Ме ре ње, 
пра ће ње и ана ли за про дук тив но сти ра да, 
Бе о град 1960; Исто ри ја ме ђу на род не тр го
ви не до 1870. го ди не, Љу бља на 1961; Осно ви 
еко ном ске ста ти сти ке: са уво дом у де мо
граф ску ста ти сти ку, Бе о град 1955; Раз вој 
при вре де Ср би је и Вој во ди не од осло бо ђе ња 
од Ту ра ка, Бе о град 1963; The re pro du ci ble tan
gi ble we alth of Yugo sla via, Бе о град 1965; На
род ни до хо дак и при вред ни би лан си, Бе о град 
1966; Си стем на род но при вред них би лан са: 
њи хо ва ге не за и ево лу ци ја, Бе о град 1967; Ста
ти сти ка за еко но ми сте, Бе о град 1970 (ко
ау тор); Две де це ни је раз во ја при вре де СР 
Ср би је, Бе о град 1972; Ма кро е ко ном ски би
лан си, Бе о град 1975; Ду го роч не тен ден ци је 
раз во ја Хер це го ви не до 1941. го ди не: исто
риј ско на сле ђе, б. м. 1977; Еко ном скоста
ти стич ка ана ли за. Део 1–2, Бе о град 1980 
(ко а у тор); Еко ном ска ста ти сти ка, Бе о град 
1990, 1991 (ко а у тор).

* * *
Оста вио је иза се бе ру ко пис сту ди је „Ју

го сла ви ја на рас кр шћу” с по гла вљи ма: Ка да 
су жи ви за ви де ли мр тви ма; Ко му ни стич ки 
ма ни фест и но во со ци ја ли стич ко дру штво у 
Ју го сла ви ји; Ко му ни стич ка пар ти ја – пред
вод ни ца рад нич ке кла се; Тран сфор ма ци ја 
со ци ја ли стич ке еко но ми је; Ин ве сти ци је и 
со ци ја ли стич ки раз вој зе мље; Ства ра ње рад
нич ке кла се и со ци ја ли стич ких од но са; Ме
ђу ре ги о нал ни од но си и кон цепт ви ше на цио
нал не за јед ни це; Ко руп ци ја или вра ћа ње 
при ват ном вла сни штву; Бан кар ство на со
ци ја ли стич ки на чин; На рас кр сни ци.

У јед ној вер зи ји пред го во ра на пи сао je: 
„Рад на овој књи зи за по чео сам не где 1948. 
го ди не, у вре ме ка да су се цр ве не за ста ве ви
јо ри ле Ју го сла ви јом и ка да је Ко му ни стич ка 
пар ти ја по бе ди ла спољ не и уну тра шње не
при ја те ље.
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Осло бо ђе ње зе мље од фа ши стич ких оку-
па то ра и њи хо вих са рад ни ка ста ви ло је мно ге 
љу де, ко ји се ни су на шли ме ђу осло бо ди о ци-
ма, пред те шку ди ле му, да ли да на пу сте зе-
мљу, или да оста ну код ку ће, јер је гра ђан ски 
рат, ко ји је прет хо дио осло бо ђе њу, до вео до 
уси ја ња од но се ме ђу љу ди ма. С об зи ром на то 
да сам се за те као у но вим окол но сти ма, же-
лео сам да при су ству јем до ла ску но ве епо хе 
у мо ју зе мљу и да бу дем све док ре а ли за ци је 
јед не иде је, ко ја је за о ку пља ла мно ге ве ли ке 
умо ве ви ше од јед ног ве ка.

Сту ди ја је ре зул тат три де се то го ди шњег 
по сма тра ња и бе ле же ња до га ђа ја у зе мљи, 
ана ли зи ра ња ре зул та та со ци јал ног си сте ма 
ко ји је пре тен до вао да бу де оквир убр за ног 
и успе шног со цио-еко ном ског раз во ја зе мље. 
Овај те шки по сао зах те вао је по зна ва ње чи-
ње ни ца, ко је су за мно ге би ле не до ступ не, 
као и зна лач ко ода би ра ње и об ја шња ва ње до-
га ђа ја, про це њу ју ћи њи хо ву ва жност и ре ле-
вант ност за од ре ђе ни про блем.

Ја сам био је дан од оних ко ји су би ли ра до-
сни због успе ха и жа ло сни због не у спе ха но-
вог дру штве ног си сте ма и ако има не што што 
ме је на те ра ло да пи шем, би ла је мо ја же ља 
да про на ђем пра ву исти ну, су прот ста вив ши 
је мо ру гре ша ка у ко ји ма се мој на род из гу-
био и у ко је су се, та ко ђе, уме ша ли и дру ги 
на ро ди.

Иза брав ши на уч ни ме тод ана ли зи ра ња, 
ни сам же лео да на пи шем до сад ну књи гу на-
ме ње ну са мо про фе со ри ма еко но ми је, пра ва 
и по ли тич ких на у ка. Сма трам да је те ма сту-
ди је за ни мљи ва, за све љу де ко ји во ле књи-
гу, па сам се сто га и тру дио да ње на са др-
жи на бу де што до ступ ни ја ши ро ком кру гу 
чи та ла ца”.

Гр ђи ће ва ћер ка – го спо ђа Смиљ ка Со ре тић 
– 35 го ди на од за вр шет ка ру ко пи са (1979) 
по сла ла га је, по ака де ми ку Дра го љу бу Жи-
во ји но ви ћу, срп ском из да ва чу. Ка да је Гр ђи-
ћев ру ко пис с Фло ри де сти гао у Бе о град ни је 
са др жа вао на пред ци ти ра ну вер зи ју пред го-
во ра1. Њу је при ре ђи вач (тек по из ла ску књи ге 
из штам пе) про на шао (на стра ни 119) књи ге 
Гој ко вог бра та (Ри сто Гр ђић, За пи си из Хер
це го ви не: Успо ме не по сла ни ка и управ ни ка 

1 За раз ли ку од ци ти ра ног тек ста из књи ге 
Ри сте Гр ђи ћа Пред го вор ау то ра у књи зи Гој ка 
Гр ђи ћа – кра ћа увод на фак то граф ска пре глед на 
ин фор ма ци ја – не ма ис по вед но-екс пла на тор ну 
но ту ни ти спе ци фич ну до ку мен тар ну те жи ну. 

Кан це ла ри је Срп ске Па три јар ши је, Аген ци-
ја Фи лип Ви шњић, Бе о град 2012). 

* * *
По сле пр вог чи та ња овог ау тен тич ног до-

кументa јед ног бур ног вре ме на ко ји се по сле 
ви ше де це ни ја про ма ља на све тлост да на, 
Гр ђи ћев спис би се мо гао свр ста ти у спе ци-
фич ну на уч ну сту ди ју ко јој би не где у (под)
на сло ву2 при ме ре но ста јао тер мин ра су ђи ва
ње, као при мар на озна ка за ње го ву ри го ро зну 
(пре све га ег закт ну кван ти та тив ну ма кро е ко-
ном ску, па не што мек шу – од ра жа ва ју ћи при-
ро ду пред ме та ис тра жи ва ња – „ква ли та-
тив ну” мул ти ди сци пли нар ну: со ци о ло шку, 
по ли ти ко ло шку, исто риј ску...) ана ли зу ко ју 
дис крет но пра ти и про су ђи ва ње дру штве них 
по ја ва и про це са.

Ње го во основ но по ла зи ште ни је ниг де екс-
пли ци ра но; уз ми ни ма лан ре кон струк тив ни 
на пор оно би се мо гло од ре ди ти као ево лу
ци о ни стич ко: па жљив чи та лац от кри ва да 
Гр ђић сма тра да дру штво (као и при ро да: na-
tu ra...) не чи ни (и не тре ба да чи ни) ско ко ве 
(...non fa cit sal tum)3. Ка да се пру жи при ли ка 

2 Ори ги нал ни на слов ру ко пи са био је Ју
го сла ви ја на рас кр шћу: 35 го ди на со ци ја ли зма. 
С об зи ром на то да је Ју го сла ви ја у ме ђу време ну 
на пу сти ла не са мо то рас кр шће не го и си шла са 
исто риј ске сце не, при ре ђи вач је сма трао да је 
при ме ре ни је да на ко ри ца ма књи ге сто ји: Успон 
и пад Ти то ве Ју го сла ви је: по ли те ко ном ски би
ланс. Књи га пред на ма мо гла би да но си на зив 
и: Би ланс Ти то ве Ју го сла ви је; По ли тич ки ум 
про тив еко ном ског ра зу ма; По ли тич ки ин те рес 
про тив еко ном ске ра ци о нал но сти; По ли тич ки 
во лун та ри зам ver sus еко ном ска ло ги ка... У сва-
ком слу ча ју овај рад био је озна чен као сту ди ја 
слу ча ја раз во ја јед не (со ци ја ли стич ке) зе мље у 
епо хи ко ју сим бо ли ше Ти то и ти то и зам, лич ност 
и спе ци фи чан дру штве но-по ли тич ки си стем. 

