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ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES
UDC 330.1
UDC 330:929 Chesterton G. K.
DOI: 10.2298/ZMSDN1553653D
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

ЕКО НОМ СКА ТЕ О РИ ЈА ДИ СТРИ БУ ТИ ВИ ЗМА

МИ ША ЂУР КО ВИЋ
Ин сти тут за европ ске сту ди је,

Трг Ни ко ле Па ши ћа 11, Бе о град, Србија
mdjur kov@g mail.com

СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду* ана ли зи ра на је еко ном ска те о ри ја ди стри-
бу ти ви зма. Ау тор нај пре об ја шња ва да је ди стри бу ти ви зам идеј ни пра вац 
ко ји је у ан гло-аме рич ком све ту на стао као раз ра да со ци јал ног уче ња ри-
мо ка то лич ке цр кве. Иа ко ни је до био ста тус ка кав има ју глав не шко ле у 
са вре ме ној еко ном ској ми сли, ди стри бу ти ви зам и да ље оп ста је као спе ци-
фи чан пра вац со цио-еко ном ског ми шље ња. У ра ду се по себ но ис тра жу ју 
иде је кла сич ног дис ти бу ти ви зма. Ау тор се усред сре ђу је на две основ не 
књи ге Гил бер та Че стер то на и на две нај ва жни је еко ном ске књи ге Хи ле ра 
Бе ло ка. Ови ау то ри су ука зи ва ли на про блем кре та ња ка та ко зва ној сер-
вил ној др жа ви у ко јој ма њи број ка пи та ли ста вла да над про ле те ри ма ко ји 
по ла ко до би ја ју и за ко ном санк ци о ни са ни роп ски ста тус. Као лек за ово 
кре та ње и за ко лек ти ви зам, они су пред ла га ли низ ме ра за по нов ну ши ро-
ку ди стри бу ци ју вла сни штва над сред стви ма за про из вод њу. На кра ју се 
да је пре глед жи во та ове иде је у 20. ве ку све до са вре ме них ди стри бу ти ви-
ста по пут Џо на Ме де и ла и Ала на Кар лсо на.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ди стри бу ти ви зам, еко но ми ја, вла сни штво, Че стер-
тон, Бе лок, сер вил на др жа ва

Из да вач ке ку ће Отач ник и Бер нар, по уред нич кој иде ји Бла го ја Пан-
те ли ћа по ду хва ти ле су се ве о ма за ма шног и зах тев ног по сла да у пет на-
ест то мо ва об ја ве иза бра на де ла Гил бер та Ки та Че стер то на (Gil bert Ke ith 
Che ster ton). Ме ђу иза бра ним на сло ви ма, по ред фик ци је и есе ји сти ке, 
на ла зе се и не ки ва жни те о риј ски ра до ви, укљу чу ју ћи и две кључ не књи-
ге ко је се ба ве еко ном ским пи та њи ма, од но сно про бле ми ма по ли тич ке 
еко но ми је схва ће не у нај ши рем сми слу. О Че стер то но вим по ли тич ким 

* Рад је на стао као део про јек та 179014 ко ји по др жа ва 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.
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иде ја ма код нас је пи са но ве о ма ма ло и то са мо у пу бли ци стич ком ви ду. 
По ја ва по ми ња них књи га сва ка ко је до бар по вод да срп ску ака дем ску 
јав ност упо зна мо с основ ним иде ја ма и на сле ђем по себ ног еко ном ског, 
по ли тич ког, дру штве ног и идеј ног прав ца ко ме је ау тор при па дао – ди
стри бу ти ви зма1.

Че стер то но ве књи ге о ко ји ма го во ри мо су Шта не ва ља на све ту (пр ви 
пут об ја вље на 1910) и Обрис здра вог ра зу ма (1926). Уз два спи са Хи ле ра 
Бе ло ка (Hi la i re Bel loc), Сер вил на др жа ва (1912) и Есеј о об но ви вла сни
штва (1936), оне чи не основ ни кор пус ди стри бу ти ви стич ких по гле да на 
еко ном ска пи та ња, а са мим тим и на си стем вред но сти и по жељ но уре ђе ње 
дру штва и др жа ве. Џорџ Бер нард Шо (Ge or ge Ber nard Show) је сво је време но 
ско вао ко ва ни цу Че стер бе лок ко ја и да нас од ре ђу је срж ди стри бу ти ви-
стич ког на сле ђа у дру штве ној и еко ном ској те о ри ји. Осим њих дво ји це, 
нај зна чај ни ја име на у ра ној фа зи овог по кре та би ли су ир ски до ми ни кан-
ски све ште ник Вин сент Мек Неб (Vin cent McNab), те пи сац и ар хи тек та 
Ар тур Пен ти (Art hur Penty), ко ји је раз ви јао иде је бли ске хри шћан ском 
со ци ја ли зму, за ла жу ћи се за об но ву рад нич ких гил ди. У САД тре ба из дво-
ји ти но ви нар ку и ак ти ви сткињу До ро ти Деј (Do rothy Day), јед ну од осни-
ва ча Ка то лич ког рад нич ког по кре та и ча со пи са Ка то лич ки рад ник.

Ди стри бу ти ви зам, на рав но, не спа да у нај у ти цај ни је шко ле еко ном-
ског ми шље ња по пут нео кла си ке, кеј нзи зма, ау стриј ске шко ле или мо-
не та ри зма. Ме ђу тим, трај ни спо ро ви ли бе р та ри ја на ца с њи ма, по др шка 
од ре ђе них де ло ва ри мо ка то лич ке цр кве овом на сле ђу, ве ли ка по пу лар ност 
ме ђу ју жњач ким аграр ним по кре ти ма у Аме ри ци, као и рад не ких зна чај-
них нео ди стри бу ти ви ста по пут Џо на Ме де и ла (John Me da il le), одр жа ва ју 
ово на сле ђе при лич но жи вах ним. Шта ви ше, сва ка ве ли ка еко ном ска кри за 
по пут ове по след ње из 2008, вра ћа ди стри бу ти ви зам у сре ди шта де ба та; 
ако не због мо гу ћих ре ше ња, а он да сва ка ко због вр ло ко ри сних ин стру-
ме на та за ту ма че ње из во ра кри зе.

На рав но, чи ње ни ца да је Че стер тон и да ље је дан од нај у ти цај ни јих 
пи са ца и ин те лек ту а ла ца 20. ве ка, ка ко због со лид не чи та но сти ње го вих 
књи жев них кла си ка, та ко и због не ве ро ват ног ути ца ја на књи жев ну ели ту, 
до при но си одр жа ва њу ин те ре со ва ња и за ње го ве те о риј ске ра до ве, па 
та ко и за ди стри бу ти ви зам. По след њи до при нос об но ви ин те ре со ва ња за 
ди стри бу ти ви зам дао је Ми шел Уел бек (Mic hel Ho u el le becq) сво јом кон-
тро верз ном и ве о ма успе шном књи гом По ко ра ва ње. Чи та о ци ће се се ти ти 
да ли дер Му сли ман ског брат ства на кон по бе де на пред сед нич ким из бо-
ри ма у Фран цу ској и фо р ми ра ња вла де, ода би ра да спр о ве де упра во ди-
стри бу ти ви стич ки про грам, што уз по моћ са у диј ских сред ста ва да је вео ма 
до бре еко ном ске ре зул та те [U el bek 2015: 129, 134]. Овај по ку шај је за ни-
мљив јер ау тор вр ло де таљ но раз ра ђу је је дан мо гу ћи мо дел ре ал не при-
ме не ди стри бу ти ви стич ких на че ла у прак си. 

1 У на шој пу бли ци сти ци сре ћу се још и ва ри јан те ди стри бу ти зам и ди стри бу ци о ни
зам. Опре де ли ли смо се да ен гле ски тер мин di stri bu tism пре во ди мо по ана ло ги ји с кон зер-
ва ти ви змом да у срп ском ко ри сти мо из раз ди стри бу ти ви зам.
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*
У исто ри ји дру ште них и по ли тич ких те о ри ја, ди стри бу ти ви зам се 

по сма тра као ан гло сак сон ски до при нос раз ра ди иде ја ко је су под окри љем 
ри мо ка то лич ке цр кве пред ста вље не у ен ци кли ци Но ве ства ри (Re rum 
no va rum). Уто ли ко је ис прав но ре ћи да је ди стри бу ти ви зам у не ком ши рем 
сми слу на стао као део кор пу са со ци јал ног уче ња ри мо ка то лич ке цр кве 
у 20. ве ку. Ен ци кли ка Но ве ства ри нај зна ча ни ји је до при нос и пре лом на 
тач ка у из град њи но вог со ци јал ног уче ња цр кве. Она чи ни фун да мен тал-
ни пре лом у тра ди ци ји за пад ног хри шћан ства јер је ти ме цр ква од у ста ла 
од фрон тал ног су ко бља ва ња с де мо кра ти јом и се ку лар ним све том, и 
од лу чи ла да при хва ти на чел ну одво је ност цр кве и др жа ве, те да уђе у 
ди ја лог и бор бу за сво је ме сто у јав ној сфе ри.

До тог обр та у ма ју 1891. ни је до шло пре ко но ћи. Ве ли ки број цр кви 
бли ских ин те лек ту а ла ца по пут Ла ме неа (Hu gu es-Féli cité Ro bert de La men-
na is), Мон та лам бе ра (Char les For bes René de Mon ta lem bert), би ску па Вил-
хел ма фон Ке те ле ра (Wil helmEma nuel von Ket te ler), Кур чи ја (Car lo Ma ria 
Cur ci) и гру пе око ча со пи са Ка то лич ка ци ви ли за ци ја (La Civiltà Cat to li ca) 
итд., де це ни ја ма је при пре мао цр кву за но ви при ступ [Ђурковић 2010]. 
Мно ги од њих су ди рект но ути ца ли на Бе ло ка, фран цу ског ри мо ка то ли ка 
ко ји се пре се лио у Бри та ни ју. Че стер тон је под ње го вим ути ца јем пре шао 
на ри мо ка то ли ци зам 1922. Но осим чи ње ни це да су њих дво ји ца би ли 
при пад ни ци ове кон фе си је, са мо уче ње ди стри бу ти ви зма у пот пу но сти 
ба шти ни ка то лич ко на сле ђе, по ве зу ју ћи на тај на чин Ен гле ску с кон ти-
нен тал ном ри мо ка то лич ком тра ди ци јом. 

Уо би ча је но су прот ста вља ње Бри та ни је као про те стант ско ка пи та-
ли стич ке с кон ти нен тал ним др жа ва ма у ко ји ма је ка пи та ли зам због ка-
то лич ког на сле ђа увек но сио еле мен те со ли да р но сти, дру штве но сти и 
со ци јал но сти, у осно ви ни је по гре шно. Ди стри бу ти ви зам се сма тра идеј-
ним до при но сом ан гло-аме рич ког ка то ли ци зма, ко ји је де ло вао као кри-
ти ка у осно ви про те стант ског ин ди ви ду а ли стич ког ка пи та ли зма и ње му 
на из глед су прот ста вље ног со ци ја ли зма. Да кле, он би био јед на, бри тан-
ска, гра на раз во ја на че ла и смер ни ца из Но вих ства ри, ко ја се пру жа 
па ра лел но с по ли тич ком хри шћан ском де мо кра ти јом (од но сно ње ним 
прет ход ни ци ма на род ња ци ма), и еко ном ским уче њем со ци јал но-тр жи шне 
при вре де, од но сно ор до ли бе ра ли зма. То су за пра во три нај ва жни је идео-
ло шке гра не про ис те кле из со ци јал ног уче ња ри мо ка то лич ке цр кве.

Али, кад се го во ри о ње го вим пре те ча ма и из во ри ма, не тре ба за бо ра-
ви ти ни ау тен тич но ен гле ско или аме рич ко на сле ђе. Џон Стју арт Мил (John 
Stu art Mill) је, на при мер, и да нас на уда ру ли бер та ри ја на ца због сво јих по-
зи ти вних ста во ва о ко о пе ра ти ва ма као још јед ном мо гу ћем об ли ку сло-
бод ног удру жи ва ња ра да и сред ста ва ко ји тре ба да по сто ји по ред оста лих 
при вред них фак то ра. Ро берт Низ бет (Ro bert Nis bet) с пра вом по ми ње и 
ин ди рект ни ути цај Бер ка (Ed mund Bur ke) [Nis bet 1977: 20, 21]. Али, мо-
жда је још за ни мљи ви ја тра ди ци ја ко ја је мно го ути ца ла на Ми ла и ко ју 
је он сле дио у по ли тич ким спи си ма. То је на сле ђе та ко зва них Пе сни ка с 
је зе ра, пре све га Вор дсвор та (Wil li am Wor dsworth), Кол ри џа (Sa muel Taylor 
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Co le rid ge) и Са у ти ја (Ro bert So ut hey) ко ји су бра ни ли иде ју ма лог по се да 
и при ват не имо ви не као нео п ход не и не из бе жне осно ве би ло ко је, па и 
по ли тич ке сло бо де. Сто га и Мил у сво јим де ли ма као иде ал не при ме ре 
де мо кра ти је на во ди др жа ве ко је по пут Швај цар ске по чи ва ју на ши ро ко 
ра ши ре ном ма лом по се ду ко ји омо гу ћа ва по је дин ци ма и по ро ди ца ма да 
са ми се бе из др жа ва ју и да не за ви се од дру гих [Đurković 2006: 246]. 

За ди стри бу ти ви сте је ва жно и на сле ђе Ви ли јам Ко бе та (Wil li am 
Cob bett), зна чај ног пам фле ти сте и по сла ни ка из пр ве по ло ви не 19. ве ка, 
ко ји се за ла гао за ка то лич ку еман ци па ци ју, бри тан ски на ци о на ли зам и 
од бра ну ру рал ног на чи на жи во та. Као по сла ник био је оштар кри ти чар 
За ко на о си ро ма шни ма из 1834. го ди не за ко ји је твр дио да ра за ра по ро ди-
цу и чи тав при род ни си стем имо ви не. У Аме ри ци је пак овај си стем иде ја 
за ни мљив они ма ко ји чу ва ју ја ку ју жњач ку тра ди ци ју пи о ни ра и аграр-
них по кре та. Дру га два упо ри шта су ге не рал но ри мо ка то лич ко на сле ђе 
у САД, ко је по ста је све ути цај ни је и зна чај ни је, као и са вре ме ни хри шћан-
ски син ди ка ти.

*
Док је Че стер тон сво је ди стри бу ти ви стич ке иде је из но сио у ма ни ру 

ре а го ва ња, пар ти ку лар не кри ти ке и ви ше пу бли ци стич ком ви ду, Бе лок 
је са Сер вил ном др жа вом из нео си сте мат ски про грам ко ји кре ће од са мих 
де фи ни ци ја фе но ме на ко ји ма се ба ви. Он је се бе сма трао ка то ли ком ко ји 
на сто ји да раз ра ди и при ка же еко ном ска на че ла из не та у Но вим ства ри ма. 
И за и ста, ако се по гле да ге не рал на по став ка ове ен ци кли ке, раз ло зи због 
ко је је на пи са на, као и чи тав низ кон крет них по гле да и ме ра ко ји се уну тра 
на ла зе, уо чи ће мо да је Бе лок за и ста сле дио њен пут. Кре ну ће мо сто га са 
крат ким из ла га њем оно га што се у тој ен ци кли ци на ла зи2.

Пи сци на са мом по чет ку по ка зу ју да је осно ви про блем рад нич ко пи-
та ње, од но сно по ло жај рад ни ка. Бе лок је то ка сни је звао про бле мом про-
ле та ри за ци је рад ни ка. У по сла ни ци се су прот но про те стант ском ду ху у 
ли бе рал ној еко ном ској те о ри ји твр ди да рад ни ци ни су са ми кри ви због 
свог бед ног по ло жа ја. Осу ђу је се уки да ње за нат ских гил ди, на кон че га је 
рад ник остао на ве тро ме ти ни, не за шти ћен и из ло жен нео б у зда ној кон ку-
рен ци ји и не чо веч ним по сло дав ци ма. У уво ду се та ко ђе на гла ша ва про блем 
зе ле на ше ња, од но сно не нор мал ног по на ша ња ба на ка, као и про блем све 
при сут ни јих мо но по ла у про из вод њи и тр го ви ни, ко ји гу ше кон ку рен ци ју.

На кон уво да има мо те зу о со ци ја ли зму као по гре шном ле ку и ан ти-
те зу у ви ду на бра ја ња ствар них ле ко ва и за да та ка цр кве гле да но из те пер-
спек ти ве. Го во ре ћи о со ци ја ли зму пи сци осу ђу ју ње го во ин си сти ра ње на 
под ри ва њу при ват ног вла сни штва и сво ји не. За вла сни штво се тври да је 
при род но и да да је чо ве ку си гур ност: и бо жан ски и људ ски за ко ни бра не 
при ват но вла сни штво. Дру ги сег мент кри ти ке, уско по ве зан с пр вим, 
је сте про блем од но са со ци ја ли ста пре ма по ро ди ци. Пи сци ин си сти ра ју 

2 Ов де ко ри сти мо хр ват ски пре вод ко ји се мо же на ћи на стра ни ци http://www.zu pa- 
-sva na sta zi ja.com /ima ges/do ku men ti/Re rum_no va rum.pd f
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на зна ча ју сло бод ног пре но ше ња на след ства као мо ти ва за рад и као ин-
стру мен та очу ва ња по ро дич ног вла сни штва. Со ци ја ли сти ма се за ме ра 
што уки да ју ро ди тељ ску власт у ку ћи и уме сто ње уво де др жав ну до но-
се ћи по мет њу и су зби ја ју ћи мо тив за мар љи вост и ини ци ја ти ву по је дин ца.

Пре ла зе ћи на про грам де ло ва ња, пи сац под се ћа да на зе мљи не ма 
ра ја, да мо ра да се ра ди и па ти, те да је не јед на кост у не ком об ли ку не из-
бе жна. Цр ква свој за да так ви ди у очу ва њу мо ра ла, под у ча ва њу љу ди и 
из ми ре њу кла са. Уво де ћи мо тив, ка сни је ве о ма ва жан за ди стри бу ти ви сте, 
ка же се да је об но ва дру штва мо гу ћа са мо уз об но ву хри шћан ске ве ре и 
вр ли на: пра вед но је, ако се про па да, вра ти ти се на по че так. Од др жа ве се 
тра жи да по шту је и бра ни вла сни штво, да уме ре но по ма же си ро ма шни-
ма и не вољ ни ма, и да пре све га бра ни људ ско до сто јан ство, ако тре ба и 
од са мог чо ве ка ко ји о то ме не во ди ра чу на. Тра жи се пра вед ни ми ни мум 
од по сло да ва ца – ако се да је ма ње од ње га он да је то не прав да. Но и на 
кра ју тог де ла се под вла чи да др жа ва тре ба да во ди ра чу на о то ме да обе 
стра не (по сло да вац и рад ник) ис пу не сво је ду жно сти, да се спре чи су коб 
ме ђу њи ма, али да се опет не ме ша пре ви ше у еко ном ске од но се.

Ве ли ки на гла сак се ста вља на штед њу. Др жа ва и дру ги тре ба ло би 
да под сти чу рад ни ке да ште де, да бу ду уме ре ни и да одва ја ју на стра ну 
не што што би су тра мо гло да им бу де си гур ност, али и ма ли ка пи тал, 
име так, вла сни штво. За тај циљ, на во ди се да је основ ни услов да не бу де 
ви со ких по ре за.

Тре ћи ва жан сег мент по све ћен је удру же њи ма. Сто го ди на по сле 
Фран цу ске ре во лу ци је цр ква и да ље осе ћа ду жност да се бо ри за сло бо ду 
и пра во љу ди на удру жи ва ње ко је у то до ба за бра њу ју упра во европ ски ли-
бе рал ни бур жу ји. Исти они ко ји су уки ну ли гил де, и ко ји та да и да ље спре-
ча ва ју за нат ска, рад нич ка и син ди кал на удру же ња за са мо по моћ. Цр ква 
на рав но бра ни и сво је пра во на имо ви ну, као и пра во хри шћа на да ор га-
ни зу ју дру штва. Екс пли цит но се на во ди по зив хри шћа ни ма да ор га ни зу ју 
сво ја удру же ња, дру штва, еснаф ске ор га ни за ци је и син ди ка те (та ко зва не 
по сред нич ке ин сти ту ци је). Да се не би др жа ва у све ме ша ла, цр ква сма-
тра да у скла ду с на че лом суп си ди јар но сти упра во та удру же ња тре ба да 
пре у зму ве ли ки део ин ге рен ци ја у дру штве ним по сло ви ма, укљу чу ју ћи 
ту и бри гу о обра зо ва њу као и бри гу о ста ри ма, бо ле сни ма и не срећ ни ма. 

Из ла га ње Бе ло ко вих иде ја по ка за ће да је ње го ва ви зи ја све та го то во 
у пот пу но сти про ис те кла из ових на че ла. Но упр кос то ме и до да нас је 
жи ва рас пра ва о то ме шта је ка то лич ка еко ном ска те о ри ја. Ов де не ма 
про сто ра да се де таљ но из не се спор из ме ђу са вре ме них ди стри бу ти ви ста 
и ли бе р та ри ја на ца (Ау стри ја на ца), на стао из пре тен зи ја јед ног де ла нео-
а у стриј ске шко ле да се бе пред ста ви као еко ном ско уче ње ко је про ис ти че 
из на че ла ри мо ка то лич ке цр кве3.

3 Спор се углав ном од ви ја у Аме ри ци па је због то га ис пу штен ор до ли бе ра ли зам, ка-
рак те ри сти чан за европ ске про сто ре. Ау стри јан ци углав ном по ку ша ва ју да ор до ли бе ра ле 
при ка жу као део сво је ши ре тра ди ци је об но вље ног „кла сич ног ли бе ра ли зма”. Али и ју жно-
а ме рич ко на сле ђе те о ло ги је осло бо ђе ња та ко ђе би има ло шта да ка же у овом спо ру о пре-
тен зи ја ма на ме сто „ка то лич ке те о ри је еко но ми је”.
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Су прот ста вље на гле ди шта по овом пи та њу из но се Ви зо рек (Ni co le 
Wi zo rek) и Гуд ман (Do nald Go od man). Ви зо рек у свом ра ду вр ло пре ци зно 
и ар гу мен то ва но ана ли зи ра од нос ди стри бу ти ви ста и ау стри ја на ца пре-
ма кон крет ним еко ном ским про бле ми ма па је ње гов до при нос ве о ма зна-
ча јан. Та ко ђе и ње гов циљ, од но сно из но ше ње пред ло га да се за јед но из 
раз ли чи тих пер спек ти ва тра га за са вре ме ном еко ном ском те о ри јом за сно-
ва ном на уче њу ри мо ка то лич ке цр кве, та ко ђе за вре ђу је па жњу. Про блем 
је ње го ва при вр же ност јед ној стра ни спо ра (ау стриј ској шко ли) ко ја га 
на го ни да до но си за кљу че ко ји очи гле но не сто је. 

Ви зо рек, сле де ћи То ма са Вуд са (Tho mas Wo ods) твр ди да је ау стриј ска 
шко ла ком па ти бил на с ка то лич ким со ци јал ним уче њем [Wi zo rek 2012: 2] 
и за кљу чу је да ди стри бу ти ви зам не ну ди ви ше ка то лич ку еко но ми ју од 
Ау стри ја на ца при зна ју ћи при то ме да су ли бе р та ри јан ци нај че шће ате и-
сти (!) [Wi zo rek 2012: 21]. Овај за кљу чак за и ста те шко сле ди из ње го ве 
ар гу мен та ци је ко ли ко год се он тру дио да на тег не ра зна ту ма че ња па, на 
при мер, твр ди да ау стриј ско залaгање за по де лу ра да и раз ме ну сле ди 
основ ни ка то лич ки еко ном ски зах тев суп си ди јар но сти [Wi zo rek 2012: 9]. 
Он сма тра да је цр ква у свом со ци јал ном уче њу да ла са мо смер ни це, а не 
тач не еко ном ске ин струк ци је. Ме ђу тим, из ње го вог тек ста ви де се про-
бле ми за ова кве те зе: про блем од но са ли бер та ри ја на ца пре ма тра ди ци ји 
пра вед не це не и пра вед не над ни це, ве о ма раз ви је не у ка то лич кој тра ди-
ци ји, за тим пре фе ри ра ње ин ди ви ду а ли зма у од но су на ка то лич ко и ди-
стри бу ти ви стич ко ин си сти ра ње на за јед ни ци, и по себ но на по ро ди ци, као 
основ ном еко ном ском бло ку, за тим иг но ри са ње чи ње ни це да се у Но вим 
ства ри ма ку ка над про па шћу гил ди и за ла же за њи хо ву об но ву. Ко нач но, 
ту је ди стри бу ти ви стич ко и ка то лич ко ин си сти ра ње на ја кој сред њој кла-
си и сма ње њу пре ко мер них раз ли ка у бо гат ству, што, ме ђу тим, ли бер та-
ри јан ци ма уоп ште не сме та.

 Гуд ман је чи ни се у сво јој књи зи ве о ма до бро од го во рио на ове по-
ку ша је, по ка зу ју ћи да је ли бер та ри ја ни зам углав ном не ком па ти би лан с 
тра ди ци јом цр кве ног уче ња. Он под се ћа да је за раз ли ку од ли бе ра та ри-
јан ца ко ји углав ном пре фе ри ра ју тр жи ште као је ди ног ва лид ног ар би тра 
и ко ји еко но ми ју че сто гле да ју као под руч је sui ge ne ris, у тра ди ци ји ка то-
ли ци зма ко ју ди стри бу ти ви сти на ста вља ју, еко но ми ја по сма тра на као део 
укуп не по ли тич ке на у ке, као сред ство ко је во ђе др жа ве ко ри сте да би по-
спе ши ле оп ште до бро [Go od man 2006: XVI I I]. Та ко ђе, еко но ми ја по ње му 
ни је вред но сно не у трал на на у ка (као што то ау стри јан ци твр де), већ фун-
да мен тал но мо рал но пи та ње. Гуд ман је оштро про тив по ку ша ја ау стри-
ја на ца да сво ју еко ном ску те о ри ју фун ди ра ју у уче њу ота ца схо ла сти ча-
ра из Са ла ман ке [Go od man 2006: 111]4. Кад се го во ри о схо ла сти ци он 
под се ћа да је Св. То ма ја сно го во рио о пра вед ној це ни, као и да је про тив 
ка ма та и зе ле на ше ња, као и про тив нов ча не раз ме не. Све је то пот пу но 

4 С тим се сла жу и пи сци уво да за по след ње из да ње Бе ло ко вог Есе ја, за ко је је скан дал 
то да се схо ла сти ча ри оп ту жу ју за за сни ва ње ка пи та ли зма. Они кри ти ку ју та ко зва ну кул ту ру 
ду га ко ју ли бер та ри јан ци по др жа ва ју, и сма тра ју да је то ин сти ту ци о на ли зо ва но зе ле на штво, 
јед на ко опа сно и гре шно као абор тус, хо мо сек су а ли зам и еу та на зи ја. Ви дети: [Di rec tors 2012].
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су прот но оно ме што ау стри јан ци сма тра ју осно вом са вре ме не тр жи шне 
при вре де5.

Овај ау тор се по себ но тру ди да по би је тврд ње пре ма ко ји ма је ен ци-
кли ка Cen te si mus An nus (Сто го ди на) на ста ла као не ка вр ста син те зе со-
ци јал ног уче ња цр кве и ка пи та ли зма, и пре ма ко ји ма она за сту па не ку вр сту 
еко ном ског пер со на ли зма. Он пак твр ди да се у ен ци кли ци на ла зе не ке 
по став ке ко је су ап со лут но не при хва тљи ве за Ау стри јан це: ми ни мал на 
над ни ца, ми ни мал но рад но вре ме, ну жност др жав не за шти те око ли не, као 
и не ка вр ста по др шке др жа ви бла го ста ња [Go od man 2006: 119]. По ње му 
је ту па па многo ви ше ди стри бу ти ви ста не го ка пи та ли ста6. Ње гов ге не рал-
ни за кљу чак је да је упр кос не ким за јед нич ким тач ка ма с ди стри бу ти ви-
змом, ли бер та ри ја ни зам ге не рал но не спо јив с уче њем цр кве. Ово је до ста 
ар гу мен то ва но по ка за но и чи ни се да су бар што се ан гло-аме рич ког све-
та ти че, ди стри бу ти ви сти ус пе ли да по ка жу ка ко су нај бли жи оно ме што 
би се мо гло по сма тра ти осно ва ма еко ном ског уче ња ри мо ка то лич ке цр кве.

*
По ку ша ва ју ћи да од ре ди основ на на че ла ове тра ди ци је Алан Кар лсон 

(Al lan Car lson) је из дво јио сле де ћа три прин ци па: 1) ши ро ко рас по ре ђе на 
(ди стри бу и ра на) имо ви на7, 2) об на вља ње по ро ди це 3) зна чај жи во та у за-
јед ни ци [Car lson 2008: 7]. Уз де ли мич не ва ри ја ци је, ово су и до да нас оста-
ле осно ве ди стри бу ти ви зма. По гле дај мо ка ко се до њих до шло.

Че стер тон је око 1910. пи сао члан ке у пу бли ци сти ци ко је је на кра ју 
са ку пио у ре ла тив но ко хе рент ну це ли ну и на звао је Шта не ва ља на све ту. 
Ово је пр ви, не си сте ма тич но са чи њен, спис у ко ме се ау тор од ре ђу је пре ма 
ни зу са вре ме них фе но ме на, по ла зе ћи од ста но ви шта ко је ће се ка сни је на-
зва ти ди стри бу ти ви стич ким. Књи га има пет де ло ва. Пр ви се на зи ва „Чо век 
без кро ва над гла вом”. Дру ги је „Им пе ри ја ли зам”, или за блу да о чо ве ку, 
тре ћи „Фе ми ни зам или за блу да о же ни”, че твр ти „Обра зо ва ње или за-
блу да о де те ту” и пе ти „Чо ве ков дом”. У свих пет сег ме на та он по ку ша ва да 
по ка же ка ко пре све га са вре ме на ле ви ца8 про мо ви ше пот пу но по гре шну 
идо ло ги ју у фун да мен тал ним пи та њи ма као што су по ло жај же не, си стем 
обра зо ва ња, од нос пре ма на ци о нал ном пи та њу и пре све га од нос пре ма 
имо ви ни и вла сни штву. Иде ал за ко ји се он за ла же са жи ма на сле де ћи на-
чин: вла сни штво, по ро ди ца, отаџ би на, чо век и ку ћа [Честертон 2013: 57]. 
Као нај ве ћег про тив ни ка овог тра ди ци о нал ног иде а ла Че стер тон на во ди 

5 Ви дети: [Bo az 2004] и [Стојановић 2009].
6 За ни мљи во је да је сâм Бе лок био про тив ми ни мал не над ни це и сма трао је да је то 

пут ка уво ђе њу сер вил не др жа ве. У ме ђу вре ме ну су нео ди стри бу ти ви сти по пут Гуд ма на 
усво ји ли иде ју ми ни мал не над ни це као део ди стри бу ти ви стич ке те о ри је.

7 Што је, као што смо ви де ли, су прот но од кеј нзи зма ко ји же ли да ди стри бу и ра при ход 
и до хо дак, а не да ра ши ри вла сни штво над имо ви ном.

8 Ни шта бо ље ми шље ње он не ма ни о та да шњим то ри јев ци ма за ко је ми сли да су у 
слу жби круп ног ка пи та ла, да су пред став ни ци ари сто кра ти је ко ја је су штин ски по мо дар ска, 
а не окре ну та тра ди ци ји. Шта ви ше, Че стер тон по ку ша ва да од њих бра ни тра ди ци ју до бре 
ста ре Ен гле ске. Ово је из ло же но ње го вом по зна том па ра бо лом о Хју џу (со ци ја ли сти) и Гју џу 
(то ри јев цу) ко ји су на вод но су прот ста вље ни, а за пра во са ве зни ци. Ви дети: [Честертон 2013: 47].
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оли гар хи ју, ис ти чу ћи да су упра во тих два де се так по ро ди ца нај ве ћи не-
при ја те љи пра ве имо ви не и ши ро ко рас про стра ње ног вла сни штва. За њих 
твр ди да уоп ште не ма ју људ ски про дук тив ни од нос с вла сни штвом, већ 
са мо оти ма ју имо ви ну дру ги ма и ста вља ју је у ин ду стриј ски про мет.

Он на во ди по ро ди це по пут Чем бер ле но вих, Се си ло вих, Чер чи ло вих, 
Ро збе ри је вих итд.9 за ко је твр ди да ско ро од Ре фор ма ци је вла да ју Енг ле ском 
[Честертон 2013: 50]. Нај за ни мљи ви је је да пре сто го ди на, ка да ис ти че 
нај круп ни је тај ку не ко ји ства ра ју ка пи та ли стич ки оли гар хиј ски по ре дак 
(и сер вил ну др жа ву) ау тор на во ди упра во Рот шил де и Рок фе ле ро ве за 
ко је се и да нас прет по ста вља да су нај бо га ти је и нај у ти цај ни је по ро ди це 
на све ту [Честертон 2013: 37].

У исто вре ме, Бе лок је пи сао сво је нај ва жни је де ло ко је и да нас пре-
ста вља нај са же ти ји си сте мат ски из ло жен при каз ди стри бу ти ви зма. У 
пи та њу је књи га The Ser vi le Sta te, чи ји ће мо на слов ов де пре ве сти као Сер
вил на др жа ва10. Овај на слов го во ри о то ме ка ко по но во на ста је дру штве-
ни, по ли тич ки и еко ном ски си стем ко ји Бе лок украт ко на зи ва сер вил на 
др жа ва и од че га по зи ва да се од бра ни мо. Ова књи га је, иа ко ма лог оби ма, 
пи са на као бес пре кор но си сте мат ски из ве де но шти во ко је кре ће нај пре 
од де фи ни ци је пој мо ва ко ји ма ба ра та, да би за тим уве ла се би свој стве ну 
фи ло зо фи ју исто ри је, ту ма че ње сле да исто риј ских епо ха ко је пот пу но 
од у да ра од вла да ју ћег уо би ча је ног про све ти тељ ског мо де ла. Док је за све 
про све ти те ље и ле ве ли бе ра ле сред њи век, пре ма Хе ге ло вој и Марк со вој 
ма три ци ту ма чен као до ба мра ка, су је вер ја, не зна ња и не сре ће, за Бе ло ка 
је он био вр ху нац сло бо де, не за ви сно сти, си гур но сти и сре ће.

Украт ко ре че но, Бе ло ко ва схе ма из гле да ова ко: па га ни зам са си сте мом 
ро бо ва (сер вил на др жа ва), за тим хри шћан ство (ка то лич ка ци ви ли за ци ја) 
са си сте мом сло бо де, и с опа да њем хри шћан ства а успо ном ре фор ма ци је 
и ка пи та ли зма но ви па га ни зам с но вим роп ством (но во до ба сер вил но сти) 
[Bel loc 1977: 32]. Он твр ди да је тен ден ци ја вас по ста вља ња роп ства ну жна 
по сле ди ца ка пи та ли зма [Bel loc 1977: 35]. Пр ви део ове књи ге по све ћен је 
да кле из ла га њу ње го ве фи ло зо фи је исто ри је. За прет хри шћан ско вре ме 
ја сно се од ре ђу је роп ство и огра ни че ност по се да. За тим до ла зи хри шћан-
ство ко је по сте пе но уки да роп ство. Већ око де се тог ве ка роб је по стао 
кмет, а вла сни штво над зе мљом је по де ље но у три ка те го ри је: 1) до мен, 
по сед пле ми ћа, 2) фак тич ки по сед кме та 3) за јед нич ка зе мља и шу ме где 
су пле ми ћи и кме то ви на по ре до има ли сво ја пра ва [Bel loc 1977: 75]. Уз 
овај си стем рас по де ље не имо ви не на се лу у ко ме је сва ка по ро ди ца мо ра ла 
да има не ку сво ју имо ви ну, Бе лок на во ди и гил де у гра до ви ма, ко је су ре-
гу ли са ле по сло ва ње за на тли ја и тр го ва ца спре ча ва ју ћи мо но по ли за ци ју 

9 Бе лок на во ди пе де сет моћ них по ро ди ца ко је су пре у зе ле имо ви ну и моћ на кон ре-
фор ма ци је: Ха у ард, Ка вен диш, Се сил, Ра сел итд. [Bel loc 1977: 94].

10 Мо жда би тач ни је али не зграп ни је би ло Др жа ва сер вил них. Не би би ло по гре шно 
ма да не ни у пот пу но сти тач но кад би смо ко ри сти ли из раз Роп ска др жа ва. Бе лок пре ци зно 
ка же да сер вил но ов де не зна чи опре сив но, при сил но, већ под при ну дом по зи тив них за ко на. 
Као што ће мо ви де ти он ин си сти ра да до ла зи мо до до ба ка да ће др жа ва за кон ски те ра ти 
љу де у роп ски по ло жај, од но сно ста тус. Ово је нај про бле ма тич ни ји део ње го ве по зи ци је.
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и про ле та ри за ци ју (па у пе ри за ци ју). Ве ра и мо рал по ма га ли су да др жа ва 
из гле да као агло ме ра ци ја по ро ди ца с раз ли чи тим по се дом [Bel loc 1977: 80].

Из овог си сте ма Бе лок из вла чи на че ла ко ја тра жи и за са вре ме ни ди-
стри бу ти ви зам: лич ни, од но сно по ро дич ни по сед, што ши ре рас про стра-
њен, плус сло бод не ко о пе ра ти ве, ка ко у гра ду (гил де, це хо ви, ко мо ре) 
та ко и на се лу (за дру ге).

Сле ди опис про це са ко јим је овај си стем уни штен и за ме њен мо дер-
ним ка пи та ли змом. Тре ба скре ну ти па жњу да је ње го ва де фи ни ци ја, 
од но сно од ре ђе ње ка пи та ли зма, ко је уво ди од мах на по чет ку књи ге, из-
у зет но јед но стра но, ни ма ло на уч но, већ из ра зи то по ле мич ко и због то га 
све де но на са мо је дан сег мент ко ји тре ба осу ди ти. Он ка же: „Дру штво у 
ко ме је при ват но вла сни штво над зе мљом и ка пи та лом, тј. вла сни штво 
и кон тро ла над про и звод ним сред стви ма, огра ни че но на је дан број сло-
бод них гра ђа на, не до во љан да од ре ди дру штве ну ма су у др жа ви, док сви 
оста ли не ма ју та кву имо ви ну и сто га су про ле те ри, ми на зи ва мо ка пи та-
ли стич ким” [Bel loc 1977: 49]. 

Ова кво од ре ђе ње ка пи та ли зма на кон ис ку ства ак ци о нар ског ка пи-
та ли зма, уво ђе ња еле ме на та рад нич ког са мо у пра вља ња и слич ног, да нас 
те шко мо же да из др жи про ве ру. Ме ђу тим, Бе лок је та да овим хтео да 
ука же на тен ден ци ју па у пе ри за ци је све ве ћег бро ја љу ди и по ро ди ца, и с 
дру ге стра не на по раст кон цен тра ци је ка пи та ла код мо но по ли ста. Под-
се ти мо се, то је до ба кад се тек рас пра вља о иде ја ма ан ти мо но пол ског 
за ко но дав ства у Евро пи. Шер ма нов акт као пр ви ан ти тру стов ски за кон 
до нет је у САД 1890, али је зна чај на по бољ ша ња до био две го ди не на кон 
об ја вљи ва ња Сер вил не др жа ве, с Клеј то но вим ак том 1914.

Као сва ки до бар ка то лик, Бе лок за по че так про па сти оп ту жу је ре-
фор ма ци ју, ка ко због под ри ва ња ве ре и мо ра ла, та ко и због фак тич ког 
уво ђе ња ка пи та ли зма, оти ма ња имо ви не од ма на сти ра, и за по чи ња ња 
про це са ко ји ће па у пе ри зо ва ти се ља ке, оте ра ти их са зе мље, а зе мљу и 
ка пи тал ста ви ти у ру ке ма лог бро ја по сед ни ка (пле ми ћа и ка сни је ка пи-
та ли ста). Он сма тра да је нај ве ћи про блем у то ме што краљ у Ен гле ској 
ни је чак ус пео да са чу ва у свом по се ду зе мљу ко ју је отео од ма на сти ра. 
Њу је пре о те ла пле мић ка ари сто кра ти ја11 ко ја је у исто вре ме од у зи ма ла 
пра во на зе мљу и сво јим јо ме ни ма**, а та ко ђе и за по се да ла оне по се де 
(па шња ке и шу ме) ко ји су се до та да сма тра ли за јед нич ком сво ји ном. 
Гра ђан ски рат је по ње му су коб и по бе да те оја ча ле ари стро кра ти је над 
оси ро ма ше ном мо нар хи јом. Око 1700. већ по ло ви на ста нов ни ка Ен гле ске 

11 У Есе ју уво ди још је дан зна ча јан мо мент. Твр де ћи да ве ли ки има ју пред ност и на 
су ду за то што лак ше пла ћа ју суд ске тро шко ве, он ука зу је на по губ ну уло гу су до ва у Ен гле-
ској „у по след њих 350 го ди на”. Њи хо ве од лу ке ка сни је по ста ју за ко ни, а упра во је пре ко 
њих ишао про цес оти ма ња зе мље, шу ма и ру да од кра ља и њи хо ва пре да ја бо га та ши ма 
[Bel loc 2012: 51]. Ов де Бе лок уво ди при чу о та ко зва ној суд ској дик та ту ри ка кву је по след њих 
пар де це ни ја раз ви јао Ро берт Борк, по ка зу ју ћи да се пре ко на вод но не при стра сних су до ва 
до но се кључ не по ли тич ке од лу ке ко је на сил но и не де мо крат ски, фун да мен тал но ме ња ју 
вред но сни и по ли тич ки си стем. Ви дети, на при мер: [Bork 2003].

** Јо мен (енг. yeo man) сло бод ни се љак у Ен гле ској, вла сник зе мље, при пад ник до бро-
во љач ке ко њи це са ста вље них од сло бод них вла сни ка зе мље.
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ни су има ли ни ка кву имо ви ну, а ари сто кра ти ја је сво ју на ра слу еко ном ску 
моћ ко ри сти ла да пре у зме све дру ге об ли ке мо ћи укљу чу ју ћи и ло кал ну 
ад ми ни стра ци ју, пра во су ђе, по ло жај цр кве них до сто јан стве ни ка, уни-
вер зи те те, ка сни је ме ди је итд.

Су прот но Марк су, Бе лок на гла ша ва да ин ду стриј ска и тех но ло шка 
ре во лу ци ја ни су ну жно мо ра ле да до ве ду до та квог де вет на е сто ве ков ног 
ка пи та ли зма ни ти да је ну жно да сву да иза зо ву пре сли ка ва ње ен гле ског 
об ли ка ка пи та ли зма. По ње му је ка пи та ли зам прет ход но ство рен, па су 
ари сто кра те због ве ли ког ка пи та ла мо гле да при гра бе ре зул та те ових тех-
но ло шких про це са за се бе. Дру штво гил ди и ко о пе ра ти ва по ње му, мо гло 
би да тех но ло шки про грес усме ри у са свим дру гом прав цу и да ство ри 
бо ље дру штво.

У на ред ном сег мен ту ана ли зе Бе лок ука зу је на су прот ност и не ком па-
ти бил ност мо рал ног и нор ма тив но-прав ног окви ра ка пи та ли стич ког дру-
штва у ко ме се прет по ста вља ју сло бод ни љу ди, а они не мо гу да бу ду ствар-
но сло бод ни без вла сни штва над про из вод ним сред стви ма [Bel loc 1977: 111]. 
Сто га он за о штра ва те зу твр де ћи слич но со ци ја ли сти ма да сло бо да у ка пи-
та ли зму зна чи сло бо ду да се умре од гла ди. Ти ме нас уво ди у сво ју ка сни-
ју при чу о то ме да сло бод ни уго во ри за пра во и ни су сло бод ни, јер се љу ди 
ви ше бо је да оста ну без по сла не го да иду у за твор [Bel loc 1977: 111].

Бе лок за тим уво ди је дан од нај ва жни јих мо мена та ди стри бу ти ви стич-
ког на сле ђа, кри ти ку мо но по ла. Он твр ди да при ча о ка пи та ли стич ком, 
тр жи шном над ме та њу по кри ва фак тич ку по ли тич ку за ве ру ве ли ких игра ча 
ко ји за кре и ра ње ве штач ких мо но по ла ко ри сте сва сред ства укљу чу ју ћи 
и моћ др жа ве. Та ко ђе сма тра да би пра ва прав на др жа ва ка жња ва ла та кве 
мо но по ле за то што уби ја ју пре све га по ли тич ку сло бо ду [Bel loc 1977: 118].

По ста вља се пи та ње шта да ље ра ди ти ка да та да шњи ка пи та ли зам 
иза зи ва све ве ћу не си гур ност код љу ди. Ау тор на во ди да ре ал но по сто је 
три ал тер на ти ве ко је мо гу да за ме не ис тро ше ни ка пи та ли зам, не спо со бан 
да обез бе ди си гур ност и еле мен тар но бла го ста ње: ко лек ти ви зам, ди стри-
бу ти ви зам и сер вил на др жа ва [Bel loc 1977: 41]. Ве о ма је за ни мљив на чин 
на ко ји он обра зла же бу ду ћи пре лаз од ка пи та ли зма ка сер вил ној др жа ви, 
а што је ње го ва основ на те за. Он нај пре из ла же пред но сти ди стри бу ти-
ви зма, али ука зу је на огром не про бле ме и не до стат ке у ре ал ном дру штву 
ко ји спре ча ва ју по вра так ши ро ко рас про стра ње ном вла сни штву12. 

Ме ђу тим, твр ди он ка пи та ли сти отво ре но ра де у прав цу ко лек ти ви-
зма и ства ра ју дру штве ну ат мос фе ру ко ја му по го ду је. Ма си се обе ћа ва 
си гур ност, си стем пен зи ја, ми ни мал них над ни ца итд. Са ми ка пи та ли стич-
ки мо но по ли ла ко мо гу да по ста ну др жав ни и да ад ми ни стра ти вац за ме-
ни ка пи та ли сту, а да се очу ва нео кр њен си стем вла да ви не ве ли ких пре-
ду зе ћа и ве ли ких си сте ма. Али, у за ње га ка рак те ри стич ном обр ту, Бе лок 
твр ди да се ипак не иде ка ко лек ти ви зму већ ка кла сич ној сер вил ној 

12 Ина че стан дард на при мед ба овој књи зи је да Бе лок не до вољ но го во ри о то ме ка ко 
би мо гло да се пре ђе на ди стри бу ти ви зам. Он је на то про бао да од го во ри у Есе ју из 1936, 
иа ко при го вор ни је баш аде ква тан. Он на и ме ов де ма ње го во ри о ди стри бу ти ви зму, а ви ше 
о ја сном кре та њу ка сер вил ној др жа ви, иа ко је сâм на рав но про тив то га. 



др жа ви у ко јој ће ма са љу ди би ти за кон ски (!) на те ра на да ра ди за про фит 
ма њи не, али ће им би ти га ран то ва на си гу р ност ко ју ка пи та ли зам не мо же 
да им дâ [Bel loc 1977: 138]. Сер вил ну др жа ву ау тор де фи ни ше од мах на 
по чет ку на сле де ћи на чин: „Сер вил ном др жа вом на зи ва мо та кво уре ђе ње 
дру штва у ко ме је број по ро ди ца и по је ди на ца ко ји су по зи тив ним за ко-
ни ма при ну ђе ни да ра де у ко рист дру гих по ро ди ца и по је ди на ца, то ли ко 
ве ли ки да је це ла за јед ни ца обе ле же на та квим ра дом” [Bel loc 1977: 50].

На из град њи овог си сте ма ра де и со ци ја ли сти, и прак тич ни ре фор-
ма то ри и про ле та ри јат. Ме на џе ри упра вља ју жи во том про ле те ра као 
бро је ва и пра ве ре фо р ма тор ске схе ме ко је ре гу ли шу жи вот про ле та ри ја-
та, а да уоп ште не ди ра ју при ви ле ги је ка пи та ли ста. Но кључ је што сâм 
про ле та ри јат не ма ви ше ни ка кав ин стинкт ка вла сни штву. Рад ни ци су 
по ста ли над ни ча ри и за ни ма их са мо да на ђу што си гур ни ји из вор за по-
сле ња са стал ном пла том, а ни ка ко да се по диг ну у ста тус вла сни ка и да 
са ми за по сле се бе или не ког дру гог. При то ме све сно при хва та ју све ве ћа 
огра ни ча ва ња сло бо де и све ве ћу за кон ску при ну ду, ме ња ју ћи сло бо ду и 
сло бо ду из бо ра за си гур ност и си гур ну пла ту [Bel loc 1977: 160]13.

Бе лок за пра во твр ди да је нај ва жни ји про цес то што ка пи та ли стич-
ка оли гар хи ја ко ри сти др жа ву да пре све га пу тем ви со ких по ре за до вр ши 
екс про при ја ци ју вла сни штва од обич ног све та и ма лих при вред ни ка, ко је 
та ко си ро ма ши сма њу ју ћи им и та ко ма ли ка пи тал и обрт но вла сни штво 
[Bel loc 1977: 170]. Вр ло је за ни мљив ар гу мент да због ви со ких по ре за за-
пра во стра да ју ма ли љу ди, а да се моћ ве ли ких ка пи та ли ста са мо учвр шћу-
је – ово ће Бе лок до дат но раз ви ја ти у Есе ју. Ви со ки по ре зи су по сте пен 
на чин кон фи ска ци је ка пи та ла, твр ди он.

По след њи део из ла га ња са сто ји се од ар гу ме на та ко ји тре ба да по твр-
де те зу да се сер вил на др жа ва већ из гра ђу је. Ово је чи ни се нај про бле ма-
тични ји део Бе ло ко вог сле да ар гу ме на та. Про блем је не до вољ на убе дљи-
вост ње го ве тврд ње да се рад ни ци за ко ни ма те ра ју у роп ство, то јест да 
их др жа ва за кон ски при ну ђа ва да ра де за ка пи та ли сте, без мо гућ но сти 
да од у ста ну од то га. Ње го ва те за је да се сло бод но за кљу чен уго вор за ме-
њу је по врат ком ста ту са.

Бе лок на во ди два основ на до ка за да се сер вил на др жа ва већ из гра ђу је: 
1) по сто ја ње за ко на и за кон ских про је ка та ко ји про ле та ри јат фак тич ки и 
нор ма тив но ста вља ју у роп ство, 2) чи ње ни цу да се у исто вре ме ка пи та-
ли сти ма учвр шћу је еко ном ска и сва ка дру га моћ [Bel loc 1977: 171]. Он 
твр ди да се уво де ме ре ко ји ма ће се про ле тер на те ра ти да ра ди иа ко ни је 
пот пи сао уго вор. Рад ни ци су при ну ђе ни да се за кон ски ре ги стру ју, на-
вод но се за сва ког од њих пра ви до си је – Бе лок чи ни се твр ди да др жа ва 
раз ви ја не ку вр сту све о бу хват не би о по ли ти ке за ре гу ла ци ју и кон тро лу 
сва ког при пад ни ка про ле тер ске кла се. Зна чај ни еле мен ти овог си сте ма 
су по ње му уво ђе ње оба ве зног оси гу ра ња ко је рад ник мо ра да пла ћа пре ко 
по ре за на пла ту, а да не ма кон тро лу над тим шта се с овим нов цем де ша-

13 Фром (Erich Fromm) је три де се так го ди на ка сни је овај про цес на звао бек ством од 
сло бо де. Ви дети: [From 1964].
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ва, као и уво ђе ње ми ни мал не над ни це, ко је је за ње га кључ ни еле мент 
ко ји по ка зу је од у ста ја ње од сло бод ног уго ва ра ња ра да и за по сле ња. С 
уво ђе њем оба ве зне ми ни мал не над ни це ко ју др жа ва про пи су је, твр ди он, 
ка пи та ли ста до би ја си гур ност про тив тур бу лен ци ја по пут штрај ка, а 
рад ник до би ја си гур ност и до вољ ну обез бе ђе ност – но твр ди Бе лок, ти ме 
се на вод но рад ни ку од у зи ма моћ да од би је да ра ди (што де лу је не у бе-
дљи во) и да ци ља да бу де вла сник сред ста ва за про из вод њу (што де лу је 
убе дљи ви је јер се ти ме љу ди уче да бу ду ве чи ти над ни ча ри).

Ау тор твр ди ка ко ће мо све ви ше ви ђа ти ути цај др жа ве, да ће она по-
ста вља ти оп ште усло ве ра да по сво јим ме ри ли ма и да ће се уво ди ти суд-
ско спро во ђе ње уго во ра из ме ђу гру па рад ни ка и ка пи та ли ста [Bel loc 1977: 
188]. Ми ни мал на над ни ца ће за пра во ис кљу чи ти љу де из про це са до тад 
нор мал ног уго во ра ња и за по шља ва ња и њи ма ће се све ви ше ба ви ти дру-
штво и др жа ва.

Не тре ба за бо ра ви ти да су ови ре до ви пи са ни око 1910. го ди не у вре-
ме ка да је др жа ва кон тро ли са ла тек 10% БДП, док је да нас то до шло до 
50%. Та да су се за и ста пр ви пут уво ди ле не ке до та да не по зна те ме ре и 
оби ча ји по пут ко лек тив ног пре го ва ра ња, оба ве зног здрав стве ног и со ци-
јал ног оси гу ра ња итд., ко је је у европ ску прак су тек не ко ли ко де це ни ја 
ра ни је уве ла Би змар ко ва со ци јал на др жа ва. За Бе ло ка су те на зна ке, уз 
све ве ћу моћ тај ку на и од у ми ра ње хри шћан ских мо рал них огра ни че ња 
за екс пло а та ци ју, би ле то ли ко шо кант не да је твр дио да се ти ме рад ни ци 
вра ћа ју у роп ство. Сто га у овом де лу књи ге ње го ва ар гу мен та ци ја нео до-
љи во под се ћа на ка сни ју ли бер та ри јан ску те о ри ју и упра во на то ме са вре-
ме ни ау то ри по ку ша ва ју да гра де син те зу ове две тра ди ци је. Он се про-
ти ви иде ји со ци јал не по мо ћи за не за по сле не [Bel loc 1977: 193]: да ва ње 
нов ца не за по сле ни ма во ди ка на гра ђи ва њу не спо соб но сти и не ра да.

Низ бет је у пра ву кад ука зу је да је он још по чет ком ве ка ви део тен-
ден ци је ко је ће у раз ли чи тим си сте ми ма обе ле жи ти ге не рал не еко ном ске 
и дру штве не тен ден ци је чи та вог ве ка: по пла ву ин тер вен ци је и ре гу ла ти ве 
кроз све ве ће по ре зе и њи хов све ве ћи број, по раст др жав не би ро кра ти је 
и бро ја љу ди ко ји та ко при ба вља основ на сред ста ва за жи вот, и по раст 
сва ко ја ке др жав не за кон ске и ван за кон ске ре гу ла ти ве. Пре ма Низ бе ту је 
ова књи га ан ти ци пи ра ла ле ги сла ти ву Њу ди ла ка да је све ве ћи број по ро-
ди ца у САД био за кон ски при ну ђен да ра ди за дру ге [Nis bet 1977: 16]. Из 
да на шње пер спек ти ве ме ђу тим не де лу је да смо до би ли по вра так нор ма-
тив ног роп ства и нор ма тив ног одва ја ња љу ди у ка сте. У ли бе рал ним 
де мо кра ти ја ма по је ди нац има бар но ми нал ну за кон ску мо гућ ност да не 
пот пи су је уго во ре ко ји му не од го ва ра ју, да дâ от каз на по слу, да тра жи 
дру ги, бо љи, да се са мо за по шља ва итд. Шта ви ше, мно ге др жа ве има ју 
про гра ме старт ап (start up) кре ди та ко ји ма под сти чу по је дин це и по ро-
ди це да за поч ну свој би знис. У најмaњу ру ку је ди ску та бил но да ли смо 
и у ко јој ме ри ли бе рал ним де мо кра ти ја ма до би ли „сер вил ну др жа ву”. 