3 До дај мо: исто риј ско ис ку ство по ка зу је 
да – по јед но ста вље но го во ре ћи – ре во лу ци о нар ни 
за нос крат ко тра је, убр зо по чи ње сва ђа око пле на, 
да би, пре или ка сни је, ре во лу ци ја по је ла сво ју 
де цу. По сле по ли тич ког пре вра та (со ци ја ли стич-
ку, а мо жда и сва ку) ре во лу ци ју мир но доп ска 
ево лу ци ја пре тва ра у би ро крат ски око шта лог 
(али све про жи ма ју ћег, го то во све моћ ног) Ле ви-
ја та на. Сто га „пра ва” („на уч но за сно ва на”) ре во-
лу ци о нар на иде о ло ги ја, као лек за бољ ке ре ал ног 
со ци ја ли зма пре по ру чу је пер ма нент ну (Троц ки) 
или кул тур ну (Мао) ре во лу ци ју. И сва ки кон-
цепт не пре кид не ре во лу ци је до жи вља ва ну жно 
по раз, јер, на кра ју кра је ва, не ко мо ра и да ра ди 
(ре во лу ци о нар као про фе си ја ипак из гле да да је 
con tra dic tio in adjec to, а и не мо гу и не тре ба сви 
да бу ду ре во лу ци о на ри; до вољ но је да о ре во лу-
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за ре во лу ци ју (на при мер, рат) – као што се 
то де си ло у Ју го сла ви ји че тр де се тих го ди на 
20. ве ка он да се рас ки да с „мрач ном” про-
шло шћу, ју ри ша не за др жи во у „све тлу” бу-
дућ ност, да кле, от по чи ње (ми лом и си лом) 
спро во ђе ње ре во лу ци о нар них иде а ла у де ло. 

А шта је ре во лу ци ја? 
По исто ри о соф ском ту ма че њу Троц ког: 

„Ре во лу ци ја је ин спи ри са ни бес исто ри је.”4 
(При том не тре ба за бо ра ви ти да Троц ки твр-
ди да је ње го ва те о ри ја ре во лу ци је на уч но5 
за сно ва на6). 

Ка ко да се у ин те лек ту ал ној рав ни с ис ка-
зом овог ти па ухва ти у ко штац еко но мист 
ко ји је 1935. док то ри рао у Бер ли ну код та мо-
шњих Wirtschaftswis sen schaftsha uptströ mung 
не мач ких про фе со ра упи ја ју ћи од њих со ве те 
здра вог ра зу ма о ра ци о на ли за ци ји, не за по-
сле но сти и скра ћи ва њу рад ног вре ме на и ко ји 
се сти ца јем окол но сти по сле 1945. у род ној 
зе мљи на шао у ам би јен ту (нај пре две го ди не) 
об но ве и из град ње, а по том у пр вим сце на ма 
„ју ри ша на не бо” – град њи со ци ја ли зма као 
пр вој фа зи ко му ни зма. 

Гр ђић на по чет ку сту ди је по ла зи од уве-
ре ња да је у пи та њу иде о ло шки фа на ти зам, 
тј. да ре во лу ци о на ри искре но и пошт енo из-
воде пре врат не сум ња ју ћи уоп ште у то да 

ци о нар ној те ле о ло ги ји бри не аван гар да), дру гим 
ре чи ма: ре во лу ци о нар ни по ла ко по ти ску је функ-
ци о нал ни ле ги ти ми тет. Жи вот се вра ћа у ко ло-
те чи ну, те че да ље... Вра ћа се сво јој „при ро ди”. 
А у При ро ди – Амур ни је ни пре ста јао да те че...

4 Ју го сло вен ски ре во лу ци о на ри ни су би ли 
ин спи ри са ни Троц ким не го Марк сом, Ста љи-
ном и Ле њи ном. Ипак ту ма че ње марк си зма ко је 
из но си Троц ки за слу жу је па жњу: „Марк си зам 
се бе сма тра све сним из ра зом не све сног исто риј-
ског про це са. Али ‘не све сни’ про цес се – у исто-
риј ско-фи ло соф ском, не у пси хо ло шком сми слу 
– по ду да ра са сво јим све сним из ра зом са мо на 
нај ви шем вр ху, кад ма се, са мим еле мен тар ним 
при ти ском, про ди ру кроз дру штве ну ру ти ну и 
да ју по бед нич ки из раз нај ду бљим по тре ба ма 
исто риј ског раз во ја ... Ства ра лач ки спој све сног 
и не све сног је оно што се нај че шће на зи ва ин-
спи ра ци јом. Ре во лу ци ја је ин спи ри са ни бес 
исто ри је.”

5 Ко ја је раз ли ка из ме ђу на у ке и иде о ло ги је? 
Циљ на у ке је да ствар ност об ја шња ва, ме та на у ке 
да се ба ви раз у ме ва њем (сми сла) по ја ва и про це са 
[Von Wright 1975], а иде о ло ги је да бра ни ин те-
ре се и усме ра ва – про јек ту је и „де кон стру и ше” 
– пост/исто риј ска зби ва ња. 

6 Про блем ле жи у рад нич кој кла си ко ја није 
„на уч но рас по ло же на” па не сле ди и у жи вот не 
спро во ди ње го ве усре ћи тељ ске иде је. 

ће по бе до но сна ре во лу ци ја до ве сти на власт 
рад нич ку кла су ко ја ће – та ко осло бо ђе на – 
еман ци по ва ти и оста ле дру штве не сло је ве и 
из гра ди ти бес кон фликт ни и тран спа рент ни 
рај на зе мљи у коjeм ће се сви пре ма ра ду од-
но си ти као пре ма хо би ју, а рас по де ла (без 
раз ме не) вр ши ће се пре ма по тре ба ма7. 

Мно го је пре пре ка у ствар ном жи во ту у 
ре а ли за ци ји иде а ла, пре та ка ње (нај че шће 
без по сре до ва ња /oh ne Ver mit tlung/) у ствар-
ност. Отуд раз ли чи та из о па че ња, ано ми је..., 
а не рет ко и (хе ге лов ска) циљ на хе те ро но ми ја 
(He te ro no mie der Zwec ke).

Ка ко ана ли за од ми че Гр ђић (нај пре рет ко, 
па све че шће) ре ла ти ви зу је став о по ште ном, 
бе не во лент ном иде о ло шком фа на ти зму: раз-
бла жа ва га скеп сом да је мо жда у пи та њу и 
не зна ње (па отуд не сна ла же ње и им про ви за-
ци ја8): по сле Ста љи но вих оп ту жби „ју го сло-
вен ских дру го ва” 1948. за ма ло гра ђан шти ну 
и оп шти ре ви зи о ни зам (из да ју да не по ми ње-
мо), чак се по зајм љу ју иде о ло шке фор му ле 
из „не при ја тељ ског” (де кла ра тив но исто вет-
ног, али прак тич но ри вал ског) иде о ло шког 
ар се на ла (на при мер, о ко лек ти ви за ци ји на 
се лу – од че га се бр зо од у ста ло – и о ре ша-
ва њу на ци о нал ног пи та ња, на че му се по сле 
вр ло „кре а тив но” ра ди ло све до Уста ва 1974, 
од но сно до сло ма са ве зне др жа ве; мо гло би се 
вр ло убе дљи во ар гу мен то ва ти да су те кре а-
ци је (угра ђе ни де ста би ли за то ри) том сло му 
знат но – ако не и пре суд но – до при не ли. 

На кра ју, с не ве ри цом и за чу ђе но, Гр ђић 
се за пи тао да ли се у осно ви све вр ти (а мо жда 
и од по чет ка вр те ло) око вла сти, дру гим ре-
чи  ма да је ов де у пи та њу иде о ло ги ја као сред-
 ство оства ре ња од ре ђе них ин те ре са (пре све-
га осва ја ња и по том очу ва ња вла сти9).

У увод ном де лу Гр ђић по ре ди иде о ло-
шко-по ли тич ке про кла ма ци је и оства ре не 

7 Прак тич ни про бле ми пре тва ра ња идеа-
ла у ствар ност из ван ред но су при ка за ни у књи зи 
Бан кар анар хист [Песоа 2011].

8 Не мач ки еко но мист То мас Егер (Tho mas 
Eger) сли ко ви то опи су је ка ко се у дру гој Ју го-
сла ви ји кре та ло у идеј не (по ли тич ке, еко ном ске, 
дру штве не...) про јек те: ју го сло вен ски ли де ри 
(„ди ле та нант ски ен ту зи ја сти”) нај пре за бо ду 
стре лу, па он да око ње цр та ју кру го ве ме те [E ger 
1980].

9 Ре во лу ци о на ри су по ште но по че ли, има-
ли су до бре на ме ре, али власт их је ис ква ри ла; 
а ка ко и не би, јер (при род но?) „и ан ђе ли ма ка да 
до ђу на власт ро го ви на ра сту” [Политика 23. мај 
1971]. 
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ре зул та те у при вред ном ра сту. Пр ви кри те-
ри ју ми вред но ва ња успе шно сти је сте сте пен 
оства ре но сти (тач ни је: оства ри во сти уоп ште) 
иде а ла; да кле, са ма иде о ло ги ја је стан дард за 
оце ну ем пи риј ски по сто је ћег, ре ал ног, дру-
штва, од но сно дру штва у из град њи (сте пен, 
ме ра оства ре но сти ре во лу ци о нар ног про јек та). 
Ко ли ка је до след ност у ње го вој при ме ни? 
Има ли од сту па ња (НЕП-ов ског или не ког 
дру гог ти па)?

Он за тим успе шност по сма тра кроз при-
зму тро шко ва пла ће них за оства ри ва ње ре-
зул та та, тј. ме ри ефи ка сно сти при ме ње не 
иде о ло ги је10. 