На кра ју он из но си још не ко ли ко ана ли тич ки ве о ма за ни мљи вих и 
до да нас упо тре бљи вих хи по те за. Бе лок твр ди да су сви по ку ша ји со ци-
ја ли зма и по сте пе не на ци о на ли за ци је па ра док сал но оја ча ли ка пи та ли-
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стич ку кла су. При том он по себ но ин си сти ра на ме ха ни зму ко ји је да нас 
екс пло ди рао, а то је за ду жи ва ње и кул ту ра ду га. За по тре бе екс пе ри мен та 
со ци ја ли за ци је и на ци о на ли за ци је ло кал не и на ци о нал не вла сти узи ма ју 
кре ди те и пра ве ду го ве код ве ли ких ка пи та ли сти чких ба на ка – за то се по-
ди жу по ре зи и оби чан на род пла ћа за те екс пе ри мен те [Bel loc 1977: 194]14. 
Ов де се мо же спо ри ти о то ме да ли оби чан на род у не ким си сте ми ма по пут 
скан ди нав ских до би ја од го ва ра ју ће бе не фи ци је ко је оправ да ва ју та кво 
по ди за ње по ре за (нa пример, бо љу ин фра струк ту ру, обра зо ва ни је ста нов-
ни штво, спо соб ни ју рад ну сна гу и сл.), а због че га су чак и они ко ји има ју 
сво је фир ме вољ ни да пла ћа ју ви ше по ре зе. Но, по себ но ис ку ство та ко-
зва не со ци ја ли за ци је огром них бан кар ских ду го ва ко је смо до би ли по сле 
2008. го во ри о то ме ко ли ко Бе ло ко ва те за мо же би ти тач на. Др жа ва је по-
ре зи ма и но вим за ду же њем др жав ног бу џе та ко је иде на те рет гра ђа на спа-
ша ва ла бан ке, чи ји су вла сни ци и ме наџ мент огром ним бо ну си ма и пла-
та ма до ве ли до бан кро та. За ни мљи во је да Бе лок ука зу је ка ко се та да (пре 
Пр вог свет ског ра та) Евро па већ ду пло за ду жи ла код ка пи та ли ста15. Мо-
же мо се са мо за пи та ти шта би да нас ре као за из но се др жав ног ду га, на 
при мер, САД.

Књи га се за вр ша ва још јед ном ва жном те зом, ко ја ука зу је да се из во-
ри еко ном ских про бле ма на ла зе у сфе ри ве ре, од но сно мо ра ла и си сте ма 
вред но сти. Он по на вља тврд њу да се без хри шћан ства вра ћа мо у роп ство 
и да са мо об но ва ве ре мо же спре чи ти по вра так у па га ни зам [Bel loc 1977: 
201]. Чи ни нам се да је ово ве о ма ва жна те за, ко ја још ви ше ва жи за укуп-
не дру штве не од но се и ко ја је по себ но била ак ту ел на у вре ме на ци зма, 
али на жа лост и да нас. На њу ће мо се вра ти ти у за кључ ку.

*
Уоч љи во је да је Бе лок на сто јао да при лич но ра ди кал но и све де но 

из не се сво ју про во ка тив ну основ ну те зу по це ну не до стат ка де таљ ног 
раз ви ја ња мо де ла ди стри бу ти ви зма (из раз не по сто ји у на вед ној књи зи и 
ка сни јег је по ре кла) и по себ но по це ну ука зи ва ња на ме ха ни зме ко ји ма 
би се спре чи ла из град ња сер вил не др жа ве, или со ци ја ли зма, и вра ти ло 
мо де лу ши ро ко рас про стра ње ног вла сни штва. У том прав цу ме ђу тим иде 
Че стер тон 1926. с књи гом Обрис здра вог ра зу ма. Он је у ве ли кој ме ри 
та да усво јио Бе ло ко ву тер ми но ло ги ју. Оно што је за нас за ни мљи во је сте 
да на ви ше ме ста на во ди Ср бе, Ср би ју и срп ско се ло као по зи тив не при-
ме ре по све ће но сти по ро дич ном вла сни штву, ма лом по се ду и сло бо ди16.

14 Че стер тон у Обри су [Честертон 2014: 24] ка же да кад по не ста не па ра ка пи та ли сти 
бан кро ти ра ју и тра же по моћ вла де. Са да су сви на пу сти ли ста ри ка пи та ли стич ки ар гу мент 
да ако по је дин ци уго ва ра ју усло ве ра да, јав ност од мах има ко ри сти, твр ди он.

15 У Есе ју, пи са ном 24 го ди не ка сни је, на во ди да је обим кре ди та де сет пу та ве ћи од 
ствар них де по зи та [Bel loc 2012: 98]. За то Че стер тон с пра вом упо зо ра ва да је свет фи нан си-
ја пун ма шта ри ја, да је бро кер фан та ста, пе сник ко ји ба ра та не ре ал ним, да нас би смо ре кли 
вир ту ел ним бо гат ством и нов цем, а не ре ал ним ства ри ма [Честертон 2014: 159].

16 На при мер, на стра ни 18 ка да ка же да по сто ји гра ни ца до ко је се мо же ку по ва ти 
зе мља у ир ском, шпан ском и срп ском се лу. По сед је пи та ње ча сти. Ко хо ће ви ше, ње га или 
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У ра ду ко ји сâм на зи ва ме ша ви ном тра ча и про по ве ди, Че стер тон 
већ пре ци зно го во ри о ди стри бу ти ви зму као по себ ном де лу чи ју су шти-
ну сво ди на „дух се љач ке др жа ве”. Ов де се на ла зи и по зна та ме та фо ра о 
су шти ни са мо до вољ но сти и не за ви сно сти: три ју тра зе мље и кра ва за 
сва ку по ро ди цу [Честертон 2014: 46]. Ау тор по на вља та да већ стан дард не 
оп ту жбе про тив плу то кра ти је тру сто ва и мо но по ли ста као за ве ре ни ка и 
про тив круп ног ка пи та ла ко ји си сте мат ски уни шта ва ком плет но на сле ђе 
ци ви ли за ци је сво де ћи све на про фит17. Но са да он већ по ка зу је огро ман, 
го то во то  та ли тар ни ути цај ко ји ова кла са вр ши на ком пле тан дру штве ни 
си стем. По себ но у цен тар па жње до ла зе ме ди ји (он го во ри о то ме ка ко је 
еко ном ска про па ган да /adver ti sing/ у ру ка ма ве ли ких убио сло бод ну 
штам пу и ка ко ре кла ма хип но ти ше и слу ђу је љу де18; уз то оп ту жу је ка-
пи та ли стич ку штам пу да стал но про по ве да бољ ше вич ку док три ну) и 
обра зо ва ње (ма њи на на ме ће сво је вред но сти ве ћи ни, обра зо ва ње је уче-
ње се ља ка град ским ства ри ма ко је они не же ле да уче, обра зов ни си стем 
је про тив же ље љу ди да оста ну ве за ни за тло).

Но осим ве о ма пи то реск не и углав ном ар гу мен то ва не19 де скрип ци-
је, он по ку ша ва да ну ди и од го во ре и ре ше ња. Он при зна је да је не мо гућ 
по вра так у коб де нов ску Ен гле ску ра ног 19. ве ка [Честертон 2014: 29]. Сто-
га ци ље ве по ста вља уме ре но: ва жан је плу ра ли зам вла сни штва, од но са 
и мо гућ но сти [Честертон 2014: 49, 59] и тре ба се бо ри ти за по сте пе но пре-
о кре та ње тен ден ци је у ко јој све иде ка до ми на ци ји мо но по ла и па у пе ри-
за ци ји, та ко да се об но ви дух се ља штва и ма лог по се да20. Он ја сно ис ти че 

исме ва ју или ка ме ну ју... итд. На стра ни 119 на во ди Фран цу ску и Ср би ју као зе мље се ља ка 
у по зи тив ном сми слу.

17 Ње гов та лент до но си низ сјај них но вих опи са и уви да. На при мер: да нас за по слен 
чо век жи ви од др жав не по мо ћи, а по сло да вац од кре дит ног за ду же ња у бан ци [Честертон 
2014: 67].

18 Бе лок ће де сет го ди на ка сни је го во ри ти о адвер тај зин гу као нај ве ћој ку ги у ен гле-
ском дру штву. Он то по ве зу је и с обра зо ва њем и твр ди да је отров на про па ган да ма ни пу-
ла тив не штам пе де ло твор ни ја за то што др жав но обра зо ва ње уни вер зал но ме ха нич ки мо-
де лу је љу де по истом обра сцу [Bel loc 2012: 45].

19 По сто је мо мен ти ко ји су те ра ње те зе до апсур да и не од го ва ра ју ствар но сти. Нa 
пример, он по ри че да је ве ли ка ор га ни за ци ја ефи ка сна и да је ве ли ка про дав ни ца удоб на 
[Честертон 2014: 51], на истом ме сту не у бе дљи во опи су је пред но сти за нат ства у од но су на 
ма сов ну про из вод њу. На стра ни 134 твр ди да је бо љи се љак ко ји има свој бу нар не го на ши 
во до во ди и цен трал но снаб де ва ње стру јом итд. Овај ње гов ли те рар ни ро ман ти зам ко ји не 
па ти од стрин гент но сти на уч не ар гу мен та ци је, во ди ка хва ље њу лу ди зма [Честертон 2014: 
115]. Та ко ђе по гре шно твр ди да је бо ље да сва ко сâм про из во ди сво ја до бра не го да тро ши-
мо но вац на пре воз [Честертон 2014: 126]. По ште ни ји су де ло ви кад твр ди да упр кос пред-
но сти ма оно што је ефи ка сни је ни је и бо ље. Сре ћа чо ве ка и по ро ди це је за ње га ва жни ја, и 
он с пра вом твр ди да чо век мо же би ти срећ ни ји и кад има ма ње, ако су му ци ље ви здра ви је 
по ста вље ни. Да кле, да сре ћа, а не ефи ка сност и бо гат ство тре ба да бу ду во ди ље у ор га ни-
за ци ји дру штве ног и по ро дич ног жи во та.

20 Уз гред, он на сту па с по зи ци је кла сич ног де вет на е сто ве ков ног на ци о на ли сте ко ји 
бра ни сво ју др жа ву и на ци ју и на сто ји да спре чи ра ди кал ну по де лу на две кла се, што би 
до ве ло до гра ђан ског ра та [Честертон 2014: 71]. Он ка же: ја сам на ци о на ли ста, за ме не је 
Ен гле ска до вољ но до бра. И по ка зу је ка ко ни ми ли о не ри (круп ни ка пи та ли сти) ни дру го ви 
(про ле те ри) не ма ју на ци ју. Али је за то се ља ци има ју, осе ћа ју и во ле и због то га др жа ва због 
без бед но сти и оп стан ка мо ра да га ји, чу ва и об на вља се љач ки ста леж, по при ро ди кон зер-
ва ти ван, ве зан за зе мљу и по све ћен на ци ји [Честертон 2014: 162].
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иде ал ау тар ки је, да сва ки чо век про из во ди за се бе и по ро ди цу го то во све 
што му је по треб но. Но, при зна је да је то са мо пра вац у ко ме тре ба гу ра-
ти ства ри, али се мо ра при хва ти ти да мно ги то ви ше не мо гу. Ка ко он 
ка же тре ба при хва ти ти да не ки чак мо гу да жи ве у ко му ни стич кој за јед-
ни ци ако хо ће (и ту на во ди при мер мо на ха), али да је кључ ме ра, про пор-
ци ја, јер ни је нор мал но ако се од свих тра жи да жи ве у ко му ни зму [Чес-
тертон 2014: 49].

Кад го во ри о ме ра ма и ме то ди ма за об но ву ди стри бу ти ви стич ког дру-
штва [Честертон 2014: 66; Car lson 2007: 20, 21] још увек га но си уто пи-
стич ка иде ја да је до вољ но од бра ни ти се од мо но по ли стич ке плу то кра-
ти је (про тив ко је, на при мер, пред ла же ме ре ор га ни зо ва ног бој ко та) па 
ће са мо по се би ожи ве ти при род но по што ва ње за вла сни штво [Честертон 
2014: 60]. На стра ни 101 ка же да је неп ход но на пра ви ти за ме так се ља штва 
па ће му се љу ди ка сни је при род но при кљу чи ва ти кад про пад ну дру ги 
по сло ви21. За ла же се за об но ву кла се за на тли ја и це хо ва и ге не рал но за 
ства ра ње тре ће, по себ не кла се са ста вље не од се ља ка и вла сни ка ма лих 
рад њи. 

За ни мљи во је и да се уво ди при ча о ак ци о нар ству ко ју ће Бе лок де-
сет го ди на ка сни је сна жно афир ми са ти као по же љан ди стри бу ти ви стич ки 
ме тод [Честертон 2014: 116]. Та ко ђе се екс пли цит но уво ди зах тев за др жав-
ном ин тер вен ци јом, за ко ни ма, ан ти мо но пол ским ме ра ма и чак суб вен-
ци ја ма ко је би по мо гле од бра ну ма лих по сед ни ка од мо но по ла, а све то 
за јед но би по мо гло кре и ра ње за мет ка се ља штва и за на тли ја, ка че му би 
се ка сни је у од го ва ра ју ћем ам би јен ту окре та ла ве ћи на дру штва. То би тек, 
уз ак ци о нар ство ство ри ло онај мо дел дру штва ко ји Че стер тон на зи ва 
ди стри бу ти ви стич ким.

Оста так књи ге је по све ћен сли ка њу јед но став ног иде а ла жи во та у 
се о ској сре ди ни ко ји су прот ста вља вар љи вој и на пад ној бу ци и све тли ма 
ве ле гра да итд. Тај иде ал се ве зу је за мо ти ве де цен тра ли за ци је, об но ве 
са мо у пра ве, сло бо де, са мо до вољ но сти и сре ће.

*
Де сет го ди на ка сни је, Бе лок је већ су о чен с ра стом не га тив них тен-

ден ци ја у дру штву, у вре ме Њу ди ла, фа ши зма, и бољ ше вич ког СССР-а, 
про бао да још јед ном из не се свој иде ал, са знат но ма њим пре тен зи ја ма, 
као и да по ка же не ке мо гу ће пу те ве ма кар де ли мич не об но ве вла сни штва 
и кул ту ре вла сни штва. Исте го ди на кад и Кеј нзо ва Оп шта те о ри ја за по

21 За ни мљив је ње гов увид да би по мо гло кад би љу ди схва ти ли да је ал тер на ти ва об но-
ви се ља штва гла до ва ње на ули ци. Ср би ја је да нас ти пи чан при мер си сте ма у ко ме се се ла 
пра зне, а љу ди и да ље хр ле у град иа ко та мо ре ал но не ма по сла. Но, др жа ва ко ја се за ду жу је 
пре ма спо ља стал но на ла зи но ви но вац ко јим одр жа ва не ре а лан жи вот у гра до ви ма. Тач но 
је да би по вра так на се ло био мо гућ или уз озбиљ не суб вен ци је за то, или уз уки да ње по сто-
је ћих др жав них да ва ња у гра ду, ко ја би љу де фак тич ки оста ви ла глад ним. Ко ли ко год бру-
тал но зву ча ло, мал ту зи ја ни зам је јед на ре ал на оп ци ја за мо гу ћи повратaк љу ди на се ло. У 
Ср би ји се ни је де си ло као у Бу гар ској и Ру му ни ји по чет ком де ве де се тих, да се то ком тран-
зи ци је љу ди вра ћа ју на се ло. Шта ви ше, про цес пре ла ска у гра до ве је не пре ки дан иа ко у 
њи ма има све ма ње ре ал ног по сла.
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сле но сти, ка ма те и нов ца, по ја вио се Бе ло ков Есеј о об но ви вла сни штва. 
Ина че, већ на са мом по чет ку он се им пли цит но од ре ђу је пре ма Кеjнзу и 
твр ди да га не за ни ма да на ро ду вра ти ку пов ну моћ већ да об но ви еко-
ном ску сло бо ду [Bel loc 2012: 20]. Ово је нај зре ли ји при каз и до при нос 
ра ног, кла сич ног ди стри бу ти ви зма. Ау тор је ви ше не го све стан про бле ма 
с ко ји ма се су о ча ва и отво ре но ка же да је зло оти шло то ли ко да ле ко да 
се не мо же ни ма шта ти о не ка квој бр зој и ком плет ној об но ви си сте ма вла-
сни штва, од но сно о не ка квој генeралној схе ми за по вра так имо ви не и сло-
бо де. Пре тен зи ја је мно го ма ња: очу ва ти свест о мо де лу, о ма кар хи по-
те тич кој мо гућ но сти ње го ве ре а ли за ци је, по ку ша ти за у ста ви ти ло ше 
трен до ве и об но ви ти и очу ва ти остр ва вла сни штва у све ту у ко ме до ми-
ни ра ју „ро бо ви над ни це” (wa ge sla ves, из раз ко ји Бе лок ов де до ста че сто 
ко ри сти да опи ше про ле та ри јат као ста ње све сти).

Ову свест о ме ри, од но сно о гра ни ца ма сво је пре тен зи је (про ме ни ти 
тен ден ци ју и по ве ћа ти број љу ди с имо ви ном) Бе лок на во ди као сво је пр во 
на че ло. Дру го је по сто ја ње нео п ход ног ста ња све сти, од но сно креи ра ње 
же ље да се по се ду је, да се има сво ја упо треб на имо ви на, што је услов да 
се ство ре аде кват не ин сти ту ци је (на стра ни 54 он го во ри о по тре би да се 
про ме ни фи ло зо фи ја, од но сно фун да мен тал на ре ли ги ја на ко јој дру штво 
по чи ва). И тре ће је сна га др жа ве ко ја је нео п ход на да се све ово прет ход-
но кре и ра [Bel loc 2012: 31]. 

Ово за ла га ње за сна жну уло гу др жа ве у ди стри бу ти ви зму је ве ли ки 
по мак у од но су на Сер вил ну др жа ву22. Бе лок на па да та да шње „ли бер та-
ри јан це”, од но сно оне ко ји за го ва ра ју чист ин ди ви ду а ли зам и ан ти др жа вље. 
Твр ди да сва ка ко тре ба из бе ћи по гре шно сво ђе ње све га на ди ле му со ци ја-
ли зам или ин ди ви ду а ли зам, уво де ћи по ла ко еле мен те оног што ће Му ни-
је (Em ma nuel Mo u ni er) и Ма ри тен (Jac qu es Ma ri tain) ко ју го ди ну ка сни је 
на зва ти пер со на ли змом23. Не за о би ла зну уло гу др жа ве ви ди у до но ше њу 
ме ра и за ко на за су зби ја ње мо но по ла, за осни ва ње и за шти ту гил ди, за 
за шти ту на след ног пра ва, за про па ги ра ње вла сни штва код на ро да ко ји је 
за бо ра вио шта зна чи би ти сло бо дан итд. [Bel loc 2012: 38]. Бе лок твр ди да 
ка пи та ли зам ко ри сти др жав не мо ћи за ства ра ње сер вил не др жа ве, док ди-
стри бу ти ви сти мо ра ју да ко ри сте исте те мо ћи про тив сер вил не др жа ве.

Оно што је ве ли ка но вост овог есе ја је при зна ва ње при род но сти мо-
но по ли за ци је као ну жног про из во да тр жи шних тен ден ци ја. Док се ра ни је 
го во ри ло о чи стој за ве ри мо но по ли ста, са да се при зна је да тен ден ци је 

22 Ана лог но мар ки си стич кој тра ди ци ји мо гли би и ов де да го во ри мо о нео п ход но сти 
ја ке др жа ве у пре ла зном ста њу. Али за раз ли ку од ко му ни ста ов де се не твр ди да др жа ва 
тре ба да ра ди да са му се бе уки не. Ов де се при зна је нео п ход ност ја че уло ге др жа ве у кре и-
ра њу по жељ них тен ден ци ја, на кон че га би се она по ву кла на уо би ча је не по сло ве, али и 
оста ла стал ни над зор ник над по тен ци јал ним мо но по ли сти ма и не ко ко тре ба да се уме ша 
кад ви ди по гре шне тен ден ци је. Слич но је и у тра ди ци ји ор до ли бе ра ли зма, а о ге не рал ној 
уло зи др жа ве у кре и ра њу и одр жа ва њу тр жи шта тре ба по гле да ти По ла њи је ву (Karl Po lanyi) 
Ве ли ку тран сфор ма ци ју [Po la nji 2003]. О тра ди ци ји ор до ли бе ра ли зма по гле да ти [Стојановић 
2007] и [Fu ko 2005].

23 По сто је рас пра ве о то ме да ли се ди стри бу ти ви зам мо же на зва ти еко ном ским пер-
со на ли змом.
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ге не рал но по др жа ва ју укруп ња ва ње би зни са и да ју пред но сти ве ли ком 
у од но су на ма ло. Ау тор ка же да су мо но по ли при род ни тр жи шни про цес 
и да их мо ра мо ве штач ки су зби ја ти (ко ри сти се ме та фо ра о мо чва ри ко ја је 
при род на, али да би се жи ве ло мо ра да се ве штач ки су зби је и да се ство ри 
про стор у ко ме мо же да се жи ви и ра ди). На стра ни 52 твр ди да је за да так 
ди стри бу ти ви ста да ви де ка ко да за у ста ве и пре о кре ну се дам при род них 
тен ден ци ја ја ча ња круп ног ка пи та ли зма. Дру га ме ра ко ја се зах те ва је 
уво ђе ње сна жне ре гу ла ти ве за очу ва ње ма лог при ват ног по се да по сва ку 
це ну [Bel loc 2012: 39].

Плу то кра ти ја на вла сти не спор но ко рум пи ра за ко но дав ство, пра во-
су ђе, ме ди је итд. Али по сто ји и се дам при род них пу те ва ко ји ма она ја ча 
у од но су на све оста ле [Bel loc 2012: 43]. Из ме ђу оста лог он на во ди оно 
што се ка сни је на зи ва еко но ми јом оби ма, па спо соб ност ве ли ке фир ме 
да лак ше на ба ви ма ши не, ин фор ма ци је или да уло жи ви ше у еко ном ску 
про па ган ду, за тим спо соб ност ве ли ких да лак ше до ђу до кре ди та и да га 
лак ше вра ћа ју, мо гућ ност дам пин га, лак шу аку му ла ци ју ка пи та ла итд.

Бе лок се по себ но ба ви пи та њем об но ве вла сни штва у сек то ру за на та, 
ди стри бу те ра и про из вод ње, а по себ но у сек то ру зе мље. Глав ни ин стру-
мент у оба сек то ра по ње му мо ра да бу де та ко зва ни ди фе рен ци јал ни 
по рез ко ји у свим об ли ци ма ка жња ва ве ли ко и под сти че ма ло вла сни штво 
и ма њи обрт. Ове по ре зе тре ба уве сти про тив тр го вин ских ла на ца, про-
тив рад њи с ме шо ви том ро бом и свих слич них су бје ка та ко ји ши ре обрт. 
Ди фе рен ци јал ни по рез тре ба да пла ћа, на при мер, чак и онај ко ви ше тро-
ши стру ју. Тре ба уве сти да кле ве ће по ре зе не са мо ве ли ким ди стри бу те-
ри ма ко ји има ју ве ли ке лан це, не го и оним тр гов ци ма ко ји же ле да ра де 
с ви ше вр ста ро бе. Бе лок же ли да тр гов це огра ни чи на све га не ко ли ко 
ар ти ка ла, да бу ду спе ци ја ли зо ва ни, а то ће се ра ди ти ти ме што ће се де-
сти му ли са ти уво ђе ње но вих ар ти ка ла јер су за њих ве ћи по ре зи [Bel loc 
2012: 58]. Ове ри гид не ме ре су мо ти ви са не чи ње ни цом да ве ли ки лан ци 
кон тро ли шу ди стри бу ци ју, али на тај на чин de facto и про из вод њу и сти-
чу мо но пол ски по ло жај. Но вац до би јен ова квим опо ре зи ва њем тре ба 
пре у сме ри ти за по ма га ње ма лих игра ча и по себ но за об но ву за нат ских 
и тр го вач ких гил ди. Бе лок при зна је да све ово до но си но ве ве ли ке тро-
шко ве, али сма тра да је це на вред на пла ћа ња јер се ти ме об на вља гра ђан-
ство и дру штво спа ша ва од па да у роп ство.

 Он се про ти ви ко му ни стич ким иде ја ма о ну жној амал га ма ци ји (то 
за ви си од пра ви ла игре ко је др жа ва по ста ви, твр ди Бе лок). По жељ ну по-
ли ти ку од ре ђу је на сле де ћи на чин: 1) ну жно ве ли ке фир ме тре ба суп сти-
ту и са ти ма лим кад је то мо гу ће, од но сно пре ба ци ва ти њи хо ве по сло ве на 
ма ле; кад то ни је мо гу ће он да вла сни штво тре ба ра ши ри ти у ак ци је ко је 
се рав но мер но по де ле и о то ме во ди ти ра чу на као о за јед нич кој бри зи; 2) 
у обла сти тр го ви не и за на та тре ба ка жња ва ти амал га ма ци ју и по др жа ва-
ти по де лу и по ди за ње ма лих игра ча (на при мер, ма лих мли но ва); 3) уве-
сти што ве ћи број ак ци о на ра и спре чи ти пра вље ње ве ли ких бло ко ва 
ак ци ја под не чи јом кон тро лом; и 4) бо ри ти се про тив нео д го вор ног ме-
наџ мен та ко ји не во ди ра чу на о ин те ре су свих ак ци о на ра.
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Он твр ди да тре ба из бе га ва ти др жав но вла сни штво кад год је то мо-
гу ће и да је бо ље та кве ства ри пре ба ци ва ти на гил де јер гра ђа нин лак ше 
кон тро ли ше њу не го др жа ву. Бе лок ов де ве ли ку па жњу по све ћу је ак ци-
о нар ству за ко је твр ди да је да ле ко од са вр ше ног ин стру мен та, али да је 
нај по год ни је за ди стри бу ти ви стич ке на ме ре у све ту с ко јим се су о ча ва мо 
[Bel loc 2012: 75]. Ово је та ко ђе ве ли ки по мак – при хва та се нео п ход ност ве-
ли ких фир ми у од ре ђе ним обла сти ма, али се пу тем ак ци о нар ства спре ча ва 
да цео си стем ко ри сти је дан мо но по ли ста. На рав но, по ста ви ло би се пи та ње 
да ли је ма њи или јед нак про блем ако ак ци о нар ско дру штво др жи мо но пол 
и јед на ко угро жа ва ма ле про из во ђа че по пут мо но по ла по је дин ца. Но за 
Бе ло ка је ва жно то што се спре ча ва да то бу де је дан играч, од но сно по ро-
ди ца и што се ти ме вр ши ди стри бу ци ја вла сни штва на ве ли ки број љу ди.

Он се де таљ но и при лич но ин фор ми са но ба ви уну тра шњим про бле-
ми ма ак ци о нар ског вла сни штва, на ла же за шти ту од нео д го вор ног ме-
наџ мен та, тра жи ди фе рен ци јал ни по рез за оног ко са ку пља ви ше ак ци ја, 
и по себ ну па жњу по све ћу је спре ча ва њу ма ни пу ла ци ја ко ји ма јед на фир-
ма ку пу је ак ци је у дру гој и он да сво је вла сни штво ко ри сти да иси си ва 
ка пи тал и те ра ову фир му у сте чај (Бе лок да је илу стра ти ван при мер о 
фа бри ци на ме шта ја ко ја „ува љу је” свој ску пи на ме штај у хо тел ски ла нац 
у ко ме има ак ци је) [Bel loc 2012: 74]. За све ово нео п хо дан је тран спа рен-
тан си стем, јав на до ступ ност ин фор ма ци ја и над зор.

Кад је у пи та њу об но ва вла сни штва над зе мљом, Бе лок под се ћа да 
је вла сни штво над њом би ло осно ва гра ђан ства и да не ма по ли тич ке сло-
бо де без ствар не еко ном ске не за ви сно сти и сло бо де, што је по ка зао слу чај 
ка сног Ри ма [Bel loc 2012: 76]. Го во ре ћи о зе мљи ау тор уво ди две зна чај не 
ди стинк ци је: а) раз ли ку из ме ђу по љо при вред ног и град ског зе мљи шта, 
и још ва жни ју б) раз ли ку из ме ђу зе мље ко ју др жи вла сник и зе мље ко ју 
др жи не ко дру ги ко пла ћа рен ту. Ов де опет ула зи ди фе рен ци јал ни по рез с 
тврд њом да вла сник ко ји жи ви на сво јој зе мљи (с по ро ди цом) мо ра да пла-
ћа мно го ма њи по рез од оно га ко са мо уби ре рен ту за сво је вла сни штво. 

Бе лок по на вља пред но сти се о ског жи во та (сло бо да, ау тар ки ја, бо љи 
ква ли тет ро бе ко ју се љак про из во ди, мо гућ ност да по ред по љо при вре де 
ра ди и дру ге ства ри итд). Нај битни је, за др жа ву је ва жно да об но ви се о-
ско ста нов ни штво, а да би се то де си ло „се ља ка мо ра мо при ви ле го ва ти” 
[Bel loc 2012: 82], мо ра мо да га осло бо ди мо зе ле на ша, ви со ких ка ма та па 
чак и по ре за. Он се за ла же за под сти ца ње за дру га на се лу, и об ја шња ва 
пред но сти сло бод ног удру жи ва ња. Пи сац тра жи да се на пра ви ре ги стар 
вла сни штва и да се па жљи во пра ти да ли не ко пре ко мер но укруп ња ва 
свој по сед. Он тра жи за ко не ко ји ће да под стак ну ма лог по љо при вред ни-
ка да ку пи, а ве ли ког зе мљо по сед ни ка да про да зе мљу.

По след њи део из ла га ња по све ћен је сред њој кла си и бор би про тив 
ви со ких по ре за. Де таљ ни је се раз ви ја при ча из Сер вил не др жа ве о то ме 
да ви со ки по ре зи уби ја ју сред њу кла су и вла сни штво ма лих, а ја ча ју плу то-
кра ти ју. Но, док је та да са мо на го ве шта вао мо гућ но сти, сад већ има ис ку-
ство Пр вог ра та и кон стант ног по ве ћа ња по ре за ко је од та да ни је ста ја ло. 
Бе лок твр ди да су ви со ки по ре зи ре зул тат две ства ри: 1) во ђе ња Пр вог 
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свет ског ра та ко ји су фи нан си ра ле кре дит не бан ке уз по ве ли ке ка ма те, 
што је уве ћа ва ло јав ни дуг, и 2) по ра ста др жав ног со ци ја ли зма у ци љу 
од бра не ка пи та ли зма про тив ре вол та про ле та ри ја та – бо га та ши су уве ли 
чи тав низ со ци јал них слу жби да би ко рум пи ра ли рад ни ке и спре чи ли ре-
во лу ци ју [Bel loc 2012: 91]. Бе лок као да пи ше да нас кад го во ри о то ме да 
се на пра вио си стем у ко ме сви сма тра ју да су ви со ки по ре зи нео п ход ни 
– то чак твр де и они при пад ни ци сред ње кла се ко ји су њи ма оште ће ни. 

По на вља се иде ја о об но ви гил ди, са мо што се са да отво ре но твр ди 
да оне не мо гу да на ста ју спон та но као не кад, већ да др жа ва мо ра да их 
ини ци ра и по ма же по себ ним по ве ља ма и од го ва ра ју ћим сред стви ма. 
Гил да је по ње му основ ни ме ха ни зам за ком би на ци ју еко ном ске си гур но-
сти и еко ном ске сло бо де [Bel loc 2012: 97]. Те но ве гил де мо ра ју би ти за шти-
ће не др жав ним по ве ља ма, а оне тре ба да шти те од пре ва ра, ма ни пу ла ци ја, 
дам пин га и ло шег ква ли те та ро бе. Да би ове гил де оп ста ле, нео п ход на им 
је нор мал на кре дит на осно ва, а њу мо гу да да ју но ве кре дит не ште ди о ни це, 
та ко ђе по ве љом за шти ће не бан ке, раз ли чи те од са вре ме них оли гар хиј ских 
и тај кун ских ба на ка ко је пре ко зе ле на шких кре ди та кон тро ли шу шта ће 
да се пр о и зво ди, ко ће то да ра ди и чак че сто и по ко јој це ни. Бе лок ука-
зу је на то да у том тре нут ку са мо адво ка ти и ле ка ри још увек има ју сво је 
гил де, од но сно ко мо ре у ко ји ма до го вор но ре гу ли шу оп ште усло ве ра да. 
Он же ли да се тај мо дел об но ви и за дру ге вр сте де лат но сти. 

Уз ово је ишла и кри ти ка пар ла мен та ри зма, та да ве о ма рас про стра-
ње на у оп штој ин те лек ту а лној ат мос фе ри у Евро пи. Еви ден тно је ње го во 
за го ва ра ње дру га чи јег ти па пред став ни штва и им пли цит не сим па ти је 
ко је се по ка зу ју за раз не кор по ра ти ви стич ке екс пе ри мен те ко ји су би ли 
при сут ни у Ау стри ји, или чак и у фа ши стич кој Ита ли ји. Сам Бе лок до ду-
ше у овим де ли ма не го во ри ди рект но о то ме али је Ар тур Пен ти отво ре но 
по др жа вао фа ши стич ки кор по ра ти ви зам. До ду ше нај ви ше је о то ме пи сао 
два де се тих го ди на, а умро је 1937, пре не го што је фа ши зам по ка зао нај-
зло коб ни је од ли ке.

Бе лок свој текст за вр ша ва у не баш оп ти ми стич ном то ну ка да ка же 
да са мо же ли да по ка же мо гућ но сти да се поч не с ре ак ци јом и од бра ном 
од ка пи та ли зма и ње го вог про из во да ко му ни зма [Bel loc 2012: 99]. Ма кар 
да би се ожи вео тај дух и кре ну ло у том прав цу, зна ју ћи да се жи ви у 
дру штву ко је је за бо ра ви ло зна чај имо ви не и сло бо де. 

*
Би ло је ово хе рој ско вре ме кла сич ног ди стри бу ти ви зма. Че стер тон је 

од 1924. до сво је смр ти 1936. из да вао свој при лич но ути цај ни GK’s We ekly, 
ко ји је под име ном The We ekly Re vi ew из ла зио још не ко ли ко го ди на по сле 
то га. Та ко ђе вре ди по ме ну ти и значaјан ча со пис Крст и плуг (The Cross 
and the Plo ugh). Ка ко у Бри та ни ји, та ко и у дру гим кра је ви ма Ко мон вел та 
по сто ја ли су клу бо ви, удру же ња, ча со пи си, или ви ђе ни ин те лек ту ал ци 
и ак ти ви сти ко ји су при гр ли ли ди стри бу ти ви стич ке иде је. У Аме ри ци је 
од 1933. до 1937. из ла зио ча со пис Аме рич ка ре ви ја ко ји је об ја вљи вао при-
ло ге Бе ло ка и Че стер то на.
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Кар лсон под се ћа да је то ком че тр де се тих, по себ но по сле ра та по сто-
ја ло ве ли ко ин те ре с о ва ње за ове иде је. У Ен гле ској је по след њи та лас био 
из ме ђу 1943. и 1948. За ла га ли су се за ре ли ги о зно обра зо ва ње, за штам пу 
сло бод ну од огла ши ва ча, и за ру ра ли за ци ју др жа ве уз очу ва ње суб вен-
ци ја за фар ме ре – на ро чи то је ис ти ца на те за да фар ма и фер ти ли тет иду 
за јед но. По себ но се кри ти ко ва ла кул ту ра пред гра ђа са свим оним што 
но си, и уво ди ла се те ма о здра вој ор ган ској хра ни ко ју тре ба чу ва ти од 
ин ду стриј ске по љо при вре де [Car lson 2008: 10]. 

У Аме ри ци је по сто јао по крет де цен тра ли ста и из ла зио је ди стри бу-
ти ви стич ки ча со пис Сло бод на Аме ри ка ко ји се штам пао до 1947. За ни-
мљи ва је при ча о Лу и су Бр ом фил ду (Lo u is Br om fi eld) ко ји је 1945. об ја вио 
књи гу При јат на до ли на о свом ди стри бу ти ви стич ком екс пе ри мен ту, 
фар ми ко ја је тре ба ла да се као мо дел су прот ста ви ин ду стри ја ли за ци ји 
по љо при вре де [Brom fi eld 1997]. Већ три го ди не ка сни је об ја вио је но ву 
књи гу у ко јој је при знао про паст свог екс пе ри мен та и по бе ду иду стри ја-
ли за ци је. Све је по ста ја ло ве ли ко: ин ду стри ја, рад, вла да и ди стри бу ти-
ви зам ко ји је за го ва рао по вра так ма лом, по ву као се с јав не сце не.

Ка ко Низ бет при ме ћу је, Бе лок је до сво је смр ти 1953. из гу био мно го 
од свог не ка да шњег оп ти ми зма – сву да је ви део или то та ли та ри зам или 
ме на џер ско-ко лек ти ви стич ки об лик др жа ве. Др жа ва бла го ста ња, ко ја је 
у мно го ме од го ва ра ла ње го вим об ри си ма сер вил не др жа ве, уве ли ко се 
из гра ђи ва ла у За пад ној Евро пи, а Аме ри ка је на кон че ти ри Ру звел то ва 
ман да та те мељ но из ме ње на.

По сто јао је још је дан та лас ин те ре со ва ња ше зде се тих го ди на за ди-
стри бу ти ви зам као тре ћи пут из ме ђу со ци ја ли зма и ка пи та ли зма, али 
ни је оста вио зна чај не по сле ди це ни тра го ве. Но, са ме иде је су оп ста ја ле 
и мо же се ре ћи да је то ком по след њих не ко ли ко де це ни ја из ра сла но ва 
ге не ра ци ја нео ди стри бу ти ви ста од ко јих су нај по зна ти ји Ернст Шу ма хер 
(Ernst Schu mac her), ау тор вр ло утицaјне књи ге Ма ло је ле по, Алан Кар лсон, 
То мас Шторк (Tho mas Storck), Фи лип Блонд (Phil lip Blond), Рејс Ме тјуз 
(Ra ce Met hews), а што се еко ном ске те о ри је ти че по себ но тре ба из дво ји-
ти Џо на Ме де и ла. По сто је ра зни ча со пи си, пор та ли, удру же ња, клу бо ви 
по што ва ла ца Че стер то на и Бе ло ка (Аме рич ко Честертоновo дру штво, 
Ди стри бу ти ви стич ка ре ви ја, Че стер то но ва ре ви ја, хју стон ска Ка за Сан 
Ди је го...), син ди ка ти итд., ко ји има ју сво је ме сто на ин те лек ту ал ној сце ни, 
али и у не ким ло кал ним за јед ни ца ма.

Ме де ил на во ди не ко ли ко по зна тих при ме ра у ко ји ма је по зи тив но 
ре а ли зо ван ди стри бу ти ви стич ки иде ал. То су пре све га чу ве на шпан ска 
Мон дра гон ко о пе ра ти ва ко ја об у хва та де се ти не хи ља да за по сле них, ко ји 
су у исто вре ме и вла сни ци, за тим си стем ита ли јан ског ре ги о на Еми лио 
Ро ма ња (цен тар је Бо ло ња) у ко јој де лу је око 8.000 ко о пе ра ти ва, по ве за-
них на ве о ма за ни мљив и ши рок на чин, и ко нач но два при ме ра успе шне 
зе мљи шне ре фор ме и об на вља ња ма лог по се да, у Ју жној Ко ре ји и на 
Тај ва ну ка да је уз по моћ др жа ве зе мља от ку пље на од ла ти фун ди ста и уз 
по вољ не кре ди те про да та ве ли ком бро ју по ро ди ца ко је су ство ри ле сво је 
успе шне по ро дич не фар ме [Me da il le 2009]. На во де се и дру ги при ме ри 
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по пут ми кро кре ди ти ра ња (mic ro ban king), за јед нич ких ко о пе ра ти ва ку-
па ца и про да ва ца, по ро дич них ко о пе ра ти ва за шко ло ва ње код ку ће итд. 

У ова квом тек сту те шко мо же мо украт ко да оце ни мо те жи ну ове 
тра ди ци је и до ме те ди стри бу ти ви стич ког на сле ђа. Ди стри бу ти ви зам 
сва ка ко ни је ус пео да се на мет не као јед на од во де ћих шко ла у еко ном ској 
те о ри ји. Шта ви ше, с пра вом се по ста вља пи та ње у ко јој ме ри је он уоп ште 
на то и пре тен до вао. Они су пре те о ре ти ча ри еко но ми је као де ла укуп ног 
дру штве ног си сте ма, не го еко но ми сти ко ји се ба ве уну тра шњим пи та-
њи ма еко но ми је као ди сци пли не и као дру штве не на у ке ко ја ре ша ва спе-
ци фич не про бле ме ма кро и ми кро е ко но ми је. Обич но их оп ту жу ју да они 
за пра во не зна ју тех ни ку еко но ми је, а Ви зо рек твр ди да док је ау стриј ска 
шко ла ме то да еко ном ске ана ли зе, ди стри бу ти ви зам је со цио-еко ном ска 
те о ри ја [Wi zo rek 2012: 13]. Но, чи ње ни ца да се при пад ни ци дру гих шко-
ла и да ље ба ве не ким њи хо вим уви ди ма, да и да ље по сто је зна чај ни еко-
ном ски те о ре ти ча ри ко ји се др жи те тра ди ци је, све до чи о то ме да по сто ји 
не што што је ди стри бу ти ви зам ус пео да до не се и очу ва у свет еко ном ских 
де ба та. Ис так ни мо за крај не ко ли ко та квих еле ме на та.

Ди стри бу ти ви зам је до жи вео број не кри ти ке [De a vel 2013b, Wo ods 
2003, Wi zo rek 2006]. По себ но се на па да ло ње го во су прот ста вља ње по де ли 
ра да и на па да ње љу ди што су „ро бо ви над ни ца”. Ме ђу тим је дан ско ри ји 
ау тор с пра вом по ка зу је да је то њи хо во ин си сти ра ње на кри ти ци оних 
ко ји се за до во ља ва ју ра дом за пла ту, пре те ра но и чак су прот но не ким од 
њи хо вих основ них вред но сних по став ки. Нај пре тре ба има ти у ви ду да 
не мо гу сви да бу ду успе шни пред у зет ни ци и ор га ни за то ри по сла. За то 
тре ба и та лен та, и по све ће но сти и ра зних дру гих осо би на ко је не ма ју сви. 
Дру го, са мо за по шља ва ње и во ђе ње свог би зни са је не што што да нас тра-
жи це лог чо ве ка. Озби љан пред у зет ник че сто не ма вре ме на ни за по ро-
ди цу, ни за кул тур не по тре бе, јер мо ра да ре ша ва про бле ме. Сто га они 
ко ји же ле ви ше вре ме на да про во де с по ро ди цом и де цом, као и да се ба ве 
спор том, кон зу ма ци јом кул ту ре, да пу ту ју итд, ви ше во ле да ра де као за-
по сле ни не го да бу ду оп те ре ће ни по слом по цео дан. На да ље, кад се се ти-
мо њи хо ве при че о нео п ход но сти ши ро ког вла сни штва над сред стви ма за 
про из вод њу, пи та мо се да ли је да нас ком пју тер до вољ но про из вод но сред-
ство ко је ла ко мо же да има сва ко и да му је то до вољ но за про из вод њу 
ин те лек ту ал них и дру гих услу га од че га мо же вр ло до бро да жи ви и 
из др жа ва по ро ди цу? Ко нач но кад го во ри мо о сер вил ној др жа ви, пи та мо 
се да ли је за и ста за жи ве ло роп ство о ко ме го во ри Бе лок, да кле за кон ска 
при ну да да се ра ди, или је ве ћи про блем у то ме што је оно не фор мал но, 
али суп тил но и до бро вољ но24.

Но, иа ко су ова кве кри ти ке на ме сту, по сто ји и бо га то на сле ђе вр ло 
ак туeлних ди стри бу ти ви стич ких уви да. Они су ве о ма пре ци зно по ка за-
ли узро ке са вре ме не фи нан сиј ске и еко ном ске кри зе, као и ме то де за 
огра ни ча ва ње фи нан сиј ске спе ку ла ци је као во де ће при вред не гра не. Исто 
се мо же ре ћи за њи хо во трај но и до след но ука зи ва ње на зна чај ети ке за 

24 За апо ло гет ски при ступ и по ка зи ва ње при ме ра ко ји го во ре да се на вод но за и ста 
ства ра сер вил на др жа ва по гле да ти Кар лсо на [Car lson 2007: 33].
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при вре ду и ука зи ва ње на то да еко но ми ја мо ра да бу де сред ство, а не циљ 
по се би. Ко нач но, ан ти мо но пол ско за о ко но дав ство је њи хо во ве ли ко за-
ве шта ње два де се том ве ку. Са вре ме ни ди стри бу ти ви сти по пут Ме де и ла 
од ба цу ју гло ба ли за ци ју, а за ме ђу на род ну тр го ви ну у са да шњем ви ду 
ка жу да је не ле ги тим на. 

У већ на во ђе ном по гла вљу Кар лсон по ка зу је број не при ме ре ре ле-
вант но сти и ви тал но сти ди стри бу ти ви стич ких иде ја по сле Дру гог свет-
ског ра та ко је се сва ко ма ло по ја ве чак и код ли де ра пар ти ја, пре ми је ра 
итд. На при мер, тре нут но се отво ри ла рас пра ва о то ме у ко јој ме ри про грам 
Ка ме ро но вих то ри је ва ца о Ве ли ком дру штву има у се би ди стри бу ти ви стич-
ко на сле ђе. У сва ком слу ча ју, по ја ва књи ге као што је ова Кар лсо но ва из 
2007 (Тре ћи пу те ви) го во ри о ве ли ком ин те лек ту ал ном по тен ци ја лу ко ји 
ди стри бу ти ви сти и да ље има ју.

На кра ју, де мо граф ско про па да ње Евро пе и пра жње ње се ла и на за-
па ду и на ис то ку кон ти нен та, по ка зу је да су у пра ву ка да ин си сти ра ју на 
ру ра ли за ци ји – уо ча ва мо да је са ма без бед ност угро же на због та квог 
не во ђе ња ра чу на о де мо граф ској без бед но сти про сто ра. Про грам об но ве 
се ла да нас има ју са мо пар ти је ра ди кал не де сни це по пут На ци о нал ног 
фрон та, Јо би ка или Ата ке. На кра ју ту је и ве ли ки увид да не ма об но ве 
без об но ве ве ре, а Евро па у ко јој пре вла да ва па га ни зам је као и у до ба де-
ка ден ци је ка сног Ри ма не ве ро ват но да ле ко од мо гућ но сти ствар не об но ве 
у би ло којем сег мен ту.
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SUM MARY: In this pa per, the eco no mic the ory of di stri bu tism has been analyzed. 
In the first pla ce, the aut hor ex pla ins that the di stri bu tism is a so cial tho ught which emer-
ged in the An glo-Ame ri can world as the de ve lop ment of so cial te ac hings in the Ro man 
Cat ho lic Church. Alt ho ugh it has not re ce i ved the sta tus the main scho ols in mo dern 
eco no mic tho ught ha ve, dis tru bu tism per sists as a spe ci fic di rec tion of so cio-eco no mic 
thin king. The pa per par ti cu larly in ve sti ga tes the ide as of clas si cal dis ti bu tism. The aut hor 
fo cu ses on two ba sic bo oks by Gil bert Che ster ton and two most im por tant eco no mic bo-
oks by Hi la i re Bel loc. The se aut hors ha ve in si sted on the pro blem of so ci ety mo ving to-
wards the so-cal led ser vi le sta te in   which a small num ber of ca pi ta lists ru le over mass of 
pro le ta ri ans who are gra du ally co ming un der sla very sta tus, which is san cti o ned by the 
law. For the pur po se of re medyin g this ten dency and col lec ti vism, they pro po sed a se ri es 



of me a su res for a re pe a ted broad di stri bu tion of ow ner ship over the me ans of pro duc tion. 
Fi nally, the re is an over vi ew of this idea and its de ve lop ment thro ug ho ut the twen ti eth 
cen tury, fi nis hing with con tem po rary di stri bu tists li ke John Me da il le and Alan Car lson.

KEYWORDS: di stri bu tism, eco no mics, ow ner ship, Che ster ton, Bel loc, ser vi le statе
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ДРУ ШТВЕ НИ ЗНА ЧАЈ СРП СКЕ ГИМ НА ЗИ ЈЕ  
„ДОМ НА У КЕ” У СО ЛУ НУ (1894–1910)

АЛЕК САН ДРА НО ВА КОВ
Ма ти ца срп ска, 

Ма ти це срп ске 1, Но ви Сад, Ср би ја
alek san dra no va kovpz@gmail.com

СА ЖЕ ТАК: Српскa гим на зи ја „Дом на у ке” у Со лу ну би ла је сед мо-
ра зред на шко ла ко ја је да ла не ко ли ко ге не ра ци ја ма ту ра на та. Ме ђу уче-
ни ци ма би ло је оних ко ји су сво је уни вер зи тет ско обра зо ва ње сте кли у 
Бе о гра ду, Ца ри гра ду, Со лу ну и дру гим гра до ви ма Евро пе а ка сни је су се 
сво јим жи вот ним де лом по ка за ли као ре пре зен та тив ни део Ср ба. Би ли су 
про фе со ри срп ских гим на зи ја у Осман ском цар ству, ин же ње ри, ле ка ри, 
адво ка ти, пи сци, пу бли ци сти, на кон бал кан ских ра то ва на род ни по сла ни-
ци и по ли ти ча ри. Ова гим на зи ја је на не ки на чин би ла ис ту ре но оде ље ње 
срп ског кон зу ла та. Кра ље ви на Ср би ја пре ко Срп ске гим на зи је у Со лу ну 
оства ри ла је ве ли ки ути цај ме ђу ста нов ни штвом у исто и ме ном ви ла је-
ту. Као обра зов на а на ци о нал на ин сти ту ци ја ус пе ла је да до пре до свих 
Сло ве на ко ји су се осе ћа ли као Ср би. Је дан од ва жних ре зул та та ње ног 
ра да је и отва ра ње ве ли ког бро ја срп ских основ них шко ла у Со лун ском 
ви ла је ту.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Срп ска гим на зи ја, „Дом на у ке”, школ ство, кон зу лат, 
Ср би, Со лун ски ви ла јет

Кра јем 19. ве ка Ср би у Осман ском цар ству, по мог ну ти ма ти цом Ср би-
јом, за по че ли су ин тен зив ну бор бу за ду хов но осло бо ђе ње. Отва ра ње шко-
ла, основ них и сред њих, осни ва ње књи жа ра и штам па ње уџ бе ни ка, као и 
рад цр кве но-школ ских оп шти на био је нај бо љи пут да срп ски на род очу ва 
свој на ци о нал ни иден ти тет. Кра ље ви на Ср би ја је кроз кул тур но-про свет-
ну де лат ност ус пе ла сво јим су на род ни цима да олак ша и омо гу ћи оп ста-
нак и до че ка ју осло бо ђе ње.

Ме ђу нај ва жни јим до стиг ну ћи ма Ср ба у Осман ском цар ству мо гу 
се сма тра ти осни ва ње и рад срп ских ни жих и ви ших гим на зи ја. Као 
прет ход ни ца гим на зи ја осно ва на је Бо го сло ви ја у При зре ну ко ја је у 
Осман ском цар ству, уз ма ње пре ки де, успе шно ра ди ла од 1871. до 1912. 
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го ди не. Срп ска гим на зи ја у Ца ри гра ду отво ре на је 1893. го ди не, Срп ска 
гим на зи ја „Дом на у ке” у Со лу ну и Срп ска му шка гим на зи ја у Ско пљу 
1894. го ди не, Срп ска му шка гим на зи ја у Би то љу 1897. и Срп ска гим на зи ја 
у Пље вљи ма 1901. го ди не. Оне су те ри то ри јал но би ле до бро рас по ре ђе не: 
три шко ле на ла зи ле су се у Ко сов ском ви ла је ту, где је би ло и нај ви ше 
Ср ба, по јед на у Би тољ ском и Со лун ском ви ла је ту, и јед на у Ца ри гра ду, 
пре сто ни ци Осман ског цар ства. И рад срп ских жен ских шко ла ши ром 
Цар ства го во рио је о сте пе ну еман ци по ва но сти срп ског на ро да тог вре ме-
на. По ред њих не тре ба за бо ра ви ти за нат ске, тр го вач ке и гра ђан ске шко-
ле, као и ви ше од 200 срп ских основ них шко ла ши ром Осман ског цар ства. 

Со лун је био цен тар Со лун ског ви ла је та али и тр го вин ско сре ди ште 
Ко сов ског и Би тољ ског ви ла је та и нај ва жни ја при мор ска ва рош це лог 
По лу о стр ва. „Со лун је ле па и жи ва тр го вач ка ва рош, ко ја из го ди не у 
го ди ну би ва све леп ша...” био је ути сак ње го вих жи те ља. Кра јем 19. ве ка 
Со лун је био осве тљен га сном ра све том, имао је во до вод, трам вај, кеј, по-
зо ри ште, чи та о ни це, штам па ри је, књижaре, клу бо ве, удру же ња, бан ке. Од 
вер ских обје ка та имао је 56 џа ми ја, 230 те ки ја, 14 пра во слав них (грч ких) 
цр ка ва и шест па ра кли са, две ри мо ка то лич ке цр кве, 28 си на го га, јед ну 
срп ску и јед ну бу гар ску цр кву и је дан па ра клис [Иванић 1906: 198–200].

У Со лу ну је би ло мно штво на ро да а ме ђу њи ма и Ср ба. Нај број ни ја 
за јед ни ца би ла је је вреј ска (се фард ска), знат но ма ње грч ка и тур ска. Би ло 
је и Бу га ра, Ита ли ја на, Јер ме на, Цин ца ра и Ар ба на са1. У пе ри о ду ка да 
је до вр ше на же ле знич ка пру га Со лун – Ко сов ска Ми тро ви ца, до се лио се 
ве ли ки број Ср ба из Ма ке до ни је и из Ста ре Ср би је. У Со лу ну је 1894. 
го ди не жи ве ло око 130.000 ста нов ни ка. Од тог бро ја би ло је око 12.000 
Сло ве на, 20.000 Гр ка, 26.000 Ту ра ка, 3.300 Фран цу за, 1.700 Цин ца ра и 
61.600 Је вре ја од ко јих су 5.000 би ли Дун ме (по себ на сек та по тур че них 
Је вре ја, еко ном ски ве о ма моћ на, нај о бра зо ва ни ја и нај бо га ти ја).