Ре ал не еко ном ске и дру штве не про це се 
чи ни ли су по ред иде о ло шки ин спи ри са них 
и по ли тич ки ди ри го ва них, ау то ном ни при-
вред ни про це си (део фор мал ног сек то ра или 
нефор мал ни сек тор, тј. под зем ни то ко ви; ко-
руп ци ја и кри ми нал – си ва зо на). Це ли ну тих 
то ко ва (и сав њи хов ди вер зи тет) тре ба об у хва-
ти ти и под вр ћи ана ли зи. То Гр ђић у спе ци фич-

10 „По сто је два основ на ти па од бра не иде је 
со ци ја ли зма од но сно ко му ни зма: 

По јед ном је са са мим те о риј ским иде а-
лом со ци ја ли зма све у ре ду, а про блем је са мо у 
то ме што је би ро кра ти зо ва но и ко рум пи ра но 
ру ко вод ство ре ал-со ци ја ли зма, у ци љу пер пе-
ту и ра ња сво га при ви ле го ва ног по ло жа ја, бло-
ки ра ло ње го ву ре а ли за ци ју ти ме што у не до глед 
од ла же кон сти ту и са ње сло бод не асо ци ја ци је 
удру же них про из во ђа ча, тј. не по сред не де мо кра-
ти је со вје та. 

По дру гом, с из вор ним про јек том ко му-
ни за ма све је у ре ду, са мо што још ни је са зре ло 
вре ме за ње го ву пу ну ре а ли за ци ју, због не до вољ-
но раз ви је них про из вод них сна га у ко је тре ба 
укљу чи ва ти и са мо свест глав ног ре во лу ци о нар-
ног су бјек та, про ле те ри ја та ко ји још ни је у до-
вољ ној ме ри по стао све стан сво је исто риј ске 
кла сне ми си је. Ова ква од бра на со ци ја ли зма да је 
ле ги ти ми тет ре во лу ци о нар ној ма њи ни, про ле-
тер ској аван гар ди, да упра вља дру штве ном ве-
ћи ном, јер она, по што по се ду је увид у уну тра-
шње за ко ни то сти исто риј ског раз во ја, зна бо ље 
шта је пра ви ин те рес те ве ћи не од ње са ме. То 
је оправ да ва ње ре во лу ци о нар ног па тер на ли зма” 
[Дивјак 2015].

Ди вјак сма тра да су „ре ал со ци ја ли зму, због 
ње го вог уто пиј ског ка рак те ра, би ле има нент не 
не раз ре ши ве кон тра дик ци је, те је ње му оту да 
би ла свој стве на пер ма нент на не е фи ка сност. За 
раз ли ку од то га, ли бе рал-де мо крат ски си стем 
је ис по љио, и по ред ве ли ких кри за у ко је је за-
па дао, ве ли ку ефи ка сност. у др жа ва ма с та квим 
си сте ми ма је већ одав но кон цен три са на нај ве ћа 
еко ном ска, по ли тич ка, тех но ло шка и вој на моћ” 
[Дивјак 2015].

ном хо ли стич ком кљу чу и чи ни укљу чу ју ћи 
у ана ли зу ин ди рект не дру штве не тро шко ве 
(де ви ја ци је, абе ра ци је, ра зни об ли ци со ци-
јал не па то ло ги је) ко ји по ње му оба ве зно тре ба 
да уђу у сва ко „дру штве но ра чу но вод ство”. 

С об зи ром на то да је це ло ви то об у хва тио 
дру штве ни жи вот – с на гла ском сва ка ко на 
еко ном ској ди мен зи ји – то је за сва ки сег мент 
мо рао да при ме ни и од го ва ра ју ћу ме то до ло-
ги ју11 (не ро бу ју ћи са мо јед ном ме то ду, он 
не на пу шта ме то дич ност; на про тив). 

Ње гов ме тод ски плу ра ли зам по де фи ни-
ци ји зна чи не са мо не га ци ју мо ни зма у ме то-
до ло ги ји, већ и у иде о ло ги ји (сва ка иде о ло-
ги ја је мо ни стич ка, и екс клу зи ви стич ка), а 
он да, кон се квент но то ме, ње гов при ступ пред-
ста вља не га ци ју (сва ке) иде о ло ги је и им пли-
ци ра кри ти ку (сва ког) мо но по ли зма у ствар-
но сти.

Со ци ја ли стич ки дру штве но-еко ном ски 
си стем од ли ку је ње го во све сно (про грам ско) 
об ли ко ва ње, на су прот ма њој или ве ћој спон-
та но сти („ор ган ском ра сту”; Гр ђић: „ау то-
ма ти зму”) прет ход них си сте ма. Ово тим пре 
ако је со ци ја ли стич ка при вре да ина у гу ри са-
на све сном по ли тич ком – ре во лу ци о нар ном 
– ак ци јом (ин спи ри са ном со ци ја ли стич ким/
ко му ни стич ким иде а ли ма). У том слу ча ју 
ин сти ту ци је со ци ја ли стич ке при вре де за ми-
шља ју се као из раз све сне ак ци је ре во лу ци о-
нар них су бје ка та. Не ра чу на ју ћи ин тер вал 
пре вра та (ко ји по пра ви лу ка рак те ри ше на-
си ље) те ин сти ту ци је су – по де фи ни ци ји – 
ко о пе ра тив ног ка рак те ра. Со ци ја ли стич ка 
при вре да, ме ђу тим, има и зна чај не ме та е ко-
ном ске за дат ке (ко ји ни су по ста вље ни ра ни јим 
при вре да ма као не по сре дан зах тев): да бу де 
пра вич на (не ек спло а та тор ска), да обез бе ђу је 
јед на кост, сло бо ду, не по сред ну де мо кра ти ју, 
оп шту еман ци па ци ју... Не сум њи во, бит ну 
прет по став ку оства ре ња ових стра те шких 
(ре во лу ци о нар них) ци ље ва чи ни ре ла тив но 

11 На при мер, где ни је би ло зва нич не ста-
ти сти ке, ту се осла ња на но вин ско из ве шта ва ње 
о афе ра ма, и тсл. Код Гр ђи ћа то пред ста вља са мо 
до пу ну фак то гра фи је, од но сно ем пи риј ске гра-
ђе, на основ ни из вор по да та ка. За раз ли ку од 
Гр ђи ћа, сло ве нач ки по ли тич ки ак ти вист и еко-
но мист Љу бо Сирц, на при мер, жи ве ћи у ино-
стран ству, ни је имао при ступ свим ста ти стич-
ким по да ци ма па се у пи са њу књи ге о при вре ди 
со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је (у пе ри о ду ко ји је 
по ду да ран с Гр ђи ће вим) осла њао нај ве ћим де лом 
на тек сто ве об ја вље не у бе о град ском при вред-
ном не дељ ни ку Еко ном ска по ли ти ка.
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раз ви је на ма те ри јал на осно ва. Отуд функ-
ци ја еко ном ске ефи ка сно сти ин сти ту ци ја 
со ци ја ли стич ке при вре де ни ма ло не гу би на 
зна ча ју. На про тив, да ни је та ко, мо гло би се и 
еко ном ску ефи ка сност про гла си ти де кре том 
или би ло ко јим во лун та ри стич ким ак том12. 
Прак са је ве о ма упе ча тљи во по ка за ла да се 
та ефи ка сност не мо же обез бе ди ти ни ка квим 
де кла ра ци ја ма ни нор ма тив ним ен ту зи ја змом. 
Она је нај ве ћим де лом де тер ми ни са на до стиг-
ну тим сте пе ном (и струк ту ром) еко ном ске 
раз ви је но сти. Тај еле мент ука зу је на ну жност 
ува жа ва ња ге не тич ког аспек та у кре и ра њу 
ин сти ту ци ја со ци ја ли стич ке при вре де. Али, 
као што је већ ре че но, за раз ли ку од оста лих 
при вре да, со ци ја ли стич ка при вре да је и те-
ле о ло шки „им прег ни ра на”. Она је, да кле, с 
јед не стра не, де фи ни са на по мо ћу те ле о ло-
шког прин ци па (у сми слу тран сце ден ци је 
по сто је ћег), а, с дру ге стра не, у њу је ну жно 
угра ђен и ге не тич ки прин цип, од но сно прин-
цип еко ном ске ефи ка сно сти (ра ци о нал но сти 
при вре ђи ва ња). У то ме је би ла, јед на од фун-
да мен тал них про тив реч но сти со ци ја ли стич-
ке при вре де, од но сно со ци ја ли стич ког дру-
штве но-еко ном ског си сте ма13. Та не ре ши ва 

12 Дру гим ре чи ма, оску ди цу је не мо гу ће 
по бе ди ти го лом во љом, или јед но став ни је: не 
мо же се по бе ди ти еко ном ска ло ги ка (као што се 
не мо же „по бе ди ти” ни ло ги ка ма те ма ти ке). Та-
ква по бе да је обич но Пи ро ва – или крат ко тра је 
или је ње на це на та ко ви со ка да се она по ка зу је 
не ис пла ти вом, ако не и бе сми сле ном. Спор на је 
са ма иде ја по бе де, од но сно жуд ња за по бе дом у 
сфе ра ма где је мо жда ре ле вант ни је (и п ло до твор-
ни је) тра га ње за исти ном. По бе да или исти на? 
По ле ми ка или ди ја лог? Пи та ња су ве ро ват но 
трај но отво ре на упр кос ен ди стич ким на сто ја-
њи ма „по бед ни ка” (или кан ди да та за по бед ни ке) 
да их трај но за тво ре (Endlösung, „крај исто ри је”).

13 Уво ђе њем са мо у пра вља ња у рад не ко-
лек ти ве (оу ри за ци ја) у Ју го сла ви ји, ово пи та ње 
(и ње го во днев но – ne ve ren dum – ре ша ва ње) ло-
ци ра но је и у ми кро е ко ном ску ра ван. На ста ла је 
за и ста спе ци фич на („уни кат на”) си ту а ци ја: пр ви 
пут у исто ри ји у јед ном (при вред ном) су бјек ту 
тре ба ло је да се (успе шно: на кра так и дуг рок) 
сје ди ни ре а ли за ци ја мо ти ва ре во лу ци је и мо ти ва 
при вре ђи ва ња. Ре во лу ци ја је мо ти ви са на оства-
ре њем но вих ху ма них од но са ко ји на ди ла зе по-
сто је ће. На дру гој стра ни, ми кро мо ти ви при вре-
ђи ва ња ве за ни су за на сле ђе ну еко ном ску осно ву 
и (оп шту) еко ном ску ло ги ку. Ау то ри док три не 
са мо у прав ног со ци ја ли зма сма тра ли су да су 
ство ри ли иде а лан си стем ко ји је исто вре ме но 
мак си мал но ху ман и мак си мал но ефи ка сан. У 
сва ко днев ној прак си на ре ша ва ње ква дра ту ре 
кру га ху ма ностефи ка сност тро ше на је огром на 

кон тра дик ци ја до ве ла је на кра ју до уру ша-
ва ња си сте ма. Сло му је прет хо ди ла се ри ја 
не у спе шних при вред них ре фор ми. 

Стал но отво ре но пи та ње ефи ка сно сти 
ре ал со ци ја ли стич ке при вре де по вре ме но се 
(ка да би ефи ка сност до шла до кри тич ке тач-
ке ко ја би угро зи ла про сту ре про дук ци ју) по-
ста вља ло као про блем при вред них ре фор ми 
у со ци ја ли зму. Њих су пе ри о дич но пред у-
зи ма ли у зе мља ма ре ал ног со ци ја ли зма, нај-
че шће без до вољ ног об ја шње ња узро ка ини-
ци ра них про ме на. Ду бља ана ли за узро ка 
ре фор ме се из бе га ва ла, јер је зах те ва ла кри-
тич ки ји од нос пре ма ис ку стви ма из про шло-
сти. Сто га се из бе га ва ло (ка ко се то та да у 
вла да ју ћим ме ди ји ма на зи ва ло) „пре пи ра ње 
с про шло шћу”. У том кон тек сту, нај че шће 
се ни је на гла ша ва ла ни ве за с ра ни јим ре фор-
ма ма, њи хо вим узро ци ма и ис хо ди ма. 

С об зи ром на то да су ре фор ме го то во увек 
из ну ђе не па дом про из вод не ак тив но сти и 
еко ном ске ефи ка сно сти, нај че шће се као њи-
хов циљ на во ди „пре лаз од екс тен зив ног на 
ин тен зив ни ји” на чин при вре ђи ва ња. То са мо 
по се би ни је бе зна чај но, иа ко се од мах по ста-
вља пи та ње оства ри во сти и ова ко уско де фи-
ни са ног ци ља. На и ме, не ра ци о нал но при вре-
ђи ва ње нај че шће је симп том отво ре них број-
них дру штве них про бле ма. Мул ти пли ко ва ње 
те шко ћа у при вре ди до во ди у пи та ње осно ве 
при вред ног си сте ма и стра те ги је раз во ја, а 
низ дру штве них кон фли ка та ну жно на ме ће 
пре и спи ти ва ње го то во свих ком по не на та дру-
штве ног жи во та. Пре ма то ме, успе шна ре фор-
ма не мо же да се схва ти са мо као еко ном ски 
про цес (још ма ње као са мо мо не тар ни, на 
шта се сво је вре ме но у осно ви свео Авра мо ви-
ћев Про грам I) чи ји је циљ по ве ћа ње сто пе 
ра ста еко ном ских агре га та – она је и дру штве-
ни про цес у ко јем се су ко бља ва ју зах те ви хе-
те ро ге них сло је ва ста нов ни штва (што је од-
мах до шло до из ра жа ја чим је Про грам II отво-
рио пи та ње др жа ве и сво ји не) [Avramović 
1996]. Ис ход тог про це са за ви си од „ко ли чи-
не” мо ћи ко јом ре фор ма тор ски сло је ви рас по-
ла жу (ако их уоп ште има!), али и од (по чет них) 
стра те шких на ме ра (oпет: ако их уоп ште има!), 

ин ди ви дул на и дру штве на ене ги ја, да на кра ју 
не би оста ло ни шта и од ху ма но сти и од ефи ка-
сно сти, као у Брех то вој (ка лен дар ској) при чи о 
го спо ди ну К. ко ји је хтео да шим шир у сво јој ба-
шти об ли ку је у са вр ше ну ку глу. По сле ни за по
ку ша ја и по гре ша ка, на кра ју, ни је би ло ни ку гле 
ни шим ши ра. 



као и од ти па дру штва у чи јем кон тек сту се 
ре фор ма ре а ли зу је.

Ве ро ват но да ће ис хо ди би ти раз ли чи ти 
ако се ре фор ма уво ди и оства ру је у кон тек сту 
„еко ном ског”, „по ли тич ког” или не ког дру-
гог ти па дру штва. Ов де је реч о „чи стим” мо-
де ли ма дру штва, а не о ре ал ним дру штви ма 
ко ја чи не раз ли чи те ком би на ци је мо де ла. У 
еко ном ском дру штву еко ном ска моћ пред ста-
вља из вор дру штве не мо ћи; у по ли тич ком 
дру штву моћ из ви ре из по ли тич ке мо ћи, док 
је, на при мер у не ком ин фор ма тич ком дру-
штву дру штве на моћ за сно ва на на мо но по лу 
над (тех но ло шким и/или по слов ним) ин фор-
ма ци ја ма. Ова кво (услов но) раз ли ко ва ње 
ти по ва дру шта ва ну жно је због фор му ли са-
ња раз ли чи тих стра те ги ја (при ме ре них ти пу 
дру штва) за (успе шну) ре а ли за ци ју ре форм-
ских про је ка та. У ства ри, ов де се да је им-
пли цит но и од го вор на пи та ње ко ја вр ста 
ре фор ме у ком дру штву има при о ри тет. 

* * *
С об зи ром на то да и у пост со ци ја ли стич-

ким (као и ра ни је у ре ал со ци ја ли стич ким) 
дру штви ма до ми ни ра по ли ти ка (сва ка, па и 
еко ном ска, моћ из ви ре из по ли тич ке мо ћи), 
не сум њи во је да се и кључ укуп них про ме на 
на ла зи у овој обла сти. 

По ка за те љи еко ном ске ефи ка сно сти и оп-
ти мал но сти мо гу се ре ла тив но пре ци зно ме-
ри ти, а ти ме и утвр ди ти ин ди ви ду ал ни до-
при нос по је ди них ин сти ту ци ја оп штој ефи-
ка сно сти. Тај до при нос не мо же се по сма тра ти 
изо ло ва но од: 

1. чи та вог мо ти ва ци о ног ком плек са ин ди-
ви ду ал них ак те ра, тј. од пи та ња (еко ном ске 
и не е ко ном ске) по бу де и при ну де, као и од, 

2. већ по ме ну тог пи та ња рас по де ле мо ћи 
у дру штву и при вре ди. 

На и ме, у усло ви ма сло бод не утак ми це, 
не по бе ђу ју са мо еко ном ски ефи ка сни ји не го 
и моћ ни ји су бјек ти. А ве ћа моћ мо же да бу де 
за сно ва на не са мо на ве ћој ефи ка сно сти, не го 
и на не ком мо но по лу. Отуд по тре ба дру штве-
не кон тро ле мо ћи. По тре ба за дру штве ном 
кон тро лом мо ћи ја вља се у јед ном слу ча ју 
из еко ном ских, а у дру гом из по ли тич ких 
раз ло га: 

а) Пре те ра на кон цен тра ци ја и мо но по ли-
за ци ја ка пи та ла мо же да оне мо гу ћи њи хо ву 
да љу ра ци о нал ну упо тре бу и ре про ду ко ва-
ње, али и да под сти че рен ти јер ство и па ра-
зи ти зам, 

б) Аку му ла ци ја еко ном ског бо гат ства те жи 
да под ри је де мо крат ске по ли тич ке про це се, 
сто га она мо ра би ти кон тро ли са на. 

За то ре форм ска стра те ги ја ну жно под ра зу-
ме ва и спе ци фич не ин сти ту ци је дру штве не 
кон тро ле дру штве не (еко ном ске и по ли тич ке) 
мо ћи. 

* * *
За што су сви по ку ша ји при вред них ре-

фор ми у ре ал-со ци ја ли зму ло ше за вр ши ли? 
Сва ки успех еко ном ске ре фор ме до во дио је 
до под ри ва ња по сто је ћег по ли тич ког мо но-
по ла, та ко да су све при вред не ре фор ме у 
бив шим со ци ја ли стич ким зе мља ма оста ле 
„при че с ту жним кра јем” (ко ји се ци клич ки 
по на вљао, од НЕП-а па све до им пло зи је ре-
ал ног со ци ја ли зма).14 

Ка да би по сле ини ци ра ња ре фор ми при-
вре да жив ну ла, про дук тив ност и ефи ка сност 
по че ла да ра сте, спон та но би се ја вља ли зах-
те ви за ра ди ка ли за ци јом ре фор ми ка ко би 
оне по ста ле ире вер зи бил не и ка ко би оја ча ли 
но ви еко ном ски цен три мо ћи – су бјек ти ре-
форм ских про ме на – и осла би ли коч ни ча ри. 
Дру гим ре чи ма, на ме ће се по тре ба ре се то ва
ња дру штве но еко ном ског си сте ма при мар но 
ре кон фи гу ра ци јом мо ћи. Вла да ју ћа по ли тич-
ка су пер струк ту ра то нор мал но до жи вља ва 
као угро жа ва ње сво је мо но пол ске по зи ци је, 
па пред из бо ром: сна жни ја ди на ми ка при вре-
де, њен ефи ка сни ји раст и гу би так кон тро ле 
на свим дру штве ним про це си ма или су спен-
зи ја ре фор ми и за др жа ва ње (чак „пре вен тив-
но” ја ча ње) по ли тич ке мо ћи и из ње из ве де не 
кон тро ле, вла да ју ћа по ли тич ка кла са, без 
окле ва ња, опре де љу је се за дру гу со лу ци ју. 
Ди ле ма раст или власт? фак тич ки и не по-
сто ји. 