Со лун је био цен тар грч ке и бу гар ске про па ган де. И јед ни и дру ги су 
ис ти ца ли сво је пре тен зи је на овај град. Мно ге европ ске, и не са мо европ-
ске си ле, би ле су мо ти ви са не еко ном ским али и по ли тич ким раз ло зи ма 
да отво ре сво је кон зу ла те у Со лу ну (Ру си ја, Ен гле ска, Ау стро у гар ска, 
Не мач ка, Ита ли ја, Ср би ја, Ру му ни ја, Грч ка, Бел ги ја, Фран цу ска, Шпа-
ни ја, Пер си ја, Швед ска, Нор ве шка, САД и Хо лан ди ја). Отва ра њем кон-
зу ла та Кра ље ви не Ср би је, 1887. го ди не, у Со лу ну је учи њен ве ли ки и 
зна ча јан ко рак. Ср би ја је по ред по ли тич ких, отво ри ла кон зу лат и из еко-
ном ских раз ло га јер је у ве ли кој ме ри ко ри сти ла при ста ни ште у Со лу ну. 
Срп ска ди пло ма ти ја би ла је за ду же на за по ли тич ки рад и кул тур но-про-
свет ну ак тив ност. Ра ди ло се на осни ва њу срп ске цр кве но –школ ске оп-
шти не, отва ра њу срп ских шко ла и књи жа ра на про сто ру це лог Со лун ског 
ви ла је та. Пр ви срп ски кон зул био је Пе тар Ка ра-Сто ја но вић, тр го вац из 
Бе о гра да (1887). Кон зу ли и за ступ ни ци ге не рал ног кон зу ла та би ли су: 
Ко ста Н. Хри стић (1889–1890), Вла ди мир Љо тић (1890–1892, 1894), (1905–
1909), Ђор ђе Ген чић (1893), Иван Па вло вић (1896), Бра ни слав Ну шић 

1 По чет ком 20. ве ка Со лун ски ви ла јет имао је око 1.127.000 ста нов ни ка. 
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(1896), Ди ми три је Бо ди (1897), Па вле Де нић (1898–1899), Јо ван Ф. Хри стић 
(1900), Ђор ђе Не на до вић (1901–1903), Ђор ђе Ни ко лић (1904) и Жи во јин 
Ба луг џић (1909–1912). По зи тив на окол ност за срп ску ди пло ма ти ју би ла 
је по ста вље ње Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва за ге не рал ног кон зу ла Ру-
ске ца ре ви не у Со лу ну, мар та 1886. го ди не.

Ини ци ја ти вом срп ског кон зу ла Љо ти ћа и по др шком ру ског кон зу ла 
Ја стре бо ва, Ср би у Со лу ну 1891. го ди не отво ри ли су књи жа ру и то је би ла 
пр ва срп ска књи жа ра у Осман ском цар ству. Кон зул Љо тић ин тен зив ни је је 
за по чео кул тур но-по ли тич ки рад, али је про стор ње го вог де ло ва ња био вр ло 
су жен. На и ме, со лун ски Ср би вер ски су при па да ли па три јар ши сти ма или 
ег зар хи сти ма. Пр ви за да так кон зу ла био је да упо зна срп ске при ли ке и по-
тре бе у Со лу ну и око ли ни, да упо зна Ср бе и да им ули је ве ру у Кра ље ви ну 
Ср би ју и у ње га као срп ског пред став ни ка. Би ло је нео п ход но да код Ср ба 
про бу ди свест о сво јој цр кви и по тре би за шко лом на свом је зи ку. Ср би у 
Со лу ну ни су има ли сво ју цр кву и своје верске потребе задовољавали су 
одласком у грч ку Цр кву Све те Тро ји це. Ка ко је у Со лу ну по сто јао ме тох 
Хи лан да ра у овој цр кви отво ре на је срп ска ка пе ла. У то вре ме Хи лан дар је 
био у ру ка ма бу гар ских мо на ха те је до зво ла за град њу ка пе ле, уз по те шко-
ће ипак до би је на. Пре го ва ра ло се и с грч ким ми тро по ли том Ата на си јем2 па 
му је упу ће на мол ба да бла го сло ви и за шти ти иде ју да се на ме то ху отво ри 
па ра клис на шта је и при стао. Осман ске вла сти су ју ла 1895. го ди не из да ле 
до зво лу за зи да ње цр кве [Цариградски гла сник 1895]. Срп ска вла да је ин-
ве сти ра ла, уста но вљен је па ра клис, на пра вљен је ико но стас а са гра ђе ни 
су и ко на ци. Па ра клис је био по све ћен Све том Са ви3. Кон зул Иван Па вло-
вић, ју ла 1896, ини ци рао је осни ва ње Срп ске цр кве не оп шти не у Со лу ну. 
За да так оп шти не био је да се ста ра о цр кве ном и школ ском на прет ку.

Ср би ни су има ли пра во да отва ра ју сво је шко ле у Со лун ском ви ла-
је ту јер су тур ске вла сти сма тра ле да их у том ви ла је ту и не ма. Упор ним 
и си сте мат ским ра дом срп ски кон зу лат је ус пео да при до би је пот пи се 
со лун ских Ср ба за отва ра ње срп ске шко ле и то је био са мо по че так бор-
бе за оства ри ва ње срп ских про свет но-кул тур них ци ље ва. Кон зу ла ту су 
би ле по треб не лич но сти од по ве ре ња те је за по че так ра да ово по ве ре ње 
на шло у дво ји ци бра ћа: Тем ка 4 и Ди ми три ја 5 По по ви ћа, по ре клом из 

2 Ми тро по лит Ата на си је вр ло је за слу жан за отва ра ње срп ске цр кве. На пред лог кон-
зу ла Па вло ви ћа краљ Алек сан дар Обре но вић од ли ко вао га је Ор де ном Све тог Са ве пр вог 
ре да [АС, МИД ППО, 1896, ред 591]. 

3 У цен тру Со лу на, код Га ле ри је ве три јум фал не ка пи је, у су те ре ну јед не ви ше спрат-
ни це, на ла зи се Цр ква Све тог Са ве – ме тох ма на сти ра Хи лан да ра. Цр ква је од 1896. го ди не 
слу жи ла као па ро хиј ска цр ква срп ској ко ло ни ји у Со лу ну. Срп ска вла да је ма на сти ру Хи-
лан да ру финансирала пла ћа ње ки ри је. При цр кви је по сто јао Фонд цр кве Све тог Са ве.

4 Тем ко По по вић, по ли ти чар (Охрид, 1855 – Охрид, 1929). За вр шио је грч ку гим на зи-
ју у Ати ни. Ра дио је као учи тељ у Је дре ну и Би то љу. Бо ра вио је у Бу гар ској и био је дан од 
осни ва ча тај ног Ма ке дон ског дру штва. Бу гар ске вла сти су га прог на ле из Со фи је 1886. Исте 
го ди не оти шао је у Бе о град и по стао срп ски агент. Ра дио је у Со лу ну, Ца ри гра ду и Ати ни 
(од 1888 до 1913). Био је по сла ник (1908–1909), се на тор у Осман ском цар ству, на слу жби у 
срп ском кон зу ла ту у Ати ни и но ми нал ни вла сник Ца ри град ског ли ста. По сле Пр вог свет-
ског ра та био је пред сед ник оп шти не у Охри ду [АС, МИД ППО, 1893, ред 622].

5 Ди ми три је По по вић, учи тељ (Охрид, ? – Со лун, 5. II 1894). За вр шио је шест раз ре да 
грч ке гим на зи је. Као срп ски пи то мац ван ред но је сту ди рао Ве ли ку шко лу у Бе о гра ду ко ју 
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Охри да. За отва ра ње шко ле на срп ском је зи ку нео п ход на је би ла са гла-
сност Ва се љен ске па три јар ши је, што ни је би ло ни ма ло ла ко а још те же 
је би ло за до би ти Пор ту. Ви ше пи са ма за отва ра ње срп ске шко ле, у фор ми 
мол бе, по сла то је ка ко Пор ти та ко и Ва се љен ској па три јар ши ји, али се 
на по зи ти ван од го вор ду го че ка ло [Костић 1934: 208–209]. Ва се љен ска 
па три јар ши ја има ла је ис кљу чи во пра во да отва ра шко ле за пра во слав но 
хри шћан ско ста нов ни штво у Осман ском цар ству. Отва ра ла је, ме ђу тим, 
са мо грч ке шко ле. Би ла је ве ли ки про тив ник отва ра ња срп ских шко ла у 
Со лун ском ви ла је ту. То је би ло очи глед но ка да су по чет ком 1892. го ди не 
Ср би из Со лу на по сла ли пи смо Ца ри град ској па три јар ши ји с мол бом да 
отво ре шко лу. Па три јар ши ја је по сла ла сле де ћи од го вор со лун ском ми тро-
по ли ту: „од би ти енер гич но пре тен зи је Ср ба, јер у Со лу ну ни ка да ни је 
би ло срп ске шко ле и не тре ба да је бу де” [АС, МИД ППО, 1892, ред 642; 
Бал кан ски 1899: 93].

Ка ко Ср би ни су од у ста ја ли од ове на ме ре, 18. де цем бра 1892. го ди не 
на Све тог Ни ко лу на осно ву чла на 129, За ко на о јав ној на ста ви, у ули ци 
Све тог Ни ко ле отво ре на је срп ска основ на шко ла на зва на „Дом на у ке”. 
Истог да на шко ла је осве шта на и от по че ла је свој рад. Би ла је при ват ног 
ка рак те ра а за вла сни ка и упра ви те ља по ста вљен је Ди ми три је По по вић. 
На по чет ку ра да шко ле упи са ло се 16 а за тим 32 уче ни ка, од че га је би ло 
шест де вој чи ца. По сто ја ла су три раз ре да, у пр вом је би ло 17 уче ни ка, у 
дру гом че ти ри и тре ћем три уче ни ка. Због уче ни ка из око ли не упра ва је 
отво ри ла ин тер нат [Веселиновић 1895: 7; Ко стић 1934: 210–211].

Иде ја о осни ва њу гим на зи је ду го је би ла при сут на. Има ју ћи у ви ду 
рад основ не шко ле, чи нов ник кон зу ла та Ми ли во је Ва си ље вић пред ло жио 
је ми ни стру: „Да се ова шко ла по диг не на пот пу ну гим на зи ју и то што 
пре, са пан си јо ном. Ка да уче ни ци за вр ше ту шко лу, не ће па да ти са стра-
не тур ске вла сти она сум ња ко ја је до са да по сто ја ла”. У то вре ме би ло је 
те шко на ћи по год ног упра ви те ља шко ле и за то је Ва си ље вић пред ло жио 
Пе тра Ко сти ћа, на став ни ка и бив шег управ ни ка При зрен ске бо го сло ви-
је. По ло ви ном 1894. го ди не срп ска де ле га ци ја из Со лу на зва нич но се 
обра ти ла Срп ској вла ди тра же ћи од ње да се у Со лу ну отво ри гим на зи ја. 
Срп ска вла да са тим се сло жи ла и 18. сеп тем бра Ко стић је из При зре на 
до шао у Со лун да отво ри гим на зи ју [Зафировић 1934: 28–30]. Иде ал ни јег 
чо ве ка за ту при ли ку Со лу ња ни ни су мо гли до би ти. Го во рио је тур ски 
је зик и имао огром но ис ку ство ка ко на про свет ном та ко и на на ци о нал-
но-про па ганд ном пла ну. Пред сед ник про свет ног ви ла јет ског ор га на у 
Со лу ну био је Ра шид бег6, ин те ли ген тан и по штен чо век. Ка да је Ко стић 
до шао код ње га да тра жи до зво лу за рад шко ле он му је ре као: „мо же те, 
сло бод но, отво ри ти оно ли ко раз ре да гим на зи је за ко ли ко има те спрем них 
ђа ка, на мо ју од го вор ност, до кле до би јем до зво лу од Ми ни стар ства про-
све те у Ца ри гра ду, на ва ше име.” Срп ска гим на зи ја под истим име ном 

ни је за вр шио. Ве што је из ве шта вао кон зу ла Љо ти ћа о ста њу на те ре ну (о цр кве но-школ ским 
при ли ка ма). Био је пр ви учи тељ срп ске основ не шко ле у Со лу ну (1892–1894).

6 Ра шид је био на кло њен Ср би ма. Због то га је до био Ор ден та ков ског кр ста III сте пе на 
[АС, МИД ПО, 1897, рол на 196].
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као и основ на шко ла „Дом на у ке” (Да рул –тах сиљ) отво ре на је 2. ок то бра 
1894. го ди не у ис тој згра ди где је би ла и основ на шко ла у Ку фа лов ској 
ма ха ли. По сто ја ло је ве ли ко ин те ре со ва ње уче ни ка за гим на зи ју „Дом 
на у ке” а њен за да так био је да при пре ма слу жбе ни ке за на ци о нал но-про-
свет не по тре бе на пр вом ме сту за на став ни ке сред њих шко ла. Гим на зи ју 
је фи нан си ра ла Кра ље ви на Ср би ја, иа ко је шко ла има ла и соп стве не при-
хо де од шко ла ри на и до би ја ла до на ци је. Сва ке на ред не го ди не отва ран 
је по је дан раз ред ви ше [АС, МИД ППО, 1895, ред 226; 1896, 53]. По чет ком 
1896. го ди не Ко стић је од пред сед ни ка Про свет не ко ми си је до био и пи сме-
ну до зво лу за рад че тво ро ра зред не гим на зи је.

На че лу гим на зи је би ли су ди рек то ри и за ступ ни ци ди рек то ра. То ком 
ра да гим на зи ја је има ла ви ше за ступ ни ка и пет ди рек то ра ко ји су се за 
све по сло ве обра ћа ли срп ском кон зу ла ту као по сред ни ку из ме ђу Ми ни-
стар ства ино стра них де ла и шко ле. На по чет ку ра да гим на зи је 1894/5. 
ра ди ли су на став ни ци ко ји ни су би ли до вољ но шко ло ва ни јер у том тре-
нут ку ми ни стар ство ни је има ло на рас по ла га њу бо ље ка дро ве. Од ла ском 
Пе тра Ко сти ћа 1897. го ди не и до ла ском Ва си ли ја Ди ми ћа за ди рек то ра 
шко ле, као и на став ни ка Јан ко ви ћа, Об ра до ви ћа, Ла ле ви ћа и Вук че ви ћа, 
ство рен је по го дан те рен да та гим на зи ја по ста не је дан од нај бо љих за во да, 
не са мо у Со лу ну не го у це лом Срп ству. То ме су до при не ли сви ди рек то ри 
шко ла: Пе тар Ко стић 7 (1894–1897), Ва си ли је Ди мић 8 (1897 – фе бру ар 
1899), Бог дан Јан ко вић 9 (1899–1901), Ко ста Ко ва че вић 10 (1901–1903) и по-
себ но Дра го мир Об ра до вић 11 (1903–1910) ко ји је и као за ступ ник ди рек-
то ра за ме нио бо ле сног про фе со ра Ко сту Ко ва че ви ћа. 

На пр вој кон фе рен ци ји ди рек то ра 1898. до не та је од лу ка да Срп ска 
гим на зи ја по ста не пот пу на и да се осну је пе ти раз ред гим на зи је. На овој 
кон фе рен ци ји од лу че но је да се у Со лу ну отво ри пе то ра зред на жен ска 
шко ла где ће се уче ни це при пре ма ти за учи тељ ски по зив [Николова 2011: 
133–134]. Иа ко је школ ске 1898/9. го ди не отво рен пе ти раз ред гим на зи је, 
Срп ска вла да се ко ле ба ла да ли да у Со лу ну отво ри ше сти раз ред али је 
већ ју ла ме се ца 1899. го ди не до не ла од лу ку да то не чи ни. За ступ ник ди-
рек то ра и на став нич ки ко ле ги јум би ли су ве о ма не за до вољ ни овом од-
лу ком. Сма тра ли су да је пе ти раз ред не по тре бан уко ли ко се не пла ни ра 
отва ра ње ше стог, а у том слу ча ју то би оста ла ни жа гим на зи ја. На став-
ни ци су кон ста то ва ли да би у Со лу ну има ло сми сла по сто ја ње са мо ви ше 
гим на зи је. Шко ло ва ла би се са мо ода бра на де ца из Ма ке до ни је и Ста ре 
Ср би је, ко ја би на ста ви ла шко ло ва ње на фа кул те ту, а као тур ски по да-
ни ци мо гла би да ра де у сред њим шко ла ма у Осман ском цар ству. Срп ске 
вла сти су ипак би ле не по пу стљи ве и те го ди не гим на зи ја у Со лу ну је 

7 Пе тар Ко стић, про фе сор, рек тор бо го сло ви је, на ци о нал ни рад ник (При зрен, 24. VI 
1852 − Ско пље, 12. VII 1934).

8 Ва си ли је Ди мић, про фе сор, по ли ти чар (Ја го ди на, 24. XII 1854 – Бе о град, 17. XII 1940).
9 Бог дан Јан ко вић, про фе сор, на род ни по сла ник (Ва ље во, 8. V 1868 – Ни ца, Фран цу-

ска, 24. VII 1918).
10 Ко ста Ф. Ко ва че вић, ге о граф, про фе сор (Бе о град, 27. IV 1862 – Бе о град, 24. VI II 1903).
11 Дра го мир Об ра до вић, про фе сор, ми ни стар (За бр ди ца, код Ва ље ва, 24. I 1872 – Бео-

град, 19. XI 1931).
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оста ла пе то ра зред на [АС, МИД ППО, 1899, ред 665, 1900 ред 141]. Већ сле-
де ће, 1900. го ди не, од лу че но је да се отво ри ше сти раз ред гим на зи је јер 
су фи нан си је ри со лун ске гим на зи је схва ти ли да се мо ра ју шко ло ва ти бу-
ду ћи на став ни ци, тур ски по да ни ци. Раз лог за страх би ла је ин фор ма ци ја 
об ја вље на у Ца ри град ском гла сни ку за 1900. го ди ну: „Ви со ка пор та је 
до не ла од лу ку, по ко јој стра ни по да ни ци не мо гу би ти про фе со ри у не му-
ха ме дан ским шко ла ма у цар ству”. Због то га је ми ни стар, ма ја 1900, одо-
брио отва ра ње ше стог раз ре да али под усло вом да тај раз ред фи нан сиј ски 
не оп те ре ћу је др жа ву Ср би ју. Нај ве ћи број уче ни ка је та да пла ћао шко-
ла ри ну и пан си он а до не та је и од лу ка да се не др же го ди шњи ис пи ти. 
Уче ни ци би на кон ше стог раз ре да гим на зи је мо гли да упи шу би ло ко ји 
же ље ни фа кул тет [АС, МИД ППО, 1900, ред 141].

Школ ске 1901. го ди не сед ми раз ред ни је отво рен ка ко из фи нан сиј-
ских раз ло га та ко и због ма лог бро ја уче ни ка ко ји су за вр ши ли ше сти 
раз ред. Отворен је сле де ће, 1902. го ди не. Те школ ске го ди не, што је ку-
ри о зи тет, на ста ва је у сва ком по гле ду про те кла у нај бо љем ре ду: на став-
ни ци се ни су сме њи ва ли и сви су би ли при сут ни. Гим на зи ја је по пр ви 
пут те го ди не ор га ни зо ва ла ви ши те чај ни ис пит [АС, МИД ППО, 1903, 
И 15].

Све до Мла до тур ске ре во лу ци је на ста ва је из во ђе на у ре ла тив но 
но р мал ним окол но сти ма. Ди рек тор Дра го мир Об ра до вић је већ 1908. пред-
ла гао да се из ме ни на став ни план и про грам и да се ча со ви ма тур ског 
је зи ка дâ још ве ћи про стор не го што је до та да имао. Пре све га, тре ба ло је 
спре ма ти омла ди ну за тур ске уни вер зи те те а не за бе о град ске и европ ске, 
јер је за то би ло до вољ но кан ди да та и у са мој Ср би ји. За то је те го ди не 
по кло ње на ве ћа па жња ча со ви ма тур ског је зи ка и сви раз ре ди до би ли су 
је дан час тур ског је зи ка ви ше не го прет ход не го ди не. По ред то га, за вас-
пи та ча у ин тер на ту по ста вљен је Мир ко Шу ње вић ко ји је у Ца ри гра ду 
за вр шио фа кул тет и ко ји је с уче ни ци ма раз го ва рао на тур ском је зи ку да 
би га они што бо ље на у чи ли. Иа ко је ди рек тор Об ра до вић при пре мио 
шко лу за но во на ста ле по ли тич ке окол но сти, срп ска вла да је раз ми шља-
ла о сма ње њу ма те ри јал них тро шко ва као и о кон цен тра ци ји срп ског 
ра да и по сте пе ном уки да њу гим на зи је у Со лу ну. На кон зул ској кон фе-
рен ци ји одр жа ној сеп тем бра 1908, на кон Мла до тур ске ре во лу ци је, од лу-
че но је: „Ско пље да по ста не цен тар све га кул тур но га и про па ганд ско га 
ра да” а „из Со лун ског сан џа ка по ву ћи цео про па ганд ни рад, не што од мах 
а не што у то ку те го ди не”. Су шти на овог пла на би ла је огра ни чи ти ак ци-
о ну те ри то ри ју „оно ли ко ко ли ко је нај по треб ни је да по слу жи ци ље ви ма 
на ше га ра да у Тур ској” [Вучетић 2014: 185–186].

Ди рек тор Об ра до вић упо зо ра вао је да не би би ло до бро да се од јед-
ном уки не шко ла у Со лу ну јер би то зна чи ло по вла че ње из це лог Со лун-
ског ви ла је та ко је би оста ло без за ле ђа. Сма трао је и ис ка зи вао бо ја зан 
да би срп ски про тив ни ци то зна ли да ис ко ри сте. Кон ста то вао је да и дру ги 
на ро ди, ма ње за ин те ре со ва ни за те кра је ве, има ју шко ле у Со лу ну, па би 
и Ср би тре ба ли да има ју тр го вач ку шко лу. Об ра до вић је упо зо ра вао: „не 
тре ба смет ну ти са ума да је он кап тол Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је и да је 



ва жан тр го вач ки град уоп ште и за из во зну тр го ви ну Ср би је. Ва жан по-
ли тич ки цен тар као ко лев ка но вог ре жи ма Тур ске ца ре ви не и да у ње му 
и ма ње за ин те ре со ва не не бал кан ске на род но сти има ју сво је сред ње и 
струч не тр го вач ке шко ле, те не би тре ба ло ни ми као на род са из ве сним 
пре тен зи ја ма, да бу де без до бре сред ње шко ле у Со лу ну.” [АС, МИД ППО, 
1910, ред 540]. Школ ска 1909/10. го ди на ни је по че ла на вре ме. Упра ва 
шко ле би ла је у ве ли кој не из ве сно сти по пи та њу ко ји ће раз ре ди оста ти 
у Со лу ну а ко ји ће би ти пре ме ште ни у Ско пље. Тек 16. ок то бра сти гла је 
на ред ба да се сви ви ши раз ре ди (уче ни ци пе тог, ше стог и сед мог раз ре да) 
пре ме сте у Ско пље а да у Со лу ну оста ну ни жи раз ре ди и да она фо р мал-
но по ста је ни жа гим на зи ја.

Ре ак ци је Ту ра ка, Бу га ра и Гр ка на по сте пе но уки да ње Срп ске гим-
на зи је у Со лу ну би ле су ве о ма бур не и иза зва ле су ве ли ку па жњу. Мла-
до тур ци су зах те ва ли и об ја шње ње за што се Срп ска гим на зи ја уки да. 
Кон зул Ба луг џић пред ло жио је да у пи сме ној фор ми са ста ви об ја шње ње 
ко је би би ло об ја вље но у со лун ском ли сту Pro gres de Sa lo ni que. Ми ни стар 
ино стра них де ла с тим се сло жио а ово об ја шње ње је об ја вље но и у скоп-
ском Вар да ру, где се у по ду жем тек сту објaшњавају раз ло зи уки да ња ове 
шко ле. Су шти на од го во ра би ла је да гим на зи ја ни је уки ну та „ни ка квим 
спо ља шњим ути ца ји ма, да кле, већ про сто из ме ње ним при ли ка ма у да-
на шњој Тур ској, тре ба об ја сни ти ре ше ње ко је је до не се но о шко ла ма у 
Тур ској. То ре ше ње мо же да бу де са мо ко ри сно по на пре дак отаџ би не 
исто та ко као и по на род но сти срп ског жи вља у њој.” Да ље се об ја шња ва 
да ни је би ло до вољ но фи нан сиј ских сред ста ва и да се број уче ни ка сма-
њио. Дис крет но је на ја вље на мо гућ ност отва ра ње тр го вач ке шко ле [АС, 
МИД ППО, 1910, ред 1205]. 

Про фе сор гим на зи је Ђор ђе Пе ја но ви ћа у сво јој ау то би о гра фи ји кон-
ста ту је да је раз лог уки да ња шко ле срп ско-бу гар ски спо ра зум ко јим су 
раз гра ни че не зо не ин те ре са на Осман ској те ри то ри ји у Ма ке до ни ји. Пре-
ма том спо ра зу му Со лун је при пао бу гар ској инте ре сној сфе ри а Ско пље 
срп ској. Због то га је од лу че но да се гим на зи ја у Со лу ну уки не а да ње ни 
уче ни ци на ста ве шко ло ва ње у Ско пљу, где је гим на зи ја по диг ну та на 
ви ши ранг и по ста ла је сед мо ра зред на12. Срп ска исто риј ска на у ка о овом 
на вод ном спо ра зу му не ма по да та ка. Ме ђу тим, грч ки лист Ке ри до нео је 
вест да је за тва ра ње Срп ске гим на зи је у Со лу ну по сле ди ца срп ско-бу гар-
ског спо ра зу ма по ко јем су Ср би при ста ли да у Со лу ну за тво ре гим на-
зи ју док су се Бу га ри оба ве за ли да за тво ре гим на зи ју у Ско пљу. Као од го-
вор на пи са ње грч ког ли ста, бу гар ске но ви не Ве сти из Ца ри гра да пи шу: 
„не ма ни ка квог бу гар ско –срп ског спо ра зу ма на осно ву ко га би Ег зар хи ја 
сво је шко ле за љу бав Ср ба за тво ри ла. Зар још то ко ме ни је ја сно” [Вардар 

12 Пе ја но вић се у сво јој ау то би о гра фи ји се ћао: „По том уго во ру Со лун ски ви ла јет је 
спао у сфе ру бу гар ских а Скоп ски ви ла јет (ми сли на Ко сов ски ви ла јет, /прим. аут./) у сфе ру 
срп ских ин те ре са. Та да је Ср би ја за тво ри ла Срп ску гим на зи ју у Со лу ну, нај пре ста ри је а 
по сли је ни же раз ре де, у Ско пљу отво ри ла ви шу гим на зи ју са 7 раз ре да... Бу га ри ни су та да 
има ли у Ско пљу ви шу гим на зи ју, са мо про гим на зи ју са 3 ни жа раз ре да. На пра вљен је и 
аран жман са основ ним шко ла ма, па су Ср би за тво ри ли не ке сво је основ не шко ле у Со лун ском 
а Бу га ри не ке сво је у Скоп ском ви ла је ту у ко рист јед них и дру гих”. [Максимовић, 2007: 54].
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1910]. Ве ро ват но су, при том, ми сли ли на стал не су ко бе из ме ђу Бу га ра и 
Ср ба и кон стант но бу гар ско не при ја тељ ско др жа ње пре ма Ср би ма13. 