* * *

14 А и да нас, с об зи ром на то да је и да ље 
у цен тру пи та ње свих пи та ња – пи та ње мо ћи, 
а не ефи ка сно сти – исто ри ја се по на вља...: Тран-
зи ци ја је у из о штре ном ви ду из не ла све про бле-
ме ра ни јих ре фор ми на по вр ши ну; она не са мо 
да их по ка за ла у ого ље ном ви ду не го је (до ду ше, 
ка ко се ка сни је по ка за ло, ви ше де кла ра тив но не го 
ствар но) под ра зу ме ва ла и но ве ам би ци је и ци-
ље ве ко је тре ба оства ри ти у не по вољ ни јем уну-
тра шњем и ме ђу на род ном окру же њу. Отуд је 
тран зи ци ја, објек тив но по сма тра но, те жи и сло-
же ни ји про блем не го што су то би ле ра ни је ре фор-
ме. А спро во де је („но ви”) иде о ло зи и („ста ри”) 
ди ле тан ти. 
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По след ње де ка де 20. ве ка обе ле жи ли су 
раз ли чи ти кон струк ти ко ји ма је тер мин и по-
јам „крај” за јед нич ки: 
• „крај иде о ло ги је” (Лип сет /Saymo ur M. 

Lip set/ и Бел /Da niel Bell/) тре ба да озна чи 
опа да ју ћи ути цај кла са на по ли ти ку, где 
ле ви ца и де сни ца при хва та ју кла сни мир 
др жа ве бла го ста ња,

• „крај исто ри је” (Фу ку ја ма /Francis Fuku-
yama/) је до шао, јер оно што да нас по сто ји 
као об лик дру штве не ор га ни за ци је и си-
стем ско ре ше ње и раз ви је ним за пад ним 
зе мља ма пред ста вља по след њу сте пе ни цу 
у до са да шњем хи ља да ма го ди на ста ром 
тра га њу чо ве ка за бо љим; си стем ли бе рал-
не де мо кра ти је је нај бо љи мо гу ћи и не ће 
би ти тра га ња за но вим ни те жњи за про-
ме ном, 

• „крај ге о гра фи је” на ја вио је Ма клу ан (Mar-
 shall Mac lu han): елек трон ски ме ди ји на-
пра ви ли су од зе мљи не ку гле „гло бал но 
се ло”; раз ли чи ти тех но ло шки де тер ми ни-
сти раз ви ли су иде ју и пре не ли је и у дру-
ге си сте ме ин фор ма ци ја – ка да у јед ном, 
истом, тре нут ку, сви „гло бал ни” гра ђа ни 
бу ду мо гли да до би ју (сва ку) ин фор ма ци ју, 
он да то зна чи да фи зич ке дис тан це ви ше 
не по сто је, тј. да је уки нут про стор (де те-
ри то ри ја ли за ци ја) као што на вод но „крај 
исто ри је” („де зи сто ри за ци ја”, ра зи сто
ри ја) уки да вре ме. 
 На сту па, да кле, вре ме уни вер за ли за ци је, 

уме сто су ко ба ци ви ли за ци ја (Хан тинг тон /
Sa muel Hun ting ton/) до ла зи ера гло бал не ци
ви ли за ци је (у ко јој по ли ти ка и кул ту ра не сме-
ју да сто је на пу ту еко ном ској екс пан зи ји). 

 Сло же на и про тив реч на ствар ност до ве ла 
је и стал но до во ди у пи та ње ре дук ци о ни стич-
ки ка рак тер ових ин те лек ту ал них тво ре ви-
на. Ове те о ри је, по ка зу је се, ни су на ста ле 
са мо као плод те жње за об ја шње њем и разу-
ме ва њем по ја ва и про це са, оне им пли цит но 
и оправ да ва ју и усме ра ва ју (што је уло га идео-
ло ги ја, та ко да не ма го во ра о не ка квом њи-
хо вом кра ју, јер не ма кра ја ин те ре си ма: они 
се чак уни вер за ли зу ју15), да кле, те те о ри је, 

15 Мо дер ни ра ци о на ли зам (на су прот стра-
сти ма и хе ро и зму ро ман ти зма) до нео је уни вер-
за ли за ци ју ин те ре са и њи хо ву ле ги ти ми за ци ју. 
И то не са мо као ле ги тим ност ин те ре са оп стан-
ка и раз во ја, тј. по бољ ша ња жи во та по је дин ца 
и за јед ни це, не го и, с об зи ром на ре ал ну кон сте-
ла ци ју мо ћи, као ле ги тим ност ин те ре са пот чи-
ња ва ња, ис ко ри шћа ва ња и уни ште ња дру гих 

по ред ана ли тич ко-екс пла на тор не, игра ју и 
ле ги ти ми за циј ску уло гу. 

Исто вре ме но су све сна жни је тен ден ци је 
ко мер ци ја ли за ци је и кор по ра ти ви за ци је. Све 
је пред мет ку по про да је (укљу чу ју ћи и љу де, 
њи хо ве ор га не, па и ду ше16). Мак си мал на 
ко ли чи на (као циљ) и мак си мал на бр зи на 
(„бр зи про жди ру спо ре”17) вр хун ске су и (је-
ди не) вред но сти; оне за ме њу ју сва ку ве шти-
ну (и, да ка ко, вр ли ну). Оне су је ди но ме ри ло 
успе ха. А да би смо би ли успе шни мо ра мо се 
ин кор по ри ра ти: вла да је по ста ла кор по ра ци-
ја, пар ти ја је по ста ла кор по ра ци ја, и бол ни ца 
је кор по ра ци ја, то је и шко ла, и на уч но и стра-
жи вач ки ин сти тут, чак и цр ква, вој ска је про-
фе си о нал на, пла ће нич ка (сол да ти уби ја ју за 
сол де)... Циљ на функ ци ја кор по ра ци је је мак-
си ма лан про фит. Да кле, шко ла не обра зу је 
и не вас пи та ва, на уч ни ци не тра га ју за исти-
ном, вој ни ци не бра не зе мљу, по ли ти ча ри не 
бри ну о оп штем до бру (сма тра се да је др жав
нич ко по на ша ње ата ви зам про шло сти), све-
ште ни ци не бри ну о ду ша ма вер ни ка, еко но-
ми ја је по ста ла но ва ре ли ги ја, сви су у би знис 
сек то ру у тр ци за мак си мал ном до би ти. У 

(сла би јих): „Ако ви ди мо да по бе ђу је Не мач ка, 
ми тре ба да по мог не мо Ру си ју, а ако ви ди мо да 
по бе ђу је Ру си ја, ми тре ба да по мог не мо Не мач ку, 
да би их се што ви ше ме ђу соб но по у би ја ло”, ре као 
је 1942. го ди не у аме рич ком Се на ту Ха ри Тру-
ман [Tru man 5. јул 1942] да ју ћи па ра диг ма ти чан 
при мер схва та ња ин те ре са ве ли ких моћ ни ка.

Ова ко по и ма ње „го лих” ин те ре са ли ше но 
осе ћа ња и прин ци пи јел но сти, на гра ни ци ци-
ни зма, очи глед но је при ра сло ср цу и ма лим моћ-
ни ци ма ко ји га при ме њу ју на соп стве ним по да-
ни ци ма. У то ме нај че шће има ју по др шку спо ља, 
опет, из не ких „ви ших” ин те ре са.

16 Шта се о то ме ми сли ло пре две хи ља де 
го ди на: „На ци ја мо же да пре жи ви сво је бу да ле, 
па чак и ам би ци о зне. Али на ци ја не мо же да пре-
жи ви из да ју из ну тра. Не при ја тељ пред вра ти ма 
је ма ње стра шан, јер је по знат и но си сво ју за-
ста ву отво ре но, док се из дај ник кре ће сло бод но 
уну тар град ских ка пи ја; ње гов лу ка ви ша пат 
ши ри се свим ули ца ма и чу је се ... у ку ло а ри ма 
вла де. Та кав из дај ник нам се не по ја вљу је као 
из дај ник, он при ча гла сом ко ји је жр тва ма бли-
зак и при ја тан; ње го во ли це и на чин оде ва ња 
сли чан је њи хо вом и он ожи вља ва ону по ква ре-
ност ко ја ле жи ду бо ко у ср цу сва ког чо ве ка. Из-
дај ник ра за ра ду шу на ци је, под ри ва те ме ље гра-
да, ши ри за ра зу у те лу по ли ти ке, све док она не 
под лег не ње го вој бо ле сти. Ма ње се тре ба пла-
ши ти уби ца – из дај ник је ку га!” (Ци це рон). Шта 
се ота да про ме нио? В. у: [Вест 2013].

17 „Die Schnel len fres sen die Lang sa men” 
[Le itschuh-Fecht 1997]. 
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све ту до ми ни ра ју тен ден ци је за ме не кул ту-
ре за ба вом, обра зо ва ње за ме њу је обу ку, на у-
ку – тех ни ке убе ђи ва ња (ге но ми ка ума18), а 
по ли тич ка сце на по при ма све ви ше обе леж ја 
цир ку са и сточ не пи ја це. Ти ме се гу би ау то-
но ми ја по је ди них дру штве них сфе ра (по ли-
ти ке, на у ке, здрав ства, про све те, спор та, ме-
ди ја...), сро за ва се њи хов ква ли тет, гу би се 
њи хо ва ау тен тич ност и раз лог по сто ја ња. 
Лич но сти по ста ју све ви ше ин ди ви дуе (ре-
ду ко ва не на функ ци ју по ре ског об ве зни ка и 
по тро ша ча19), гу би се сми сао ег зи стен ци је, 
љу ди по ста ју су ви шни20 – отуд све сна жни-
ја про па ган да тран сху ма ни ста21. Из гу бљен је 
ти ме и сми сао раз во ја. Кри за је по ста ла пер-
ма нент но ста ње на ко га се тре ба при ви ка ва ти. 