На ред бом Ми ни стар ства ино стра них де ла Кра ље ви не Ср би је, од 28. 
ма ја 1910, гим на зи ја „Дом на у ке” је уки ну та, на кон 16 го ди на ра да. Пла-
ни ра но је да уче ни ци гим на зи је бу ду пре ме ште ни у Ско пље. Ме ђу тим, 
срп ски кон зул у Ско пљу Јо ва но вић био је про тив то га и сма трао је да би 
то до ве ло до ре ал не опа сно сти да вла сти због ве ли ког бро ја уче ни ка за-
тво ре шко лу у Ско пљу [АС, МИД ППО, 1909, ред 1205]. Ипак, је дан део 
уче ни ка упу ћен је у Ско пље, дру ги у Би тољ, тре ћи у Пље вље.

Ди рек тор Об ра до вић про вео је 13 го ди на у тој шко ли и срп ској вла-
ди по слао је из ве штај. Сма трао је да раз ло зи због ко јих је шко ла би ла пре-
ме ште на у Ско пље ни су би ли до вољ но ар гу мен то ва ни и да је се о ба „До ма 
на у ке” у ства ри би ла штет на. Цен тар Ру ме лиј ског ви ла је та на тај на чин 
оста вљен је без ика кве ва жни је шко ле, по што је по сто ја ла ре ал на опа сност 
од за тва ра ња шко ле у Ско пљу. Шко ла у Со лу ну је мно го ма ње, или пак 
ми нор но, би ла из ло же на кон тро ли др жа ве. Озбиљ ној шко ли је био по тре-
бан мир. По но вио је да је у Со лу ну би ло нео п ход но отво ри ти бар тр го-
вач ку шко лу. Из Со лу на су на став ни ци Јо ван Ве љић, Ми лан Че ме ри кић, 
Сте ван Си мић, Ђор ђе Пе ја но вић би ли упу ће ни у Срп ску гим на зи ју или 
Учи тељ ску шко лу у Ско пљу, као и еко ном Та шко Ми ха и ло вић. Об ра до-
вић је по ста вљен за ди рек то ра Скоп ске гим на зи је.

ЖИ ВОТ УНУ ТАР ЗИ ДИ НА „ДО МА НА У КЕ”

Уче ни ци су Срп ску гим на зи ју „Дом на у ке” упи си ва ли на кон за вр-
ше не основ не шко ле. На по чет ку ра да у ову гим на зи ју до ла зи ли су и из 
основ них шко ла дру гих бал кан ских на ро да. Сви уче ни ци мо ра ли су да по-
ла жу при јем ни ис пит из срп ског је зи ка и ра чу на. По со ци јал ном по ре клу 
нај ви ше је би ло уче ни ка из зе мљо рад нич ких и за на тлиј ских по ро ди ца, 
зна чај ни је ма ње из тр го вач ких, све ште нич ких и учи тељ ских а нај ма ње 
је би ло из чи нов нич ких по ро ди ца, што је и ра зу мљи во јер је тог ста ле жа 
и би ло нај ма ње. У нај ве ћем бро ју, уче ни ци су до ла зи ли из Со лун ског, 
Би тољ ског и Ко сов ског ви ла је та. Би ло је у ма њем бро ју и уче ни ка из 
Кра ље ви не Ср би је, Кне же ви не Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви не. По сле 
за вр ше ног че твр тог раз ре да по ла га ли су ни жи те чај ни ис пит, по за вр ше-
ном сед мом раз ре ду Ви ши те чај ни ис пит, од но сно ис пит зре ло сти. На Ни-
жем те чај ном ис пи ту по ла га ли су пи сме ни и усме ни из срп ског је зи ка а 
са мо усме ни из тур ског, фран цу ског, исто ри је Ср ба с ге о гра фи јом срп ских 
зе ма ља и ма те ма ти ке. За ви ши те чај ни ис пит по ла гао се пи сме ни и усме-

13 Исто ри чар ка Љи ља на Алек сић Пеј ко вић у ра ду Пре глед срп скобу гар ских од но са 
1904–1909. го ди не де таљ но ана ли зи ра пре глед ра да срп ске вла де на спо ра зу му с Бу гар ском. 
О спо ра зу му по пи та њу шко ла у Со лу ну и Ско пљу не ма ни по ме на. Ин те грал но об ја вљу је 
и ела бо рат из 1909. го ди не у коjем је дат са жет пре глед од но са из ме ђу две зе мље. Пи сац 
ела бо ра та на кра ју за кљу чу је: „Из до сад из ло же них фа ка та из ла зи, да не са мо што наш рад 
на срп ско-бу гар ском спо ра зу му не на ла зи по треб на од зи ва код бу гар ских ме ро дав них чи ни-
ла ца, не го да су све ста ре те шко ће, на ко је је тај спо ра зум на и ла зио код бу гар ске вла де, и 
да нас на сна зи.” [Вардарски збор ник 10, 2015: 61–83].



685

ни из срп ског, тур ског, фран цу ског и ма те ма ти ке а са мо усме ни из исто-
ри је Ср ба и ла тин ског је зи ка. Ис пит зре ло сти ко ји се по ла гао од школ ске 
1902/3. до 1908/9. по ло жи ло је укуп но 104 уче ни ка. Из Ко сов ског ви ла је-
та би ло је 49 уче ни ка, из Би тољ ског 20, Со лун ског 13, из Цр не Го ре 11, 
Ср би је се дам, Бо сне и Хер це го ви не два, Ба на та је дан и из дру гих кра је ва 
два уче ни ка. Број уче ни ка је са свим оче ки ва но ра стао с по ра стом бро ја 
гим на зиј ских раз ре да. Нај ве ћи број уче ни ка било је школ ске 1899/1900. 
го ди не, ка да је раз ре де по ха ђао 161 уче ник. 

Гра фи кон 1. При каз бро ја уче ни ка14

Нај ве ћи про це нат уче ни ка по сле за вр ше не гим на зи је по ста вљен је 
за учи те ље у срп ским шко ла ма у Осман ском цар ству. Би ло је и оних ко ји 
су за вр ши ли фа кул те те у Кра ље ви ни Ср би ји или у ино стран ству и на 
тур ским фа кул те ти ма. Као ду го го ди шњи про фе сор и ди рек тор шко ле 

14 Број ча ни по да ци ко ји су из ло же ни, мар љи во су при ку пља ни на осно ву из ве шта ја 
ди рек то ра или на став ни ка шко ле. За школ ску 1907/8. и 1909/10. ни смо про на шли по да так 
ко ли ко је уче ни ка за вр ши ло ту го ди ну, за то је та пра зни на озна че на ну лом. По сто је ста ти-
стич ки по да ци об ја вље ни у Про свет ном гла сни ку (1906) ко ји се не по ду да ра ју са овим 
бро је ви ма и они су зна чај но ве ћи. Њих ни смо узе ли као ре ле вант не бро је ве.
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Дра го мир Оба до вић је кон ста то вао: „Де ца из ових кра је ва на сле ђу ју ка-
рак тер не цр те сво јих ро ди те ља – прак тич ност и вред но ћу те с то га и 
по сти жу леп успех”. [Зафировић 1934: 120]. Ме ђу уче ни ци ма би ло је оних 
ко ји су се сво јим жи вот ним де лом по ка за ли као ре пре зен та тив ни део 
Ср ба. Игра ли су ва жну уло гу у свим до ме ни ма људ ског ства ра ла штва 
[Николова 2011: 124–26]. Ме ђу зна чај ним лич но сти ма на ла зе се: Ђор ђе 
Кон стан ти но вић из Дој ра на, Сто јан За фи ро вић из При шти не, То ма Пар-
лић из Те то ва, Ко ста Чо ха џић из Ђев ђе ли је, Ми ха и ло Ђор ђе вић из Но вог 
Па за ра, Пе тар Мар ко вић из Ла бу ни шта, Ри ста Ми ха и ло вић из Би то ља, 
Јо ван Спа сић из Сје ни це, Јо сиф Ми ха и ло вић и То мо Сми ља нић из Тре-
сон че, Ри ста Спа сић из То пол ча на, Ми лош Ко стић из При зре на, Ри сто 
Јо јић из Цр не Го ре, Ра ди слав Ве шо вић из Цр не Го ре, Са ва Вуч ко вић из 
Ска дра, Трип ко Жу гић из Цр не Го ре, Па вле Чу бро вић из Бе ра на. Ме ђу 
уче ни ци ма би ло је и де во ја ка: Дан ка Ми тра но вић и Ста ка То шић из Пље-
вља, Ма ри ја Ку ску но вић из Ба ран де (Ба нат). Сви они би ли су ис так ну ти 
про фе со ри, на ци о нал ни рад ни ци, пред сед ни ци оп шти на, на род ни по сла-
ни ци, срп ска ели та на кон бал кан ских и Пр вог свет ског ра та. Ме ђу њи ма 
је био и Ди ми три је Љо тић, во ђа и иде о лог по кре та „Збор”. 

Осим обра зо ва ња, циљ ра да шко ле био је фор ми ра ње срп ског на ци-
о нал ног иден ти те та ме ђу уче ни ци ма а ин тер нат ски жи вот је за то био 
иде ал на за ми сао. Сви си ро ма шни уче ни ци има ли су бес плат но шко ло ва ње 
јер су би ли пи том ци Срп ске вла де. Де ца имућ них ро ди те ља пла ћа ли су 
сво је шко ло ва ње. Уче ни ци су жи ве ли у ин тер на ту ко ји је био опа сан ви-
со ким зи до ви ма. Сва ки уче ник је имао кре вет, сла ма ри цу, слам на ти ја стук, 
чар шав и ће бе. У ин тер на ту је вла дао про пи са ни ред. Ко ри шће но је зво но 
и за све по сло ве је оно да ва ло знак. На спа ва ње су ишли у 22 или 23 ча са 
а уста ја ли у 5 или 6 ча со ва. Два уче ни ка де жу ра ла би у сва кој спа ва о ни ци 
и ме ња ла се на два са та. Со бе за спа ва ње би ле су без гре ја ња и хлад не. 
Уче ни ке је бу ди ло зво но, на кон че га су на ме шта ли кре ве те, чи сти ли обу ћу, 
уми ва ли се и ишли на до ру чак. По сле до руч ка у се дам ча со ва, има ли су 
ма ли од мор а за тим су ишли на на ста ву ко ја је по чи ња ла у осам ча со ва. 
Ру ча ли су у под не, на кон то га су се од ма ра ли па опет пра ти ли на ста ву (од 
два до че ти ри), и хор ско пе ва ње. Ве че ра ли су у 19 ча со ва. Су бо том су се 
уче ни ци ку па ли, кр пи ли сво ја оде ла и игра ли се у дво ри шту. Не де љом 
и пра зни ком спа ва ли су сат вре ме на ду же и оба ве зно ишли у цр кву на 
ли тур ги ју. У цр кву су ишли упа ра ђе ни, у ко ло ни с на став ни ци ма и вас пи-
та чем. По сле слу жбе уче ни ци су се за ни ма ли сво јим игра ма а по сле руч ка 
пе ва ли па три от ске пе сме. До би ја ли су два оде ла и два па ра обу ће: зим ско 
и лет ње. Има ли су блу зу, пан та ло не (там нопла ве бо је), ши њел и фес. О 
на бав ци оде ће и обу ће бри ну ли су кон зул и ди рек тор шко ле. Зим ска оде-
ла и обу ћа за 140 уче ни ка ко шта ли су пре ко 3.000 ди на ра а ши ла се око 
Но ве го ди не. Пан си он се мо рао пла ћа ти шест ме се ци уна пред, а укуп ни 
тро шко ви шко ле за го ди ну да на би ли су око 30.000 ди на ра [АС, МИД ППО, 
1897, ред 565]. Ис хра на је би ла скром на, за до ру чак су има ли чај и хлеб, 
за ру чак су пу и је ла од по вр ћа или пи рин ча, за ве че ру су до би ја ли јед но 
је ло а за пра зник пе че ње и те сто. О здра вљу ученика бри ну ли су ле ка ри 
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Мар га рит и Ра ди во је Ву ка ди но вић. То ком лет њег рас пу ста од ла зи ли су 
сво јим ку ћа ма. Упра ва је ве ли ку па жњу по кла ња ла срп ским оби ча ји ма и 
по про пи си ма су сла ви ли све свет ко ви не. Уче ни ци су у по себ но од ре ђе ној 
со би ци за ту при ли ку сла ви ли сво је сла ве. Ди сци пли на у шко ли и ин тер-
на ту би ла је стро га, а уче ни ци су би ли ка жња ва ни за нај ма њу не по слу-
шност [АС, МИД ППО, 1904, ред 546].

У гим на зи ји „Дом на у ке” но вем бра 1900. го ди не осно ва на је Ђач ка ли-
те рар на дру жи на „Дој чин”, по име ну со лун ског ју на ка из срп ске на род не 
по е зи је „бо ланог Дој чи на” чи ји је култ не го ван ме ђу уче ни ци ма. Пред сед ник 
је био је дан од уче ни ка а на став ник је са мо при су ство вао њи хо вим оку пља-
њи ма. Дру жи на је осно ва на с ци љем, „пре све га ме ђу соб ног ма те ри јал ног 
по ма га ња, али и лич ног уса вр ша ва ња и раз ви ја ња са мо стал ног ми шље ња, 
ум ног ра да и ства ра ла штва”. Оку пља ли су се на са стан ци ма на ко ји ма су 
чи та ли при пре мље не ра до ве (за бе ле же не на род не пе сме, при по вет ке, ка зи-
ва ња о на род ним оби ча ји ма, а не ки уче ни ци су чи та ли и пре во ди ли де ла 
на стра не је зи ке). Чла но ви дру жи не оце њи ва ли су и кри ти ко ва ли ра до ве. 
Дру жи на је из да ва ла ли то граф ски ча со пис. Ра до ви уче ни ка штам па ни су 
у Бо сан ској ви ли и Ца ри град ском гла сни ку, Бран ко вом ко лу и Де лу. На 
по чет ку ра да „Дој чин” је имао 55 чла но ва а у по след њој го ди ни ра да, пре 
од ла ска у Ско пље, 141 чла на15. Члан ски улог био је скроман и слу жио је 
за на бав ку књи га. Ђач ки фонд је осно ван 1902. го ди не. Сред ства су би ла 
на ме ње на си ро ма шним уче ни ци ма. Ка да су ви ши гим на зиј ски раз ре ди 
ок то бра 1909. пре се ље ни у Ско пље са њи ма је пре се ље на и Ђач ка дру жи-
на „Дој чин”, ко ја је та мо про ду жи ла свој рад [Николова 2011: 123, 126].

Из гра фи ко на и та бе ле мо же се за кљу чи ти да је гим на зи ју по ха ђа ло 
око 700 уче ни ка из го то во свих срп ских кра је ва, из 210 раз ли чи тих на-
се ља. Из Цр не Го ре по ре клом је би ло 65 уче ни ка, ма њи број из Бо сне и 
Хер це го ви не а нај ма ње из Кра ље ви не Ср би је [Пејовић 2000]. Ста рост 
уче ни ка при ли ком упи са гим на зи је би ла је од 11 до 14 го ди на, а сед ми 
раз ред су за вр ша ва ли уче ни ци ко ји су има ли 18 или 19 го ди на. 

Про фе со ри, су плен ти, пре да ва чи и учи те љи углав ном су се шко ло-
ва ли у Ср би ји али би ло је и оних ко ји су се шко ло ва ли у ино стран ству. 
По је ди ни пре да ва чи за вр ши ли су пр во Срп ску гим на зи ју у Ца ри гра ду 
(Гли го ри је Еле зо вић, Ла зар Јан ку ло вић, Јо ван Про да но вић, Са му и ло 
Пан ди ло вић и Сте ван Си мић), а ка сни је су за вр ши ли Ве ли ку шко лу у 
Бе о гра ду. Би ра ни су углав ном обра зо ва ни струч ња ци чи ји је за да так био 
(по ред пре но ше ња зна ња) да код уче ни ка фор ми ра ју на ци о нал ну свест. 
На став ни ци су би ли ду жни и да се су прот ста вља ју бу гар ској и грч кој 
про па ган ди. С на став ни ци ма из бу гар ских шко ла ни су има ли ни ка квих 
кон та ка та али с на став ни ци ма шко ла дру гих на ро да је су. На став ни ци 
„До ма на у ке” би ли су ре ви зо ри у основ ним шко ла ма ши ром Со лун ског 
ви ла је та. При ли ком пи са ња из ве шта ја ве ли ку па жњу по све ћи ва ли су и 
ста њу на ро да – ка ко ње го вој на ци о нал ној ори јен та ци ји та ко и њего вој 
еко ном ској мо ћи и стре мље њи ма. 

15 У АСА НУ, у Исто риј ској збир ци бр. 15050/II/36-34 на ла зи се део гра ђе на ста ле у 
ра ду Ђач ке ли те рар не дру жи не „Дој чин” [Живковић Хри стић 2012: 141–187].
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Та бе ла 1. При каз уче ни ка из ме ста ода кле су до ла зи ли16

16 Спи сак је на пи сан на осно ву го ди шњих из ве шта ја (сиг на ту ре се на ла зе у тек сту) и у: 
[Зафировић 1934: 175–275].
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Сви на став ни ци из Кра ље ви не Ср би је сма тра ни су про фе со ри ма на 
од су ству. Ре дов не пла те су при ма ли из шко ла ода кле су до ла зи ли а до да так 
су пре ко срп ског кон зу ла та до би ја ли из ка се Ми ни стар ства ино стра них 
де ла. Ви си на пла те је за ви си ла од струч не спре ме, по ло же ног струч ног 
ис пи та и го ди на слу жбе и пе рио дич но се по ве ћа ва ла. Уку пан број на-
став ни ка ко ји су пре да ва ли био је 62. Мно ги на став ни ци су ка сни је би ли 
зна чај не лич но сти срп ског дру штва: Аран ђел Јо тић, ди рек тор шко ле и 
пре во ди лац; Бог дан Јан ко вић, про фе сор, на ро ди по сла ник; Вла ди мир К. 
Пет ко вић, ге о лог, рек тор уни вер зи те та; Гли го ри је Еле зо вић, при зна ти 
фи ло лог и до пи сни члан СА НУ; Гри го ри је Ха џи-Та шко вић, књи жев ник; 
Дра го мир С. Об ра до вић, ми ни стар; Ђор ђе Пе ја но вић, на ци о нал ни рад ник 
и до пи сни члан СА НУ; Или ја Ла ле вић, књи жев ник и ди рек тор; Је ро ти је 
То па ло вић, ди рек тор и на ци о нал ни рад ник; Ми лан Че ме ри кић, пу бли-
ци ста и по ли ти чар; Ми ли во је До бро са вље вић, ди рек тор и пи сац; Ми лош 
Пе ро вић, док тор фи ло зо фи је и пи сац; Мир ко Шу ње вић, адво кат; Ми ха-
и ло Вук че вић, књи жев ник; Пе тар Јан ко вић, ге о лог и про фе сор Ве ли ке 
шко ле; Пе тар Ле шња ре вић, ди рек тор; Ра до слав Ага то но вић, исто ри чар 
и по ли ти чар; Ри ста Кар ли ко вић, ма те ма ти чар; Ри ста Ко ва чић, члан СКА 
и књи жев ник; Све то зар То мић, ан тро по лог; Сте ван Си мић, на ци о нал ни 
рад ник; То дор Бо ров њак, пи сац, и др. 

СЕ МЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ БУ ЂЕ ЊА

Да би се бр же фор ми ра ла срп ска ин те ли ген ци ја и бу ду ћи на став ни 
ка дар за Ста ру Ср би ју и Ма ке до ни ју шко ло ва ње у Срп ској гим на зи ји 
„Дом на у ке” тра ја ло је се дам а не осам го ди на као у Кра ље ви ни Ср би ји. 
План ра да био је исти као и у Ср би ји с тим да су се уме сто не мач ког учили 
фран цу ски и тур ски је зик. У пе том и ше стом раз ре ду учио се ста ро сло-
вен ски је зик а у окви ру тур ског је зи ка у ста ри јим раз ре ди ма учи ла се тур-
ска исто ри ја. Као и у дру гим срп ским сред њим шко ла ма у Цар ству осим 
обра зо ва ња на гла сак је по себ но ста вљан на фор ми ра ње на ци о нал не све-
сти. То ни је би ло ла ко по сти ћи с об зи ром на то да за то ни су по сто ја ли аде-
кват на ли те ра ту ра и уџ бе ни ци. Тур ска цен зу ра би ла је не у мо љи ва али 
су на став ни ци жи вом реч ју че сто успе ва ли да фор ми ра ју на ци о нал но 
све сне уче ни ке. Отва ра њем гим на зи је се ме на ци о нал ног бу ђе ња је кли-
ја ло и по ла ко да ва ло пло до ве.

На по чет ку ра да шко ла ни је има ла до вољ но на став них сред ста ва. 
Гим на зи ја је има ла при ход од ђа ка ко ји су пла ћа ли шко ла ри ну али и од 
ра зних при ло га и тај но вац се ко ри стио за по тре бе са ме шко ле. Школ ске 
1896/7. има ла је се дам зе мљо пи сних ка ра та ра зног фор ма та, је дан гло бус 
на ру ском је зи ку и јед ну ра чу наљ ку. Пе тар Па вло вић, па ле он то лог из 
Бе о гра да по кло нио je гим на зи ји 660 фо си ла ра зних фор ма ци ја, 33 ра зна 
ми не ра ла и 16 сте на; Јо ван Мар ко вић по кло нио је 15 ко ма да ра зних ру да. 
За на ста ву би о ло ги је има ли су ске лет чо ве ка и 10 ра зних пре па ра та. За 
ма те ма ти ку ђа ци су са ми из ра ди ли 15 при ме ра ка раз ли чи тих ге о ме триј-
ских те ла. Ра до ван Пе кић, на став ник му зи ке, до био је „на по слу гу” је дан 



хар мо ни јум од бе о град ске Ви ше жен ске шко ле. Вре ме ном су се ка би не ти 
обо га ћи ва ли на став ним сред стви ма. То ком 1900. го ди не на ба вље на су 
на став на сред ства за све обла сти. Ди рек тор Об ра до вић сма трао је да је 
школ ске 1904/5. гим на зи ја би ла ре ла тив но до бро снаб де ве на на став ним 
сред стви ма. По сто ја ли су ка би не ти: фи зич ки, хе миј ски, ми не ра ло шко-гео-
ло шки, је ста стве нич ки, ге о граф ски (би ло је пет ка ра та раз ли чи тих де ло ва 
све та), ма те ма тич ко-цр тач ки (де сет ски ца за цр та ње) и му зич ки (кон церт-
на ви о ли на, шест гу да ла за ви о ли ну, два гу да ла за ви о лу, ба јер, мно штво 
књи га...). За па жа се да ни је би ло до вољ но му зич ких ин стру ме на та али су 
те го ди не они на ба вље ни за из нос од 1.000 ди на ра и фор ми ран је ђач ки ор-
ке стар. Иза сла ник на ис пи ти ма 1906. го ди не кон ста то вао је да су учи ла и 
збир ке за на ста ву цр та ња, ге о гра фи је и сви ра ња вр ло до бро ком пле ти ра не. 

Школ ске 1908/9. ди рек тор Об ра до вић је кон ста то вао: „Ова гим на зи ја 
рас по ла же до брим ка би не ти ма и збир ка ма за ге о гра фи ју, исто ри ју, би о ло-
ги ју, цр та ње, ма те ма ти ку и за му зи ку” али да ка би не ти за фи зи ку и хе ми ју 
ни су ни пот пу ни ни до вољ но са вре ме ни. Те го ди не шко ла је има ла: 

- за ан тро по ло ги ју: де вет мо де ла, је дан при ро дан ко стур чо ве ка, шест 
сли ка ра зних ор га на, 

- за ана то ми ју: осам сли ка у бо ји, ми кро скоп с пре па ра ти ма, 
- за зо о ло ги ју: 80 жи во тињ ских пре па ра та: две пот пу не ко лек ци је 

Шрај бе ро вих сли ка, сли ке бес кич ме ња ка, 
- за бо та ни ку: 40 сли ка на ко ји ма су пред ста вље ни глав ни пред став-

ни ци цве то но ша, шест Шрај бе ро вих сли ка, хер ба ри јум око ли не Бе о гра-
да, хер ба ри јум око ли не Ца ри гра да, хер ба ри јум глав них пред став ни ка из 
око ли не Со лу на, 
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Та бе ла 2. Рас по ред ча со ва сед мо го ди шње Срп ске гим на зи је „Дом на у ке“
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- за ми не ра ло ги ју: 60 мо де ла за кри ста ло гра фи ју, Мо со ва ска ла, 81 
вр ста ми не ра ла, 

- за па лен то ло ги ју: 155 при ме ра ка ра зних фо си ла, 
- за хе ми ју око 100 еле ме на та ки се ли на и ба за, 
- фи зич ка збир ка је по се до ва ла: апа рат за ме ха ни ку чвр стих, теч них 

и га со ви тих те ла (46 ко ма да), апа рат за елек три ку и маг не ти зам (44 ко ма да), 
апа рат за оп ти ку (17 ко ма да), апа рат за аку сти ку (шест ко ма да), апа рат за 
то пло ту (11 ко ма да), 

- исто риј ско –ге о граф ска збир ка има ла је раз не по ли тич ке, ет но граф-
ске и то по граф ске кар те (27), атла се (3), ре љеф ну кар ту Кра ље ви не Ср би је, 
раз не гло бу се (5), пла не та ри јум (1), те лу ри јум (1), је дан сан дук с пе ском 
за ге о граф ска ве жба ња, сли ку с ра зним об ли ци ма зе мљи шне по вр ши не, 
пан то граф, 

- ма те ма тич ка збир ка има ла је: ква драт ни и оби чан ме тар, коц ку по-
де ље ну на куб не цен ти ме тре; шу пље ме ре 1/16, 1/8, 1/2, 1 ли тар, ме ре за 
те жи не, зид ну кар ту ме тар ских ме ра, 30 мо де ла ге о ме триј ских те ла, 13 
мо де ла за сте ре о ме триј ске те о ре ме, је дан ла нац ду жи не 1 dm, два ше ста-
ра, два вр ста ра и два тро у га о ни ка,

- за цр та ње: ве ли ки пер спек тив ни апа рат, шест ма лих пер спек тив них 
апа ра та, ста тив, три мо де ла од жи ца за пер спек тив но цр та ње, 13 мо де ла 
од др ве та за пер спек тив но цр та ње и сен че ње 24 ко ло ри са на ор на мен та, 
ли то гра фи са не сним ке: цве ћа, пре де ла, гла ва и фи гу ра, аква рел них сли-
ка у бо ја ма цве ћа и пре де ла [АС, МИД ППО, 1898, ред 139, 1899, ред 665, 
1905, ред 797; За фи ро вић 1934: 106].

Гим на зи ја је по се до ва ла три би бли о те ке: про фе сор ску (струч на ли-
те ра ту ра и дру ге ко ри сне књи ге), ђач ку (књи ге свет ских пи са ца на срп ском 
и фран цу ском је зи ку) и би бли о те ку за бра ње них књи га ко је су се чу ва ле 
у тај но сти у Срп ском кон зу ла ту (због сво је са др жи не ко ја не би мо гла да 
про ђе тур ску цен зу ру, то су би ла де ла на ци о нал них пи са ца и срп ске на-
род не пе сме). Упра ва гим на зи је је ис ко ри сти ла пе ри од Мла до тур ске ре-
во лу ци је и, док се ре жим још ни је учвр стио, на став нич ку и уче нич ку 
би бли о те ку снаб де ла ве ћим бро јем књи га а за бра ње не књи ге из кон зу ла-
та пре не ла у гим на зи ју. Та да је би бли о те ка би ла снаб де ве на струч ном 
ли те ра ту ром и стра ном за бав ном лек ти ром. Сва ва жни ја де ла срп ских 
пи са ца на ла зи ла су се у ђач кој би бли о те ци. Школ ске 1908/9. на став нич-
ка би бли о те ка има ла је 1.223 књи ге а уче нич ка 570 књи га. Те го ди не су 
се књи ге мно го ви ше чи та ле не го до та да. Дру жи на „Дој чин” та ко ђе је 
има ла сво ју би бли о те ку [Зафировић 1934: 104–105].

УТИ ЦА ЈИ И НА ЦИ О НАЛ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Др жа ва Ср би ја је пре ко Срп ске гим на зи је у Со лу ну оства ри ла ве ли-
ки ути цај ме ђу ста нов ни штвом у исто и ме ном ви ла је ту. Као обра зо ва на 
и на ци о нал на ин сти ту ци ја ус пе ла је да до пре до свих Сло ве на ко ји су се 
осе ћа ли као Ср би. Је дан од ва жних ре зул та та ње ног ра да је и отва ра ње 
ве ли ког бро ја срп ских основ них шко ла у Со лун ском ви ла је ту. 
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По по да ци ма Ива на Ива ни ћа у Со лун ском ви ла је ту је пре 1878. го-
ди не би ло де вет срп ских основ них шко ла. Пр ва срп ска шко ла у Со лу ну 
отво ре на je 1892. го ди не, на осно ву чла на 129 тур ског За ко на о јав ној на-
ста ви. На ред не го ди не, 1893, отво ре на је шко ла у се лу По ли по ро су а учи-
тељ је био Ари стид Џи ва но вић [АС, МИД ППО, 1894, ред 710]. На кон отва-
ра ња Срп ске гим на зи је „Дом на у ке” број основ них шко ла у Со лун ском 
ви ла је ту не пре ста но се уве ћа вао. Чи ње ни ца да по сто ји шко ла на срп ском 
је зи ку где уче ни ци по сле основ не шко ле мо гу да на ста ве шко ло ва ње, 
по зи тив но је ути ца ла на од лу ку ро ди те ља да сво ју де цу ша љу у срп ску 
основ ну шко лу. На то ме су агил но ра ди ли ка ко срп ски кон зу ли та ко и 
упра ва гим на зи је. Ве ли ке смет ње при ли ком отва ра ња а и са мог ра да 
шко ле чи ни ле су бу гар ска и грч ка про па ган да. Учи те љи а и ро ди те љи 
уче ни ка би ли су че сто из ло же ни на па ди ма и фи зич ким на ср та ји ма, по-
не кад су по су ста ја ли и пре ста ја ли да од ла зе у срп ске шко ле. Због то га се 
при ме ћу је, да шко ле не ма ју стал ност и да јед не го ди не ра де а да дру ге 
већ не по сто је, од но сно, да се у истим школ ским згра да ма учи на дру гом 
је зи ку. На ко јем ће се је зи ку пре да ва ти у по је ди ним се ли ма за ви си ло је 
ка ко од аги та ци је та ко и од ма те ри јал них мо гућ но сти по је ди них на ци о-
нал них про па ган ди. На кон ви ше мол би за отва ра ње срп ских шко ла ши ром 
Со лун ског ви ла је та тек је 1897. го ди не, нај ви шом ира дом (указом) то и до-
зво ље но [АС, МИД ППО, 1896, ред 497; Ца ри град ски гла сник 1897].

Гим на зи ја „Дом на у ке” од осни ва ња има ла је ва жан на ци о нал ни 
зна чај и то не са мо на про свет ном пла ну. На не ки на чин би ла је ис ту ре но 
оде ље ње кон зу ла та јер су на шко лу тур ске вла сти би ле ма ње по до зри ве 
и шко ла је мо гла да по сре ду је у мно гим си ту а ци ја ма у ве зи са школ ским 
пи та њи ма у це лом ви ла је ту као и по пи та њу ве ре и ме ђу соб них срп ских 
од но са. Ди рек то ри шко ле, као и на став ни ци, би ли су сво је вр сни на ци о-
нал ни рад ни ци. Сва ко у свом до ме ну, игра ли су ва жну уло гу ме ђу Ср би ма 
у Со лу ну и мно го ви ше у Со лун ском ви ла је ту. Со лун је био спе ци фи чан 
град. Ср би ма ни је био при о ри тет да у бу ду ћој по де ли те ри то ри је Со лун 
при пад не Кра ље ви ни Ср би ји. Њен ин те рес био је да се Ср би ко ји су жи-
ве ли у Со лу ну, мно го ви ше у око ли ни, под при ти ском ту ђих про па ган ди 
не од на ро де од Ср ба. Пре ма то ме, уло га гим на зи је и ње них на став ни ка 
би ла је да Ср бе на не ки на чин оку пе и учи не их зна чај ним кул тур ним 
фак то ром у овом ви ла је ту. Ни су мо ра ли да бри ну о њи хо вој ег зи стен ци ји 
јер ни су би ли фи зич ки угро же ни. Ни су пред ста вља ли зна ча јан по ли тич ки 
фак тор у сми слу број но сти и са мим тим про па ган де дру гих бал кан ских 
на ро да ни су има ле за циљ да они не ста ну с тог под руч ја, као што је био 
слу чај у При зре ну, Би то љу, Ско пљу. Со лун је ипак, на лик на Ца ри град, 
био ко смо по лит ски град и ни је би ло ве ли ких про бле ма, што се без бед-
но сне си ту а ци је ти че. Ср би ма је би ло ва жно да се пред дру гим на ро ди ма 
и стра ним кон зу ла ти ма по ка жу „моћ ним”. Због тога су се на став ни ци 
гим на зи је безгранично тру ди ли око Све то сав ске про сла ве, до во ди ли су 
му зич ка умет нич ка дру штва из Бе о гра да, цео до га ђај је био пом пе зан и 
оста вљао је ути сак на дру ге, што је и био циљ.
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Ду го го ди шњи и ве о ма за слу жни ди рек тор Дра го мир Об ра до вић ре-
зи ми рао је рад гим на зи је: „Она је да ла не ко ли ко ге не ра ци ја ма ту ра на та 
ко ји су до вр ши ли или ће уско ро до вр ши ти уни вер зи тет ско обра зо ва ње 
би ло у Бе о гра ду би ло на не ком уни вер зи те ту на је вроп ском за па ду: у 
Фран цу ској, Швај цар ској, Бел ги ји и др. не што је пла си ра но и по тур ским 
фа кул те ти ма у Ца ри гра ду и Со лу ну. Да нас се већ на ла зе и ле ка ри и ин-
жи ње ри и про фе со ри и апо те ка ри, да и не ре ђам дру ге про фе си је ко је су 
иза шле из ове гим на зи је. Они, са они ма ко ји има ју тек да бу ду а на ла зе се 
још на уни вер зи те ти ма, за до во љи ће по тре бе у ра зно вр сној ин те ли ген ци ји 

Та бе ла 3. Та бе лар ни при каз ра да срп ских основ них шко ла у Со лун ском ви ла је ту

 1892 1895/96 1897/98 март 
1898 1900 1901 1904/05 1905/06. 1906/07 1909/10 1910/11

Ала ре  + +         
Бог дан ци   + + + +  + +   
Бо го мил  +          
Бо го ро ди ца  + + + + +  + +   
Во ден  + + + + + + + +  +
Гор ње 
То до ра ће во  + + + + +      

Гр чи ште     + +  + +   
Дој ран    + + +  + +   
До ње 
То до ра ће во  + + +  +      

Ђев ђе ли ја   + + + + + + + + +
Ја џи лар  + +         
Је ни џе Вар дар   + + + + + + + +  
Кри ви     + +      
Ку куш    + + + + + +   
Лу ко ви ца   + +        
Ма чу ко во   + + + +  + +   
Мр зел ци     +       
Не жи ле во  +          
Остр во     + + + + +   
Па ва зар   +         
Па та рос  +          
Сер    + + +      
Се хо во  + + + + +  + + +  
Со лун + + + + + + + + + + +
Со лун   + + + + + + + + +
Сто ја ко во  + + + + +  + +   
То до ро во  +          
Тре си на    + + +      
Цер ко вља ни  +          
Цр ко ве ни  + + +        
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за наш про свет но-про па ганд ски рад.” Сма трао је да бу ду ће ге не ра ци је 
уче ни ка ни ка ко не би сме ле да сту ди ра ју у Бе о гра ду и по Евро пи. За ла гао 
се да сви уче ни ци ко ји тре ба ју да сту ди ра ју то чи не на фа кул те ти ма у Со-
лу ну и Ца ри гра ду. Ти мла ди ћи за по шља ва ли би се у тур ској слу жби. Ње-
го во раз ми шља ње би ло је вр ло ло гич но јер се на ин те лек ту ал це ко ји су се 
шко ло ва ли у Цар ству гле да ло дру гим очи ма а не с по до зре њем ка кво су 
има ли пре ма ин те лек ту ал ци ма ко ји су фа кул те те за вр ша ва ли у Ср би ји.

Срп ске сред ње шко ле у Осман ском цар ству има ле су дво јак циљ: 
спре ма ле су срп ску ин те ли ген ци ју (учи те ље, све ште ни ке, про фе со ре, 
ле ка ре, адво ка те и при вред ни ке) ко ји би тре ба ли да по ста ну око сни ца око 
ко јих се оку пљао на род. С дру ге стра не, сред ње шко ле би ле су осло нац чет-
нич ке ак ци је, а уче ни ци и на став ни ци би ли су ње не пу то во ђе и из ве шта-
чи чет нич ких од ре да. По ред то га пре го ва ра ли су са осман ским вла сти ма, 
бо ри ли се про тив грч ке и бу гар ске про па ган де. Уче ни ци су од ла зи ли у 
на род од мах на кон за вр ше не гим на зи је или на кон за вр ше них сту ди ја и 
сви су се, сем рет ких из у зе та ка, вра ћа ли у Ста ру Ср би ју и Ма ке до ни ју. 

Све срп ске сред ње шко ле у Осман ском цар ству има ле су ве о ма ва-
жну уло гу у при пре ма њу срп ског на ро да за осло бо ђе ње од тур ске вла сти. 
За хва љу ју ћи сми шље ној и до бро ор га ни зо ва ној ак ци ји срп ске др жа ве и 
њи хо вих де лат ни ка, срп ску вој ску је ве ли ки део на ро да Ста ре Ср би је и Ма-
ке до ни је до че као као осло бо ди о це а не као за во је ва че. Шко ле су на тај на чин 
ис пу ни ле оче ки ва ња, огром на ма те ри јал на сред ства ни су уза луд по тро-
ше на, као ни мо рал не ни људ ске жр тве ко јих је би ло до ста. Та ко је из гле-
да ло 1912. го ди не у тре нут ку осло бо ђе ња Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је.

Та бе ла 3. Спи сак на став ни ка Срп ске гим на зи је „Дом на у ке” у Со лу ну

Ред. бр ој На став ник Школ ска го ди на
1 Ал и Ке мал 1906/1907.
2 Ан то ни је Поп Хри стић 1899/1900–1900/1901.
3 Аран ђел Јо тић 1902/3–1906/1907.
4 Ата на си је Пе тро вић 1908–1909/10.
5 Бог дан Јан ко вић 1897/98–1900/1901.
6 Бо жи дар Ва ло вић 1904/5–1908/9.
7 Ва си ли је Ди мић 1897/8–фе бру ар 1899.
8 Вла ди мир Пет ко вић 1901/2–1902/3.
9 Гли го ри је Еле зо вић 1906/7–март 1908.
10 Гли го ри је Ха џи Та шко вић 1900/01–1901/2, 1904/5.
11 Ди ми три је Ве ли ми ро вић (од окт. до нов.) 1894.
12 Ди ми три је Дох че вић 1906/7–1908/9.
13 Дра го мир Об ра до вић 1897/8–1909/10.
14 Ду шан По по вић 1896/7–1897/8.
15 Ђор ђе Пе ја но вић 1908/9–1909/10.
16 Ђор ђе Ста јић 1902/3–1903/4.
17 Ђу зе пе Бар ми лео 1906–1908/9.
18 Иван (Јо ван) Бје ло ву чић 1894/5–1897/8.



19 Или ја Ла ле вић 1897/8–1902/3.
20 Исма иљ Едип 1894/5–1909/10.
21 Је ро ти је То па ло вић 1901/2–1904/5.
22 Јо ван Ве љић 1896/7–1897/8, 1899–1904, 1906–1909/10.
23 Јо ван С. По по вић 1898/1899–1899/1900.
24 Јо ван Про да но вић 1907/8.
25 Јо ван Чо лић 1903/04–1906/7.
26 Јо ван Шан трић 1902/3–1905/6
27 Ко ста Ко ва че вић 1901/02 – 1902/3
28 Ла зар Јан ку ло вић 1907/8.
29 Љу би ша Ва лић 1909/10
30 Ми лан Бо ро је вић 1899/1900–1908/9.
31 Ми лан До бро са вље вић 1899/1900–1905/6.
32 Ми лан Че ме ри кић 1909/1910.
33 Ми ли вој До бро са вље вић 1899/1900–1905/6.
34 Ми ло рад Ђу ка но вић 1894/5–1896/7.
35 Ми лош Ју ли ус Брож 1903/4–1908/9.
36 Ми лош Пе ро вић март 1908–1909/10.
37 Ми ха и ло Вук че вић 1897/8–1898/99.
38 Ми ха и ло Ђор ђе вић 1908/9.
39 Ми ха и ло Лу кић 1906/7.
40 Ми ха и ло Пи то ви ћ а прил 1904–1909/10.
41 Ми ха и ло Сто јан че вић 1903/4–1904/5.
42 Ни ко ла Ђур ђе вић 1895/6–1898 до мар та 1899.
43 Пе ри ша Ла ки ће вић 1908/9–1909/10.
44 Пе тар Бан ђе је вић 1894/5–до мар та 1897.
45 Пе тар Јан ко вић по че так 1899–до мар та 1903.
46 Пе тар Ко стић, ди рек тор 1894/5–1896/7.
47 Пе тар Ле шња ре вић 1907/8–1908/9.
48 Ра до ван Пе кић ја ну ар 1897–но вем бар 1898.
49 Ра до слав Ага то но вић март 1899–сеп тем бар 1899.
50 Ри ста Кар ли ко вић 1906/7.
51 Ри ста Ко ва чић 1896/7–1897/8.
52 Ри ста Ог ња но вић 1908/9–до  ја ну а ра 1910.
53 Са му и ло Пан ди ло вић 1906/7–1908/9.
54 Све то зар Па вић 1899/1900–1905/6.
55 Све то зар То мић 1905/6.
56 Све то лик Мар ко вић 1898/9–1902/3.
57 Ста но је Ра шић 1903/4–до  ја ну а ра 1908.
58 Сте ван Си мић 1908/9–1909/10.
59 Сто јан Да мја но вић 1896/7–1897/8.
60 То дор Бо ров њак 1905/6.
61 Фри дрих Бру не ти 1900/1–1901/2.
62 Ху се ин Ав ни 1899/1900–1904/5.
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SUM MARY: Ser bian gram mar school “The ho me of sci en ce” in Thes sa lo ni ki was 
a se ven–year school that ga ve se ve ral ge ne ra ti ons of ma tri cu la ted stu dents. So me of tho se 
stu dents had ear ned the ir uni ver sity de gre es in Bel gra de, Con stan ti no ple, Thes sa lo ni ki and 
ot her Eu ro pean ci ti es. With the ir li fe ti me ac hi e ve ments, they pro ved to be re pre sen ta ti ve 
Serbs and had an im por tant ro le in the area of hu man cre a ti ve ness. They we re Ser bian 
gram mar school te ac hers in the Ot to man Em pi re, en gi ne ers, doc tors, lawyers, wri ters, 
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pu bli cists, and af ter the Bal kan Wars, al so na ti o nal de pu ti es and po li ti ci ans. This gram-
mar school was in a way a spe cial de part ment of the Ser bian con su la te. Using Ser bian 
gram mar school in Thes sa lo ni ki, the King dom of Ser bia had lar gely in flu en ced the pe-
o ple li ving in this vi layet . As both edu ca ti o nal and na ti o nal in sti tu tion, it had ma na ged 
to re ach each and every Slav that had felt li ke Serb. One of the im por tant re sults of its 
work was the esta blis hment of a lar ge num ber of Ser bian pri mary scho ols in the vi layet  
of Sa lo ni ka. 

KEYWORDS: Ser bian gram mar school, “The ho me of sci en ce”, school system, 
con su la te, Serbs, Vi layet  of Sa lo ni ka
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СВЕТ СКА КРИ ЗА И СВЕТ СКА ДР ЖА ВА  
У КОН ЦЕП ЦИ ЈИ ЖА КА АТА ЛИ ЈА

АЛЕК САН ДАР M. ГА ЈИЋ
Ин сти тут за европ ске сту ди је, 

Tрг Ни ко ле Па ши ћа 11, Бе о град, Ср би ја
ro me ro @e u net.rs 

СА ЖЕ ТАК: Све до из би ја ња свет ске еко ном ске кри зе, са вре ме не кон-
цеп ци је ства ра ња свет ске др жа ве по чи ва ле су на по ли тич ким и вој но-без-
бед но сним раз ло зи ма гло бал них ин те гра ци ја и из ви ра ле из ми ров них 
пла но ва о (кон)фе де рал ном по ве зи ва њу пр во у ми ров ну, а по том у над др жав-
ну асо ци ја ци ју. Сви мо дер ни пла но ви о свет ској др жа ви про из ла зи ли су 
из ми ров не по ли ти ке мо дер не епо хе, по чи ва ли на по ли тич ким и без бед-
но сним ар гу мен ти ма те ну ди ли по ли тич ко-ин сти ту ци о нал на ре ше ња, док 
су њи хо ви са вре ме ни след бе ни ци са мо те о риј ски раз ра ђи ва ли ове иде је у 
из ме ње ним, ак ту ел ним усло ви ма. Тек са из би ја њем кри зе ја вља ју се но ве 
иде је и кон цеп ту а ли за ци је за го вор ни ка свет ске фе де рал не др жа ве у но ше њу 
с кри зним по сле ди ца ма, ко ји су у не спо соб но сти ма по је ди них др жа ва на-
шли но ве раз ло ге за „ну жну” гло бал ну ин сти ту ци о нал ну над град њу. Нај-
зна чај ни је ме ђу овим про ми шља њи ма до са да је дао Жак Ата ли, по зна ти 
фран цу ски еко но ми ста, пи сац и ви со ки јав ни слу жбе ник. У ра ду се да је ње гов 
фи ло зоф ско-исто риј ски по глед на свет ску кри зу као пр ву фи нан сиј ску кри-
зу мон ди ја ли за ци је и ње го во об ја шња ва ње не ми нов ног исто риј ског то ка 
до ко јег је до ве ла анар хич на мон ди ја ли за ци ја ко ја, сма тра Ата ли, из и ску је 
да се на свет ској ле стви ци ус по ста ви оно што је јед но вре ме би ло ура ђе но 
на ни воу на ци ја. На да ље се да је Ата ли јев опис мо гу ће свет ске др жа ве као 
ре зул тан те рав но те же тр жи шних и де мо крат ских си ла ко ја ће ус по ста ви ти 
но ве ин сти ту ци је на осно ву ра ни јих, већ по сто је ћих пла не тар них ме ђу на-
род них ор га ни за ци ја. Ово се, у за вр шном де лу ра да, из ла же кри тич ким 
раз ма тра њи ма1.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ди на ми ка ка пи та ли зма, Жак Ата ли, мо дер ни за ци ја, 
свет ска др жа ва, свет ска еко ном ска кри за 

1 Рад је на стао у окви ру про јек та 179014 ко јег фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту 
и на у ку Ре пу бли ке Ср би је.
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Мо дер не кон цеп ци је ства ра ња свет ске др жа ве – нај че шће кроз по-
ступ но пре ра ста ње ме ђу на род ног си сте ма су ве ре них др жа ва у ла ба ви ји 
или чвр шћи об лик свет ске фе де ра тив не др жа ве – углав ном су по чи ва ле 
на по ли тич ким и вој но-без бед но сним раз ло зи ма гло бал них ин те гра ци ја 
те из ви ра ле из ми ров них пла но ва о (кон)фе де рал ном по ве зи ва њу пр во у 
ми ров ну, а по том у над др жав ну асо ци ја ци ју. Ра не пре те че ових ми ров них, 
по ли тич ко-без бед но сних пла но ва на у ка про на ла зи још у пам фле ту Пје ра 
Ди бо а (Pi er re Du bo is), на да ре ног прав ни ка из 14. ве ка, под име ном О по
нов ном осло ба ђа њу Све те зе мље (De re cu pe ra ti o ne ter rae San ctae) ко ји је 
пред ви ђао ства ра ње са бо ра свих хри шћан ских др жа ва ко јем би пред се да-
вао па па, те осни ва ње ње го вих ар би тра жних те ла [He a ter 1992]. Сле ди ли 
су га про јек ти Јир жи ја Под је брад ског (Jiří z Poděbrad) [Шмале 2004: 
83–84] и Енeje Сил ви ја Пи ко ло ми ни ја (Enea Sil vio Pic co lo mi ni, по ло ви на 
15. ве ка) Ве ли ки план вој во де Си ли ја [Шмале 2004: 88] за Ан ри ја IV, 17. 
век), а за тим, у 18. ве ку, пла но ви Ви ли је ма Пе на (Vil li am Penn) (Пре ма са
да шњем и бу ду ћем ми ру у Евро пи [Penn, при сту пље но 3. 12. 2014], опа та 
де Сен Пје ра Про јект за са вре ме ни мир [Watts 1714] ко га је до ра ђи вао и 
Жан Жак Ру со, и по зна ти трак тат О ве чи том ми ру Има ну е ла Кан та [Кант 
1995]. Сви ови на цр ти и пла но ви из ви ра ли су из ми ров не по ли ти ке мо-
дер не епо хе; по чи ва ли су на по ли тич ким и без бед но сним ар гу мен ти ма 
и ну ди ли по ли тич ко-ин сти ту ци о нал на ре ше ња. Го то во сви ка сни ји пла-
но ви мо дер ног свет ског фе де ра ли зма, а има их мно штво (на, при мер, они 
ко је су пред ла га ли Тру блад, Ло ри мер, Вулф, Хоб сон, Кор ци јер, Ха рис, 
Мај нор, Стрејт, Кларк, Ривс (Tru e bood, Lor ri mer, Wo olf, Hob son, Kro zi er, 
Ha rr ris, Mi nor, Stre it, Clarck, Re ves) углав ном су би ли раз ра де по ме ну тих 
пла но ва из 18. ве ка, гле да них у из ме ње ним усло ви ма, то ком 19. и 20. ве ка. 
Иа ко се у пре те жно по ли ти ко ло шким обра зла га њи ма у из ра ди и за го ва ра-
њу свет ских фе де ра ли стич ких пла но ва спо ра дич но при бе га ва ло и еко ном-
ским, па и еко ло шким ар гу мен ти ма, те жи ште је увек би ло на ми ров но-без-
бед но сној ди мен зи ји (ко ја је по себ но оја ча ла с по ја ча ним стра хо ви ма од 
из би ја ња ну кле ар ног ра та по сле 1945), или, пак, на афир ма ци ји ин ди ви-
ду ал них сло бо да у гло бал ним раз ме ра ма, ши ре њу гло бал не ети ке и ре-
ша ва њу гло бал них про бле ма.

Сва ка ко, би ло је из у зе та ка, од за го ва ра ња Ми тра ни ја (Mi trany) или 
Ха са (Ha as) ко је су фун ци о на ли стич ки при каз по ступ ног су пра на ци о-
нал ног по ве зи ва ња у спе ци фич ним ме ђу др жав ним по сло ви ма или у ужим 
при вред ним гра на ма узи ма ли за мо дел из град ње свет ске др жа ве. Би ло је 
и оних по бор ни ка свет ског фе де ра ли зма ко ји су, по пут Мек гроа [Кембел 
2009: 75], ана ли зи ра ју ћи еко ном ске ди мен зи је за хук та ле гло ба ли за ци је 
по сле 1990. го ди не, сма тра ли да се сви про бле ми ко ји се ов де ја вља ју 
мо гу ре ши ти по мо ћу про ши ре ња над ле жно сти ме ђу на род них ли бе рал них 
ин сти ту ци ја (СТО, Свет ска бан ка, си стем УН) ко је би, на ду жи рок, во-
ди ле пут ства ра ња свет ске фе де рал не др жа ве. Је дан дру ги еко но ми ста, 
Џемс Јун кер (Ja mes Jun ker), у књи зи Свет ска уни ја на хо ри зон ту [Jun ker 
1993] ко ја је из да та у ра ном пост хлад но ра тов ском пе ри о ду, пи та ње свет-
ске ин те гра ци је по сма трао је пре све га као еко ном ско, а тек по том, и као 
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по ли тич ко пи та ње. Јун кер је та да шње ин те гра тив не про це се у ме ђу на-
род ној за јед ни ци опи си вао као по сте пе ну кон вер ген ци ју два до та да шња 
гло бал на дру штве но-еко ном ска си сте ма, со ци ја ли зма и план ске при вре де 
с ка пи та ли змом и тр жи шном при вре дом, ко ја ће, сма трао је, не ми нов но 
до ве сти до зна чај не тран сфор ма ци је ме ђу на род них ин сти ту ци ја. „Ње гов 
пред лог иде у прав цу фор ми ра ња ла ба ве фе де рал не уни је де мо крат ских 
на ро да, и има че ти ри глав на ци ља: одр жа ва ња без бед но сти спрам спољ-
њих опа сно сти, у сми слу са мо о чу ва ња; мир но ре ша ва ње уну тра шњих 
кон фли ка та из ме ђу дру штве них гру па и гра ђа на; обез бе ђи ва ња до ступ-
но сти јав них до ба ра и услу га и ре гу ла ци ја еко ном ских од но са; за шти та 
со ци јал них и по ли тич ких пра ва гра ђа на” [Гајић 2012: 166]. За го ва ра њем 
прак тич них еко ном ско-по ли тич ких стра те ги ја за от кла ња ње от по ра у 
ме ђу на род ној за јед ни ци, пре све га кроз от кла ња ње еко ном ских про ва-
ли ја из ме ђу раз ви је них и си ро ма шних ре ги о на све та, Јун кер је до шао до 
фор му ли са ња јед но став ног, па и при лич но на ив ног пред ло га свет ско-фе-
де ра ли стич ког ин сти ту ци о нал ног си сте ма у ви ду би ка ме рал не ле ги сла-
ту ре и двој ног гла са ња. „У јед ном пред став нич ком до му се де ли би по-
сла ни ци као ре пре зен ти свет ске по пу ла ци је, у скла ду са соп стве ним 
ре ги о нал ним уде лом у укуп ној по пу ла ци ји. У дру гом до му би ли би пред-
став ни ци зе ма ља чи ја је сна га про пор ци о нал на уче шћу у пред ло же ном 
гло бал ном фе де рал ном бу џе ту” [Гајић 2012: 166].

Ова кви еко ном ски при сту пи свет ско-фе де ра ли стич ком про јек ту 
оста ли су уса мље ни у це лом пост хлад но ра тов ском пе ри о ду све до из би-
ја ња и дра ма тич ног ис по ља ва ња свет ске еко ном ске кри зе 2008. го ди не. 
Тек на кон из би ја ња кри зе до шло је до по ступ ног (и са мо де ли мич ног) 
уви ђа ња ка ко ве ли ка ве ћи на про бле ма не ма ју пре те жно ета ти стич ки ка-
рак тер. На про тив: узро ци дра стич них со ци о е ко ном ских про бле ма ле же 
при мар но у сфе ри де лат но сти ме ђу на род них ор га ни за ци ја и тран сна цио-
нал них кор по ра ци ја у за хук та лим гло ба ли за ци о ним, сло бод но тржи шним 
про це си ма ко је су кла сич не, „вест фал ске” мо дер не др жа ве углав ном по-
сма тра ле и па сив но то ле ри са ле. Уоб ли че на по прин ци пу аси ме три је, а 
не си ме три је – гло ба ли за ци ја је, у ви ду ли бе ра ли за ци је роб не и фи нан-
сиј ске раз ме не, по ве ћа ла не јед на кост у гло бал ним раз ме ра ма. „Ме ђу на-
род на кон ку рен ци ја сву да је ишла на ру ку стаг на ци ји за ра да и по ра сту 
– бо ље ре че но екс пло зи ји – про фи та” [Тод 2006: 56].