18 Ви ше о то ме у: [Кара Мур за 2011].
19 Не ма про из во ђа ча ко ји би мо гли би ти 

опо ре зо ва ни и ко ји би се сво јим за ра да ма на 
тр жи шту по тро шних до ба ра по ја ви ли као но-
си о ци ефек тив не тра жње. Па да ју бу џет ски при-
хо ди, па да тра жња; за то на ста ју кри зе.

20 Сма тра се да ви ше од по ло ви не оних ко ји 
са да сту па ју у рад но спо соб но до ба ни ка да не ће 
до би ти по сао. За то им се пре по ру чу је иде ја са-
мо за по шља ва ња, тј. да са ми из ми сле се би по сао 
(ако хо ће да ра де); тра га ње за ис пла ти вим по слом 
(ко ји им обез бе ђу је ми ни мум ег зи стен ци је) ја ча 
ин ди ви ду ал ну кре а тив ност! – ци нич ни је ко-
мен тар екс пе ра та ко ји (јер су при вла сти) при-
ма ју не ко ли ко пла та.

21 „Пост чо век” или „нат чо век”, по схва-
та њу „тран сху ма ни ста”, би ће бес пол ни ки борг 
ис пу њен им план ти ма, ко ји ће се раз мно жа ва ти 
по мо ћу ве штач ке оплод ње, има ју ћи при том мо-
гућ ност да ег зи сти ра у ра зним „те ли ма”. Глав на 
те жња је – до сти за ње бе смрт но сти (би о ло шке и 
„ди ги тал не”) и ства ра ње „су пер ра зу ма”, пре ма 
ко ме ће чо век би ти ство ре ње ни жег ни воа.

На то упо зо ра ва и Фу ку ја ма у књи зи На ша 
пост ху ма на бу дућ ност. По сле ди це би о тех но
ло шке ре во лу ци је [Fu kuyama  2002]. У тој књи зи 
он раз ма тра по тен ци јал ну опа сност за ли бе рал-
ну де мо кра ти ју ко ју пред ста вља упо тре ба но вих 
би о тех но ло ги ја ко је се ко ри сте у тран сху ма ни-
стич ке свр хе. Он твр ди да нас ре зул та ти би о ме-
ди цин ских ино ва ци ја су о ча ва ју с мо гу ћом бу дућ-
но сти у ко јој ће на ше чо ве чан ство би ти из ме ње-
но до не пре по зна тљи во сти. Фу ку ја ма ски ци ра 
крат ку исто ри ју чо ве ко вих про ме на у схва та њу 
при ро де: од Пла то но вог и Ари сто те ло вог уве-
ре ња да људ ска би ћа има ју „при ро дан крај” до 
иде а ла уто пи ста и дик та то ра мо дер ног до ба ко ји 
же ле да тран сфор ми шу дру штво у иде о ло шке 
свр хе. Фу ку ја ма сма тра да ће спо соб ност ма ни-
пу ли са ња ДНК-ом по то ма ка јед не осо бе има ти 
ду бо ке, и по тен ци јал но стра хо ви те, по сле ди це 
по по ли тич ки по ре дак, иа ко се то мо жда чи ни 
с нај бо љим на ме ра ма. 

То ме слу же раз ли чи ти re a lity shows. По стмо-
дер ни стич ка иде о ло ги ја све то ре ла ти ви зу је, 
све вред но сти по рав на ва, и, де кон стру и шу-
ћи про шлост и са да шњост, при пре ма нас за 
пост ху ма ну/пост хум ну бу дућ ност. 

* * *
У ме ђу вре ме ну нам се стал но са ве ту је да 

тре ба да жи ви мо у ми ру и ста бил но сти. „Mир 
и ста бил ност” су ов де, на не ки на чин, упа-
ре ни пле о на стич ки. У ства ри, „ста бил ност” 
ов де сто ји (као еу фе ми зам?!) за „кон тро лу”. 
У но во го во ру, да кле, „ста бил ност” (мо же да) 
зна чи: све је под (на шом) кон тро лом! То је 
су шти на и ста рог и но вог им пе ри ја ли зма. У 
ста ром им пе ри ја ли зму, кон тро ла се вр ши 
ди рект но (при ме ном твр де си ле) а у слу ча ју 
но вог, тзв. еко ном ског им пе ри ја ли зма мно го 
суп тил ни је (при ме ном ме ке и па мет не си ле; 
в. [Dž. Naj 2012]). Еко ном ски им пе ри ја ли зам 
ја вља се ка да јед на зе мља (же ли да) кон тро-
ли ше дру гу и ко ри сти по треб не ре сур се за 
ту кон тро лу. Оправ да ње: то је јеф ти ни је за 
зе мљу-жр тву, сто га она „до зво ља ва” да бу де 
кон тро ли са на; оспо ра ва ње: зе мља-жр тва увек 
има мо гућ ност да ка же „не”, не по сто ји ду го-
роч но ре ше ње, тј. одр жи вост еко ном ског им-
пе ри ја ли зма, јер моћ (до ми на ци ја) тра је док 
тра ју ре сур си ко ји се ко ри сте за кон тро лу; 
ре ше ње (са ста но ви шта им пе ри јал не си ле): 
учи ни ти зе мљу-жр тву за ви сном од ре сур са 
„кон тро ло ра” (на при мер, за ду жи ва њем22). 

* * *
Пред на шим очи ма „ста ри по ре дак” се 

мр ви (или је већ у раз ва ли на ма) пред си лом 
чи ја је основ на осо би на аро ган ци ја23 и ци-
ни зам (пост мо дер ни стич ки екс пе ри мент у 
де кон струк ци ји). У све сна жни јем про це су 
де су ве ре ни за ци ја, тј. исто риј ске де су бјек ти-
ви за ци је, ма ли и не моћ ни по ста ју објект („за-
мор чи ћи”) „но вог” по рет ка24...

22 Ак ту е лан је (и па ра диг ма ти чан) слу чај 
грч ког ду жнич ког роп ства. Ја нис Ва ру фа кис, 
но ви грч ки ми ни стар фи нан си ја 6. фе бру а ра 2015. 
са жео је про блем у јед ној ре че ни ци: „A clu e less 
po li ti cal per son nel, in de nial of the syste mic na tu re 
of the cri sis, is pur su ing po li ci es akin to car pet-
bom bing the eco nomy of proud Eu ro pean na ti ons in 
or der to sa ve them.”

23 Ми пра ви мо исто ри ју! И (тран сху ма ну!!) 
по сти сто ри ју!!!). Ми смо бо го ви!

24 „Те ку ћа по ли ти ка Евро пе во ди је рас пар-
ча ва њу. Нај го ри сце на рио кри зе је ко со ви за ци ја 
Грч ке, Шпа ни је, Ир ске, Пор ту га ли је, Ита ли је 
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Има ли још у том су мор ном свет ском пеј-
за жу из гле да за раз ли чи тост и ра зно ли кост, 
за уни вер зал на на че ла и пра ви ла, за оп ште 
вред но сти, за ма ле, сла бе и си ро ма шне? Пе-
си ми сти их не ви де (јер, ка ко оп шту суд би ну 
ту ма чи ткач Оска ра Вајл да: „У ра ту, ја ки од 
сла бих пра ве ро бо ве, а у ми ру то чи не бо га-
ти од си ро ма шних”), оп ти ми стич ки оза ре на 
ли ца про по ве да ју ве ру у све тлу бу дућ ност. 
А ре а ли сти? Они – су чу ру ка ве!

А пре то га (ако стиг ну) по сег ну за не ком 
књи гом по пут ове Гр ђи ће ве, све сни да исто-
ри ја не по чи ње од нас... И да по(р)уке ова квих 
књи га мо гу има ти трајн(иј)у вред ност. 
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IN MEMORIAM
UDC 34:929 Haritos P. G.

ПА НА ЈО ТИС Г. ХА РИ ТОС

Παναγιώτης Χάριτος 
(1946–2014)

У но ћи изме ђу 18. и 19. ју ла про шле го ди не, из не на да 
нас је на пу стио наш ино стра ни члан Ре дак ци је Збор ни ка, 
Па на јо тис Г. Ха ри тос. Са хра њен је 22. ју ла у род ном гра ду 
Ро до су где је и одр жа но опе ло у цр кви Бла го ве ште ња. 
Опелo је одр жао ње го во пре о све штен ство ми тро по лит 
Ро до са го спо дин Ки рил уз при су ство мно го број них зва нич-
ни ка остр ва Ро до са и Грч ке. 

Па на јо тис Ха ри тос ро ђен је 1946. на Ро до су. По ти че из 
углед не ро до ске по ро ди це, од мај ке Ане и оца Га ври је ла 
Ха ри то са. Отац му је био во де ћа лич ност у осло бо ђе њу Ро-
до са по сле Дру гог свет ског ра та и ње го вом при са је ди ње њу 
(с оста лим до де ка не ским остр ви ма) Грч кој и пр ви гра до на-
чел ник Ро до са.

Па на јо тис Ха ри тос за вр шио је Прав ни фа кул тет у Ати-
ни и сту ди је ди пло ма ти је на Ин сти ту ту за ме ђу на род не 
од но се у Па ри зу. По сле ди плом ске сту ди је из обла сти ме-
ђу на род ног пра ва и оп ште те о ри је и фи ло зо фи је пра ва за-
вр шио је на Рим ском уни вер зи те ту где је и док то ри рао у 

обла сти ме ђу на род ног пра ва. Ње гов док тор ски рад на гра ди ла је ита ли јан ска др жа ва (Dot to ra to 
di Re cer ca).

Ра дио је као ре дов ни ис тра жи вач на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Фрај бур гу (Швај-
цар ска) и Прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Лун ду (Швед ска). Ду го го ди на био је на уч ни 
са рад ник Прав ног фа кул те та Рим ског уни вер зи те та I и Прав ног фа кул те та Рим ског уни вер-
зи те та II, го сту ју ћи про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду (1994), 
го сту ју ћи про фе сор (и про фе сор) ме ђу на род ног пра ва на Уни вер зи те ту за еко но ми ку и 
фи нан си је у Санкт Пе тер бур гу (Ру си ја) и на Од се ку за кри вич но пра во Прав ног фа кул те та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду у пе ри о ду од 2003. до смр ти.

Био је члан Од бо ра ди рек то ра Ин сти ту та за пра во мо ра Егеј ског уни вер зи те та на Ро до су. 
Члан Вр хов ног су да Грч ке и Удру же ња прав ни ка Ро до са био је од 1973. го ди не. Та ко ђе, ра дио 
је у Су ду прав де Европ ске уни је. Био је пред сед ник Са ве за до де ка не ских прав ни ка, члан 
Ме ђу на род не асо ци ја ци је за фи ло зо фи ју пра ва и со ци јал ну фи ло зо фи ју, члан Ме ђу на род не 
асо ци ја ци је за грч ку фи ло зо фи ју, по ча сни пред сед ник Ин сти ту та за до де ка не ске сту ди је. 
Та ко ђе је био пред сед ник Све пра во слав ног са ве за Грч ке.

На уч не ра до ве об ја вљи вао је од 1968. го ди не у ре фе рент ним ме ђу на род ним ча со пи си ма 
(с ре цен зи јом) и под окри љем углед них ис тра жи вач ких ака дем ских ин сти ту ци ја. Ра до ви су 
ре дов но ви со ко оце њи ва ни и вр ло че сто ци ти ра ни. У по след ње вре ме мно ги од њих до ступ ни 
су и на Ин тер не ту та ко да њи хов ути цај ра сте. To се по себ но од но си на рад „Ста тус Ко со ва и 
Ме то хи је пре ма ме ђу на род ном пра ву” ко ји је на ве о ма по се ће ном ин тер нет сај ту СА НУ 
(срп ску и ен гле ску вер зи ју) по се тио ве ли ки број чи та ла ца и ко ји је штам пан и као по се бан 
при лог днев ним но ви нама Глас 12. фе бру а ра 2007. го ди не у ти ра жу од 70.000 при ме ра ка. 
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Про фе сор др Па на јо тис Ха ри тос (као го вор ник, мо де ра тор или члан ор га ни за ци о ног 
од бо ра) је од 1994. ре дов но уче ство вао на ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма ко је је Срп ска 
ака де ми ја на у ка и умет но сти ор га ни зо ва ла у обла сти прав них и исто риј ских на у ка. Пло дан 
на уч ни рад, ви со ки углед ко ји je про фе сор Ха ри тос ужи вао у ме ђу на род ним прав нич ким 
кру го ви ма, по себ но ег закт но тре ти ра ње „срп ских те ма” у ње го вим рас пра ва ма пре по ру чи-
ло га је за чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти. Ње го вим из бо ром за ино стра ног чла на 
у но вем бру 2009. го ди не Ака де ми ја je не са мо ода ла при зна ње из у зет ним ре зул та ти ма ње-
го вог на уч ног ра да, не го je до при не ла и ње ној да љој, још ин тен зив ни јој, ме ђу на род ној на-
уч ној са рад њи, што je не сум њи во oјачало и њен углед у свет ској ака дем ској за јед ни ци. 
Ха ри тос је био и стал ни члан са рад ник Ма ти це срп ске, пре све га, као ви ше го ди шњи ино стра-
ни члан уред ни штва Ма ти чи ног Збор ни ка за дру штве не на у ке.

Не ка му је веч на сла ва и хва ла!
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Au gust 1978; pu blis hed in Gre ek in the Do de ca ne sean Le gal Re vi ew, April 1981, Vol. 2, 
№. 2–3, pp. 85–116).

The Eu ro pean Fron ti ers in the Ae gean Sea ac cor ding to In ter na ti o nal Law. Pre sen ted to the 
In ter na ti o nal Con fe ren ce on the Me di ter ra nean Po licy of EEC held in Na ples in March 
1981, and or ga ni zed by the Is ti tu to Uni ver si ta rio Ori en ta le; pu blis hed in: Me di ter ra nean 
Po licy of EEC, Na po li 1981 (Edi to ri a le Sci en ti fi ca), pp. l56–159.

The me a ning of the Ge ne ral The ory of Law. Pu blis hed in Gre ek in the Do de ca ne sean Le gal 
Re vi ew, Ju ne 1982, Vol. 2. № 2, pp. 14–28.

The Exi sten ti al Analysis of Law Ac cor ding to the School of Ser gio Cot ta. Pu blis hed in Gre ek 
in the Do de ca ne sean Le gal Re vi ew, March 1983, Vol. 4, № 1, pp. 7–37.

Fi ve the ses on the su bject of the com pa ri son. Bet we en Na tu ral Law and Po si ti vism. Pre sen ted 
to the 12th World Con gress on Phi lo sophy of Law, of the In ter na ti o nal So ci ety for Phi-
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lo sophy of Law and So cial Phi lo sophy, held in At hens in Au gust 1985; pu blis hed in 
Gre ek in the Do de ca ne sean Le gal Re vi ew, Vol. 5, № 2, pp. 67–78.

The Le gal Re gi me of the Gre ek –Tur kish Ma ri ti me and Air Fron ti ers in the Ae gean Sea, Ac-
cor ding to the Con ven ti ons of Chi ca go and the Mon te go Bay, and Ac cor ding to the 
Ge ne ral Prin ci ples of In ter na ti o nal Law. Pre sen ted to the In ter na ti o nal Con fe ren ce on 
the In ter na ti o nal Le gal Re gi me of the Me di ter ra nean, held in Ro me in Oc to ber 1985, 
and or ga ni zed by the Uni ver sity of Ro me II. Pu blis hed in: Il Re gi me Gi u ri di co In te ma
zi o na le del Ma re Me di ter ra neo – Pub bli ca zi o ni del la Fa col ta di Gi u ri spru den za, Il 
Uni ver si ta de gli Stu di di Ro ma, Mi la no 1987 Gi uf fre, pp. 67–72.

The Tra gedy of the Ser bian Na tion in 1995. In ter na ti o nal Law and the Lo gic of the Il lo gi cal. 
Pre sen ted to in ter na ti o nal con fe ren ce held in Bel gra de in 1995. In: Eu ro pe and the Serbs, 
Hi sto ri cal In sti tu te of the Ser bian Aca demy, Bel gra de 1966, pp. 641–653.

The In ter na ti o nal Le gal Or der in the Ae gean and the Tur kish Chal len ge: Fa cing a New Ea stern 
Qu e sti on? In: Islam, the Bal kans and the Gre at Po wer, Hi sto ri cal In sti tu te of the Ser bian 
Aca demy, Bel gra de 1997, pp. 505–523.

Con flict of Ci vi li za ti ons in the Bal kans and the Ro le of In ter na ti o nal Law. In: En co un ter or 
Con flict of Ci vi li za ti ons in the Bal kans Hi sto ri cal In sti tu te of the Ser bian Aca demy, 
Bel gra de 1998, pp. 517–531.

The Cri me Aga inst Yugo sla via: 100 Vi o la ti ons of In ter na ti o nal Law, in: Eu ro pe at the Cros
sroad, Hi sto ri cal In sti tu te of the Ser bian Aca demy Bel gra de 1999, pp. 87–103.

The Is sue of So ve re ignty over the Do de ca ne se from the Tre aty of La u san ne to its Fi nal Set-
tle ment (1923–1948): The Ve sti ges of the Ea stern Qu e sti on and the Trends of its Mo dem 
Re vi val. In: Eu ro pe and the Ea stern Qu e sti on, Hi sto ri cal In sti tu te of the Ser bian Aca demy 
Bel gra de 2001, pp. 415–452.

The So ve re ignty of the So ut he a stern Eu ro pean Sta tes and the Le gal Sta tus of Ko so vo and 
Me to hia Ac cor ding to In ter na ti o nal Law. In: Na ti o nal Iden tity and So ve re ignty in So ut
he a stern Eu ro pe, Hi sto ri cal In sti tu te of the Ser bian Aca demy Bel gra de 2002, pp. 45–74.

The Ser bian Qu e sti on from 1992 to 2000 in the Con text of In ter na ti o nal Law. In: The Gre at 
Ser bia – Truth, Blun ders, Abu ses (In ter na ti o nal Sci en ti fic Me e ting held in Bel gra de in 
the Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts), Bel gra de 2003, pp. 433–446.

The Sta tus of Ko so vo and Me to hia Ac cor ding to In ter na ti o nal Law. In: Ko so vo and Me to hi ja 
– Past, Pre sent, Fu tu re, Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts, Bel gra de 2006, pp. 
381–422. Al so pu blis hed in Ser bian as an of fprint by the Bel gra de New spa per Glas on 
12 Fe bru ary 2007 in 70 000 co pi es.

Ча слав Оцић,
глав ни и од го вор ни уред ник ЗМСДН
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ЈЕ ЛЕ НА ОБРЕ НИЋ (Бе о град, 1988). Ма стер ту ри змо ло ги је.
Ди пло ми ра ла 2011 („Же ле знич ки са о бра ћај Ср би је као фак тор и еле мент 

ту ри стич ке по ну де”) и ма сте ри ра ла 2012 („Ком па ра тив на ана ли за за шти те при-
ро де и ту ри стич ке ва ло ри за ци је пре де ла из у зет них од ли ка: Ов чар ско-ка блар ска 
кли су ра и кли су ра ре ке Гра дац”) на Од се ку за ту ри змо ло ги ју ГФ УБг. Тре нут но 
на док тор ским сту ди ја ма на ГФ УБг на Од се ку за ту ри зам (од 2012). Уче ство ва ла 
је на до ма ћим и ино стра ним кон фе рен ци ја ма с ра до ви ма из обла сти ту ри зма.

ИВА НА ПЕР КО ВИЋ (Бе о град 1970). Ван ред ни про фе сор на ФМУ УУ у Бео-
гра ду. 

Ди пло ми ра ла (1995), ма ги стри ра ла (1997) и док то ри ра ла (2006) на ФМУ 
УБг. До цент (од 2006), а по том и ван ред ни про фе сор (од 2010) на Ка те дри за му-
зи ко ло ги ју ФМУ УУ у Бе о гра ду. На уч на ин те ре со ва ња об у хва та ју срп ску цр кве ну 
му зи ку, му зи ку у 18. ве ку, му зич ку ар хи ви сти ку и ин тер ди сци пли нар не при сту-
пе му зи ци. Уче ство ва ла је на мно го број ним до ма ћим и ме ђу на род ним на уч ним 
ску по ви ма. Ре зул та те свог на уч ног ра да пу бли ко ва ла је у раз ли чи тим на ци о нал-
ним и ин тер на ци о нал ним на уч ним ча со пи си ма, ко лек тив ним мо но гра фи ја ма, 
ен ци кло пе ди ја ма, лек си ко ни ма и збор ни ци ма ра до ва. Би ла је ру ко во ди лац про-
јек та о угро же ним му зич ким ар хи ва ма (про јект је фи нан си ра ла Бри тан ска би-
бли о те ка). Ви ше го ди шњи је са рад ник на про јек ти ма МПНТР РС, са рад ник на 
ме ђу на род ном про јек ту у обла сти хим но ло ги је (The Can ter bury Dic ti o nary of 
Hymno logy) ау тор и уче сник не дав но за вр ше ног TEM PUS про јек та ФМУ и ау тор 
и уче сник ак ту ел ног Jean Mon net мо ду ла ко ји се од 2014. го ди не ре а ли зу је на 
Ка те дри за му зи ко ло ги ју ФМУ. Члан је МДС, УКМПС, ИМД, по себ но сту диј ске 
гру пе Can tus pla nus, итд. Члан је Ре дак ци је ЗМССУМ.

Важнијекњиге: Му зи ка срп ског Осмо гла сни ка, Бе о град 2004; Од ан ђе о ског 
по ја ња до хор ске умет но сти, Бе о град 2008; In ter di sci pli nary ap pro ach to mu sic: 
li ste ning, per for ming, com po sing, Бе о град 2014 (ко а у тор).

РА ДО МИР ПО ПО ВИЋ (Ва ље во 1954). Ре дов ни про фе сор на Ка те дри за 
цр кве ну исто ри ју на ПБФ УБг. 

Ди пло ми рао те о ло ги ју (1978), а за тим 1982. и на Од се ку за исто ри ју ФФ 
УБг. Ма ги стри рао 1986 („Цр кве на имо ви на у Не ма њић кој Ср би ји”) и док то ри-
рао 1989 („Ра но хри шћан ство у Или ри ку пре до се ља ва ња Сло ве на”). Шеф је Ка-
те дре за цр кве ну исто ри ју на ПБФ УБг. Ба ви се исто ри јом ра не цр кве на ис то ку 
– пе ри од ва се љен ских са бо ра. Са рад ник је На ци о нал ног ко ми те та за ви зан то-
ло шке сту ди је СА НУ у Бе о гра ду.

Важнијекњиге: Цр кве на имо ви на у Не ма њић кој Ср би ји, Бе о град 1991; 
Ра но хри шћан ство на Бал ка ну пре до се ље ња Сло ве на, Бе о град 1995; Хри шћан
ство на тлу ис точ ног Или ри ка пре до се ље ња Сло ве на, Бе о град 2004; Срп ска 
цр ква у исто ри ји, Ср би ње 1997, Бе о град 2002, 2005, 2013; Пра во сла вље на рас
кр шћу ве ко ва, Бе о град 1999; Из во ри за цр кве ну исто ри ју, Бе о град 2001, 2006; 
Грч косрп ски реч ник Но вог за ве та, Бе о град 2002; Пра во слав не по ме сне цр кве: 
про шлост, са да шњост, ге о гра фи ја, ста ти сти ка, Бе о град 2004, 2009; Пра во
слав на апо ло ге та: се ћа ње на Ла за ра Ми ли на, Бе о град 2005 (ко а у тор); Ва се љен
ски са бо ри: Oдабрана до ку мен та, I–II, Бе о град 2011–2012; Пој мов ник цр кве не 
исто ри је, Бе о град 2011, 2014.

БИ ЉА НА РАТ КО ВИЋ ЊЕ ГО ВАН (Но ва Гра ди шка, 1957). Ван ред ни про-
фе сор на ФТН УНС и про фе сор стру ков них сту ди ја на ВПШСС у Но вом Са ду. 
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Ди пло ми ра ла 1980. го ди не на ФПН УБг (смер Но ви нар ство). Ма ги стри ра ла 
1985. го ди не на ПФ СОс, а док то ри ра ла 2003. у Цен тру за ин тер ди сци пли нар не 
и мул ти ди сци пли нар не сту ди је и раз вој на ис тра жи ва ња у Но вом Са ду. Ау тор 
је три мо но гра фи је, три уџ бе ни ка, ви ше де се ти на ра до ва у до ма ћим и ме ђу на род-
ним ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва с до ма ћих и ме ђу на род них кон фе рен ци-
ја. Ужа сфе ра на уч ног ин те ре со ва ња: ме ди ји и јав но мње ње, ме наџ мент ме ди ја. 

Важнијекњиге: Срп ска пе ри о ди ка у Срем ским Кар лов ци ма 1827–2014, 
Но ви Сад, 2014 (ко а у тор ка); Те о ри ја по ли тич ке јав но сти, Срем ски Кар лов ци, 2004.

ТИ ЈА НА ШУР ЛАН (Бе о град, 1972). Ван ред ни про фе сор и про де кан за по-
сле ди плом ске сту ди је на КПА у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла 1996, ма ги стри ра ла 2001. и док то ри ра ла 2010. на ПФ УБг. 
Ван ред ни про фе сор на пред ме ту Ме ђу на род но јав но пра во и про де кан за по сле-
ди плом ске сту ди је на КПА у Бе о гра ду. Екс пер ти за: ме ђу на род на људ ска пра ва, 
ме ђу на род но ху ма ни тар но пра во и ме ђу на род но кри вич но пра во. На ста ву др жи 
на основ ним ака дем ским и ма стер ака дем ским сту ди ја ма на КПА. Екс перт ска 
пре да ва ња др жи на ДА „Ко ча По по вић” при МСП РС. Члан је Ко ми си је за из да-
вач ку де лат ност КПА. Члан је Срп ског удру же ња за ме ђу на род но пра во, као и 
ње го вог огран ка при In ter na ti o nal Law As so ci a tion (Лон дон), те Eu ro pean So ci ety 
for In ter na ti o nal Law (Фи рен ца).

Важнијекњиге: Зло чин про тив чо веч но сти у ме ђу на род ном кри вич ном 
пра ву, Бе о град 2011; Уни вер зал на ме ђу на род на људ ска пра ва – ме ха ни зми за
шти те, Бе о град 2014.

СКРАЋЕНИЦЕ

БиХ Бо сна и Хер це го ви на
ВПШСС Ви со ка по слов на шко ла 

стру  ков них сту ди ја
ГФ Ге о граф ски фа кул тет
ДА Ди пло мат ска ака де ми ја
ЗМССУМ Збор ник МС за сцен ске 

умет но сти и му зи ку 
ИМД Ин тер на ци о нал но му зи ко-

ло шко дру штво
КПА Кри ми на ли стич ко по ли циј-

ска ака де ми ја
МДС Му зи ко ло шко дру штво 

Ср би је
МПНТР Ми ни стар ство про све те, на-

у ке и тех но ло шког раз во ја
МСП Ми ни стар ство спољних  по-

сло ва
НА Но вин ска аген ци ја
ПБФ Пра во слав но бо го слов ски 

фа кул тет
ПФ Прав ни фа кул тет

РА Ре клам на аген ци ја
РС Ре пу бли ка Ср би ја
РСрп Ре пу бли ка Срп ска
СА НУ Срп ска ака де ми ја на у ка и 

умет но сти 
СОс Све у чи ли ште у Оси је ку 

УБг Уни вер зи тет у Бе о гра ду
УКг Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
УКМПС Удру же ње ком по зи то ра и 

му зич ких пи са ца Ср би је
УЛ Универзитет Ломоносов
УНС Уни вер зи тет у Но вом Са ду
УУ Уни вер зи тет умет но сти
ФМУ Фа кул тет му зич ке умет но сти
ФПН Фа кул тет по ли тич ких на у ка
ФТН Фа кул тет тех нич ких на у ка
ФУФ Фи ло ло шко-умет нич ки фа-

кул тет
ФФ Фи ло зоф ски фа кул тет

Би о би бли о граф ске бе ле шке при ре дио
Владимир М. Николић
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