Свет ску еко ном ску кри зу иза звао je врх шпе ку ла тив ног, гло бал ног 
фи нан сиј ског ка пи та ла, а не (од свет ских фе де ра ли ста за све мо дер не 
не да ће по сло вич но сум њи че не) су ве ре не др жа ве. Шпе ку ла тив ни ка пи тал 
је про це се на свет ском тр жи шту осло бо ђе ном „по ли тич ких упли ва” хра-
нио вир ту е ли за ци јом, тј. „на пум па ва њем” свет ских фи нан си ја у од но су 
на ре ал ну еко но ми ју, чи ме је ство рен ве ли ки дис ба ланс. „Ова дис про-
пор ци ја, ство ре на еми си јом нов ца без по кри ћа и фи нан сиј ских де ри ва та, 
по кри ва ла се дис ло ка ци јом про из вод ње у про це си ма гло ба ли за ци је на 
про сто ре где је над ни ца би ла ви ше стру ко ни жа, као и убр за ва њем нов-
ча них тран сак ци ја са вре ме ним ин фор ма тич ким сред стви ма” [Гајић 2011: 
22]. Ка да су „пу кли” шпе ку ла тив ни фи нан сиј ски ба ло ни, они ко ји су би ли 
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„су ви ше ве ли ки да би про па ли” за тра жи ли су по моћ упра во од су ве ре не, 
на ци о нал не др жа ве.

Ве ћи на са вре ме них за го вор ни ка свет ске фе де рал не др жа ве у но ше-
њу с кри зним по сле ди ца ма и не спо соб но сти ма по је ди них др жа ва на шли 
су но ве раз ло ге за ну жну гло бал ну ин сти ту ци о нал ну над град њу. „За то 
се свет ски фе де ра ли сти све гла сни је за ла жу за то да се у усло ви ма свет-
ске кри зе при сту пи пре тва ра њу по сто је ћих свет ских фи нан сиј ских ин-
сти ту ци ја у не ки вид ‘гло бал ног ми ни стар ства фи нан си ја’; та кво ми ни-
стар ство мо гло би да пла ни ра и гло бал не фи нан сиј ске ак тив но сти, по пут 
ак тив но сти ко јом се из и ску је уво ђе ње но ве ‘свет ске ре зер вне ва лу те’, 
би ло пу тем ‘пра ва ву че ња’, би ло на дру ге на чи не” [Гајић 2012: 239]. По-
је ди ни ме ђу њи ма, ову но во на ста лу „кри зну си ту а ци ју” ис ко ри сти ли су 
за пре и спи ти ва ње до та да шњег гло ба ли стич ког вред но сног усме ре ња и 
ре кон цеп ту а ли за ци ју овог по гле да на свет – ње го вих вред но сти и исто-
риј ске пер спек ти ве – сма тра ју ћи да је кри за не из о став ни део нај ши рег со-
цио-еко ном ског про це са ко ји отва ра но ве мо гућ но сти ко је ће, на по слет ку, 
до ве сти до оства ре ња свет ске др жа ве. Нај зна чај ни је ме ђу овим про ми шља-
њи ма до са да дао је Жак Ата ли.

АТА ЛИ ЈЕВ ФИ ЛО ЗОФ СКО-ИСТО РИЈ СКИ ПО ГЛЕД  
НА СВЕТ СКУ КРИ ЗУ

Је дан од ме диј ски нај ек спо ни ра ни јих ми сли ла ца са да шњи це сва ка-
ко је Жак Ата ли (Ал жир, 1943), фран цу ски еко но ми ста, пи сац и ви со ки 
јав ни слу жбе ник. Ата ли је ва ути цај ност пре ва зи ла зи ње го ве спи са тељ ске 
ак тив но сти. Иа ко је ау тор ве ли ког бро ја ве о ма чи та них књи га чи ји број пре-
ла зи пе де сет наслова, по зна ти ји је по сво јим јав ним де лат но сти ма ме ђу 
ко је спа да функ ци ја ис так ну тог са вет ни ка бив шег пред сед ни ка Фран цу-
ске Ф. Ми те ра на или, пак, ме сто пр вог пред сед ни ка Европ ске бан ке за 
об но ву и раз вој чи ји је идеј ни за чет ник био још 1989. го ди не, а са ци љем 
ин ве сти ра ња ра ди об но ве ис точ но е вроп ских пост со ци ја ли стич ких зе ма-
ља. У мла до сти Ата ли је био пре да вач на До фи но вом уни вер зи те ту у 
Па ри зу (1968), ко о сни вач европ ског ис тра жи вач ког про гра ма ЕУ РЕ КА и 
осни вач ме ђу на род не не вла ди не ор га ни за ци је АЦФ (Ac tion con tre la Fa im). 
На кон по вла че ња са јав них фун ци ја на ста вио је да осни ва но ве или да 
уче ству је у мно гим већ по сто је ћим не вла ди ним ор га ни за ци ја ма: осни вач 
је не про фит не ор га ни за ци је „Pla Net Fi nan ce” и пред сед ник Ко ми си је за 
ли бе ра ли за ци ју фран цу ског еко ном ског ра ста ко ју је 2007. офор мио та-
да шњи фран цу ски пред сед ник Н. Сар ко зи; та ко ђе, осни вач је и пред сед-
ник у фир ми за еко ном ски кон сал тинг „A&A”. Због ње го вих спо соб но сти, 
ин те ре со ва ња и ак тив но сти, Жа ка Ата ли ја по сло вич но сма тра ју и јед ним 
од нај зна чај ни јих ин те лек ту а ла ца – иде о ло га гло ба ли зма (пре ма ча со пи-
су Fo re ign Po licy, мај –јун 2008, убра ја се у сâм врх 100 свет ских јав них 
ин те лек ту а ла ца) ко ји се, ми мо бан кар ских екс пер ти за, не рет ко од ва жу је 
да се ба ви и ком плек сним те ма ма дру штве не те о ри је и прог но сти ке, где 
при ме њу је сво је ши ро ко обра зо ва ње и ис ка зу је спо соб но сти укр шта ња 
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раз ли чи тих зна ња – од еко но ми је и исто ри је, пре ко пи та го реј ства и му-
зи ко ло ги је, до со ци о ло ги је и фи ло зо фи је. 

 Узро ци и раз ме ре свет ске еко ном ске кри зе за Жа ка Ата ли ја ни ма ло 
ни су не по зна ни ца. Ата ли сма тра да је у пи та њу „пр ва фи нан сиј ска кри за 
мон ди ја ли за ци је ко ја се на ши ро ко об ја шња ва не спо соб но шћу аме рич ког 
дру штва да обез бе ди при стој не за ра де за сред њу кла су; оно их гу ра у 
за ду жи ва ње да би фи нан си ра ли ку по ви ну ста но ва и та ко под ста кли раст 
вред но сти не крет ни на и про из вод ње; фи нан сиј ске ин сти ту ци је и „упу ће-
ни” ко ји се њи ма ба ве до де љу ју са ми се би, без ика кве кон тро ле цен трал-
них ба на ка, вла да и ме ђу на род них ин сти ту ци ја, глав ни ну та ко про из ве-
де ног бо гат ства, без и нај ма ње ри зи ка, а за хва љу ју ћи ко ла те ра ли зо ва ној 
ду жнич кој обли га ци ји (CDO) и јед ном псе у дооси гу ра њу (CDS) што за-
уз врат омо гу ћа ва по раст за ду жи ва ња ко је нај зад по ста је не при хва тљи во, 
до во ди до па ни ке, гу бит ка по ве ре ња и из бе га ва ња сва ког за ду жи ва ња.” 
[Атали 2010: 6]. Ова, у по чет ку фи нан сиј ска кри за, пре тва ра се у еко ном-
ску, а по том и дру штве ну и по ли тич ку кри зу ко ја ће, кроз еко ном ске про-
ме не, дра стич но пре о бли ко ва ти по сто је ћа дру штва и њи хо ве по ли тич ке 
си сте ме. „Чи та ва иде о ло ги ја на ших без бри жних дру шта ва би ће под врг-
ну та пре и спи ти ва њу: тра жи ће се жр тве ни јар ци, уме сто да се тра же узро-
ци и ре ше ња. Са ма де мо кра ти ја мо же би ти у опа сно сти” [Атали 2010: 92]. 
Као ур гент но ре ше ње за го ру ће еко ном ске про бле ме, Ата ли, по пут мно-
гих са вре ме них гло ба ли ста, пред ла же из град њу и ја ча ње гло бал них ин-
сти ту ци ја и њи хо вих ре гу ла ти ва на еко ном ском под руч ју. „Тре ба ло би 
по че ти, пре ма сва кој ло ги ци, ус по ста вља њем зах тев ни јег упра вља ња 
фи нан сиј ским си сте мом, да би се ту по но во ство ри ло по ве ре ње и тран спа-
рент ност. Мно ги ће у то ме ви де ти опа сност од још јед не вр сте би ро кра-
ти је. Ни су у пра ву: сва ка људ ска ор га ни за ци ја – би ла она пред у зе ће или 
још ви ше бан ка – је сте јед на вр ста ‘би ро кра ти је’. Пи та ње гла си: за ко га 
она ра ди да ли је до вољ но кон тро ли са на да би на нај е фи ка сни ји на чин 
ис пу ни ла сво ју функ ци ју” [Атали 2010: 126]. Ка ко врх фи нан сиј ског ка-
пи та ла ни ти је мо ра лан ни ти под ло жан кон тро ли и стро гом при др жа ва њу 
гло бал них пра ви ла игре, Ата ли сма тра нео п ход ним „над зор фи нан сиј ских 
по сло ва ко ји је функ ци ја од оп штег ин те ре са ко ја се чак ни де ли мич но 
не сме да ти у ру ке при ват ном сек то ру... пла не тар на ре гу ла ци ја, ис црп на 
и не пре ста но про ве ра ва на, мо ра ла би омо гу ћи ти да се пред ви де не у рав-
но те же но сти а по себ но да се из бег не да јав ни се фон до ви упо тре бља ва ју 
за ре ка пи та ли за ци ју ба на ка” [Атали 2010: 127].

 Ма да сма тра сва ова так тич ка ре ше ња за го ру ће фи нан сиј ско-еко ном-
ске про бле ме ну жним, у ши рој пер спек ти ви Ата ли по сма та ра кри зу као 
део не ми нов ног исто риј ског то ка ко ји је исто вре ме но и иза зов и шан са 
за свет, и опо ме на пред ка та стро фу до ко је је до ве ла анар хич на мон ди ја-
ли за ци ја ко ја из и ску је да се на свет ској ле стви ци ус по ста ви оно што је 
јед но вре ме би ло ура ђе но на ни воу на ци ја. „Мо же ли се ство ри ти свет ска 
др жа ва (од но сно над на ци о нал на ад ми ни стра ци ја, по ли ци ја и суд ство) 
по ла зе ћи ни од че га? Тре ба ли на свет ском ни воу ство ри ти др жа ву по 
мо де лу Кеј нса?” [Атали 2010: 127].
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У ка квим ши рим фи ло зоф ско-исто риј ским окви ри ма Жак Ата ли 
са гле да ва ак ту ел ну кри зу и пер спек ти ве ко је она отва ра? Ата ли исто ри-
ју чо ве чан ства по сма тра као не за у ста вљи ви ход ка оства ре њу сло бо де 
по је дин ца, тј. афир ма ци је ње го вог су бјек ти ви те та ко ја се од ви ја кроз 
од ба ци ва ње свих об ли ка слу же ња, те еман ци па ци јом мо ра ла, по ли тич-
ких си сте ма, умет но сти и иде о ло ги ја, ко ји је по ште ђен свих огра ни че ња, 
осим да по шту је пра ва дру гих на исте те сло бо де. Он ве ру је да исто ри јом 
(ви ђе ном као „осва ја ње сло бо де”) „вла да ју за ко ни по мо ћу ко јих мо же мо 
да је пред ви ди мо и усме ри мо” [Атали 2010б: 7], од но сно да си ле тр жи шта 
осва ја ју пла не ту и кре а тив ном, ди ја лек тич ком де струк ци јом, на по слет ку 
до во де до не ми нов ног три јум фа ин ди ви ду а ли зма. За то се и све о бу хват-
ни по глед на исто ри ју људ ских дру шта ва, кри зне еска ла ци је са да шњи це 
и не ми нов не ка та стро фе су тра шњи це са о бра жа ва ју ње го вом мо дер ни стич-
ком исто риј ско-ди ја лек тич ком кон струк ту ко ји твр ди: „три јумф нов ца” 
је кри зом из 2007. го ди не са мо не знат но успо рен; су ко би и ра за ра ња су-
тра шњи це са мо су ну жна не ми нов ност, сте пе ник на пу ту ка све тлој бу-
дућ но сти, ка уто пи ји оства ре ног „тран сху ма ни стич ког” иде а ла. 

 Це ла Ата ли је ва исто риј ска ди ја лек ти ка ве о ма је на лик хе ге ли јан ској 
и марк си стич кој, с том раз ли ком што тр жи шне си ле и пред у зет ни ци ов де 
пре у зи ма ју цен трал ну уло гу „кре а тив не аван гар де”, су бје ка та – но си ла-
ца нај ва жни јих про ме на у исто риј ском раз во ју ко ји се, кроз раз ви ја ње 
про ти ву реч но сти и њи хо во пре вла да ва ње, од и гра ва у прав цу свог пу ног 
сми са о ног оства ре ња, ци ља. Исто ри ја чо ве ка сме на је исто ри ја дру штве-
них по ре да ка: пра и сто риј ског, „ри ту ал ног по рет ка” (где је власт ре ли ги-
о зне при ро де); „им пе ри јал ног по рет ка” (где је власт вој но-по ли тич ке при-
ро де) и „тр го вин ског по рет ка” (где је власт при вред не, ка пи та ли стич ке 
при ро де). У „тр го вин ском по рет ку”, по Ата ли ју, оства ру је се же ље на еман-
ци па ци ја чо ве чан ства док он про ла зи кроз де вет сук це сив них фор ми са 
сво јим се ди шти ма (Бриж, Ве не ци ја, Ан твер пен, Ђе но ва, Ам стер дам, 
Лон дон, Бо стон, Њу јорк, Лос Ан ђе лес) и раз ли чи тим тех но ло шко-ино-
ва тив ним струк ту ра ма. „Тр го вин ски по ре дак” је до са да успе вао да за-
ме ни си ро ви не ко је иш че за ва ју (не ста нак плод не зе мље у Флан дри ји, 
ка ме ног угља у Ен гле ској, уби ја ње ки то ва као из во ра ки то вог уља, сма-
ње ње ре зер ви угља у Евро пи итд), да по ме ри тр го вин ска се ди шта и на-
чи ни тех но ло шки скок. Са вре ме на кри за, пре ма Ата ли ју, кри за је кра ја 
„де ве те фор ме” те уну тра шњих кон тра дик ци ја „тр го вин ског по рет ка” 
ко је су над вла да ле и прет ход не фор ме: без бед ност је опа ла, кре а тив на 
кла са из гу би ла је ло јал ност, из о ста ју тех нич ке ино ва ци је а шпе ку ла ци ја 
је све не из др жи ви ја. Са су ро вом тач но шћу Ата ли опи су је јав но сти до бро 
по зна те ак ту ел не тен ден ци је: ста ре ње по пу ла ци је, гло бал ну ур ба ни за-
ци ју чо ве чан ства, не пре мо сти вост не ста ши ца и тех но ло шки умор ко ји, 
по инер ци ји, екс пло а ти ше зад ња два са вре ме на от кри ћа – ми кро про це сор 
и ли ти јум ску ба те ри ју, док но ва от кри ћа из о ста ју. Он прог но зи ра ра ди кал-
но ова пло ће ње оно га што је већ за жи ве ло у гло бал ном „кла сном ра сло-
ја ва њу”: по сто ја ње „хи пер но мад ске” гло бал не нат кла се, за тим угро же не 
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„вир ту ел не но ма де” – остат ке сред њих сло је ва, те гу бит ни ке гло бал не 
тран зи ци је – „ин фра но ма де”. Сви они ко ег зи сти ра ју у ха о тич ном од ра зу 
псе у до пла то ни стич ког три пар тит ног дру штва што у крај њем ис хо ду до-
при но си исто риј ској ди ја лек ти ци (транс)ху ма ни зма. 

 Жак Ата ли сма тра да ће у про це су пре ла ска у „де се ту фор му” ка-
пи та ли зма си ле тр жи шта и нов ца по сте пе но уни шти ти др жа ве, укљу чу-
ју ћи и САД (до 2035), и од и гра ти уло гу вар ва ра на ру ше ви на бив ших 
им пе ри ја. Усле ди ће фа за рас по де ле мо ћи на ви ше ре ги о нал них си ла. 
„По ја ви ће се но вих је да на ест еко ном ско-по ли тич ких си сте ма: Ја пан, Ки на, 
Ин ди ја, Ру си ја, Ин до не зи ја, Ко ре ја, Ау стра ли ја, Ка на да, Ју жна Афри ка, 
Бра зил и Мек си ко... Све оне ће за два де сет до два де сет и пет го ди на би ти 
тр жи шне де мо кра ти је или на пу ту да то по ста ну” [Атали 2010б: 143]. Ме-
ђу тим, си ле тр жи шта ће се из ву ћи из над њих, на гло бал ни ни во, и обра-
зо ва ти ен ти тет ко ји ће се звати хи пе ри мпе ри јом што ће ство ри ти „но ве 
тр жи шне вред но сти и но ва оту ђе ња, екс трем но бо гат ство и си ро ма штво” 
[Атали 2010б: 7]. „Мо же мо, да кле, по де ли ти исто ри ју сле де ћих пе де сет 
го ди на у пет фа за: пре 2035. ће се окон ча ти до ми на ци ја аме рич ке им пе ри-
је, ко ја ће би ти при вре ме на, као што је слу чај са свим им пе ри ја ма; на кон 
то га ће на сту пи ти де о ба мо ћи из ме ђу је да не а ест на ро да и тр жи шта; по том 
ће је дан за дру гим, на и ћи три ве ли ка та ла са бу дућ но сти; хи пе рим пе ри ја, 
хи пер кон фликт и хи пер де мо кра ти ја” [Атали 2010б: 8]. Хи пе рим пе ри ја ће 
уки ну ти де мо кра ти ју и, ма ни пу ли шу ћи ри вал стви ма ре ги о нал них си ла, 
иза зва ти хи пер кон фликт – су коб ре гре сив них вар вар ста ва и ра зор них 
ра то ва где ће за ра ти ти др жа ве, ре ли ги о зне гру пе, те ро ри сти, пи ра ти, про-
тив ни ци и по бор ни ци „тр го вин ског по рет ка”. „По че так хи пе рим пе ри је 
ће до ве сти до то га да сва ко сва ко ме по ста не ри вал. Из би ће су ко би око 
наф те, во де, очу ва ња те ри то ри је, око на пу шта ња те ри то ри је; су ко би са 
ци љем на ме та ња ве ре, бор бе про тив дру ге ве ре, уни шта ва ња За па да, ле-
ги ти ми за ци је соп стве них вред но сти.” [Атали 2010б: 15]. На кон што до ве де 
чо ве чан ство до ру ба про па сти, из хи пер кон флик та ће на ста ти хи пер де мо
кра ти ја, јед на фу ту ри стич ка ва ри јан та мо дер не за ми сли свет ске др жа ве 
ко ја на ли ку је бес кон фликт ном дру штву – оства ре ној уто пи ји. „Но ве си ле 
ал тру и стич ког и уни вер за ли стич ког опре де ље ња, ко је су већ са да при-
сут не, до ћи ће на власт на свет ском ни воу, као им пе ри ја еко ло шке, етич ке, 
еко ном ске, кул тур не и по ли тич ке из ве сно сти. По сте пе но ће до ве сти до 
но ве рав но те же на пла не тар ном ни воу из ме ђу тр жи шта и демо к ра ти је: 
хи пер де мо кра ти ја” [Атали 2010б: 15]. „Хи пер де мо кра ти ја ће до при не ти 
ства ра њу де мо крат ске вла де на свет ском ни воу, као и осни ва њу ни за ло-
кал них и ре ги о нал них ин сти ту ци ја. Она ће об но вље ном упо тре бом 
огром них по тен ци ја ла бу ду ћих тех но ло ги ја омо гу ћи ти сви ма да до стиг-
ну бес плат ност и из о би ље, да јед на ко ко ри сте до бро би ти тр жи шне ма ште, 
да се осло бо де соп стве них екс це са и не при ја те ља, да пре пу сте бу ду ћим 
ге не ра ци ја ма бо ље за шти ће ну око ли ну, да осми сле но ве на чи не жи во та 
на осно ву свет ских му дро сти, и да за јед но ства ра ју” [Атали 2010б: 8].
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АТА ЛИ ЈЕ ВО ВИ ЂЕ ЊЕ СВЕТ СКЕ ДР ЖА ВЕ

Бу ду ће оства ре ње свет ске др жа ве Ата ли, да кле, ан ти ци пи ра као ре-
зул тан ту рав но те же тр жи шних и де мо крат ских си ла ко ју ће ус по ста ви ти 
но ве ин сти ту ци је на осно ву ра ни јих, већ по сто је ћих пла не тар них ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја, то јест – тран сфо р ми са ће их и на до гра ди ти. Као 
и мно ги свет ски фе де ра ли сти из 20. ве ка Хоф ман [Гајић 2012: 150], Клар ки 
и Зон [Clark and Sohn 1958], Кар лсон и Рам пал [Гајић 2012: 148], Шварц берг 
[Schwart zberg 2004], Ата ли сма тра да ће основ на ме ђу на род на ор га ни за-
ци ја из ко је ће ни ћи бу ду ћа свет ска др жа ва би ти Ује ди ње не на ци је – по-
сто је ћа свет ска ми ров на ор га ни за ци ја. Ово ће се из ве сти по ступ ним из-
ме на ма по сто је ће ме ђу на род но прав не ре гу ла ти ве: „Устав Пла не те ће 
про ши ри ти ак ту ел ну По ве љу Ује ди ње них на ци ја. Мо ра ће за то да узме 
над на ци о нал ну ди мен зи ју, а не са мо мул ти ла те рал ну. Ње го ва пре ам бу ла 
ће гру пи са ти сва пра ва и оба ве зе сва ког чо ве ка пре ма при ро ди, дру гим 
љу ди ма и жи во ту; укљу чи ће но ва пра ва ко ја ни су пред ви ђе на ак ту ел ном 
по ве љом; пред ви де ће но во, основ но, су штин ско пра во на де тињ ство, што 
ће под ра зу ме ва ти за шти ту ро ди тељ ства. Оста ла пра ва и оба ве зе на ме-
та ће за шти ту жи во та, при ро де, ди вер зи те та и од ре ди ће не пре мо сти ве 
гра ни це за тр жи ште” [Атали 2010б: 234].

 Усле ди ће тран сфор ма ци ја ор га на УН где ће, као пр во, Ге не рал ној 
скуп шти ни УН, би ти при до дат још је дан пред став нич ки дом на осно ву 
оп штег, пла не тар ног гла са ња с про пор ци о нал ним си сте мом пред ста вља-
ња, а по том и тре ћи дом ко га ће са чи ња ва ти при вред ни су бјек ти – тр го-
вин ска и ре ла ци о на пред у зе ћа. „Тај пла не тар ни пар ла мент ће на ме та ти 
пла не тар не по ре зе, чи ја ће ба за би ти са чи ње на од БДП сва ке зе мље, ње-
них тро шко ва на оруж је и еми то ва ња га со ва Ефек та ста кле не ба ште” 
[Атали 2010б: 234].

 На да ље, Ата ли пред ви ђа спа ја ње по сто је ћег Са ве та без бед но сти УН 
с „Гру пом 8” и још не ким од зе ма ља из бло ка бу ду ћих Је да на ест си ла – 
Ин ди је, Бра зи ла и Ин до не зи је, ко ји ће по сте пе но ево лу и ра ти у те ло где 
ће се де ти пред став ни ци кон ти нен тал них уни ја. Ова кав ре фор ми са ни 
Са вет без бед но сти ће по ста ти над зор ни ор ган пла не тар не вла де, ко ја ће 
из ра сти око ге не рал ног се кре та ра УН и ње го ве ад ми ни стра ци је. „Пла-
не тар на вла да ће по све ти ти за шти ти чо ве чан ства мно го ви ше ре сур са 
не го што то да нас ра де све вла де пла не те. Дик та ту ра со ци јал не нор ме, 
као прин цип нај бо љег свет ског со ци јал ног ре жи ма ће се по сте пе но на-
мет ну ти на свет ском ни воу свим пред у зе ћи ма” [Атали 2010б: 234].

 По сто је ће ме ђу на род не ин сти ту ци је, по пут Свет ске тр го вин ске ор-
га ни за ци је или Ме ђу на род не ор га ни за ци је ра да, би ће под врг ну те пу ном 
над зо ру СБ УН, а не са мо нај у ти цај ни јих и нај бо га ти јих зе ма ља ко је да-
нас по нај ви ше уче ству ју у њи хо вом фи нан си ра њу. Гло бал на вла да ће 
ру ко во ди ти и фи нан си ра ти бор бу про тив кри ми на ла, роп ства, кли мат-
ских про ме на, еко ло шког за га ђе ња. „По сте пе но, да би се да ла по др шка 
овој свет ској вла ди, би ће осми шље не но ве над ле жно сти за кон тро лу, 
од бра ну и ре гу ла ци ју, на осно ву над ле жно сти хи пе рим пе ри ја и ре ла ци-
о них пред у зе ћа: пла не тар ни ка зне ни суд ће обез бе ди ти ком па ти бил ност 
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за ко на сва ког кон ти нен та и су ди ће нај о па сни јим пи ра ти ма; свет ска аген-
ци ја за во ду бри ну ће о ње ној до ступ но сти; уни вер зал на над ле жност за 
тр жи шта кон тро ли са ће мо но по ле и по што ва ње пра ва на рад” [Атали 
2010б: 235]. Слич не ин сти ту ци је ће кон тро ли ста ти рад оси гу ра ва ју ћих 
дру шта ва, стра те шких пред у зе ћа, шти ти ће ма те ри јал ну и ин те лек ту ал-
ну сво ји ну. Цен трал на бан ка ће обез бе ђи ва ти ста бил ност пре о ста лих 
ва лу та, а по том из вр ши ти њи хо ву за ме ну за је дин стве ну ва лу ту. „Бан ка 
за пла не тар ни раз вој ће фи нан си ра ти ве ли ке град ске ин фра струк ту ре и 
зе мље ко је бу ду по што ва ле пла не тар ни Устав. Јед на по себ на ин сти ту ци-
ја ће по ма га ти струк ту ри ра ње ре ла ци о на лних пред у зе ћа и про ве ра ва ће 
да не слу же као ма ске за пи рат ске или те ро ри стич ке ор га ни за ци је. Јед на 
дру га пла не тар на ин сти ту ци ја ће на ро чи то по ма га ти раз вој ми кро фи-
нан си ја” [Атали 2010б: 235].

На осно ву ова квог гло бал ног над др жав ног си сте ма упра вља ња, Ата ли 
сма тра да ће би ти мо гу ће по стиг ну ти рав но те жу тр жи шта и де мо кра ти-
је. „С јед не стра не, ин сти ту ци је хи пер де мо кра ти је ће омо гу ћи ти тр жи шту 
да функ ци о ни ше ефи ка сно и да из бе га ва не до вољ но ко ри шће ње про из вод-
них ка па ци те та тако што ће по кре та ти ве ли ке свет ске ра до ве на ур ба ној 
ин фра струк ту ри, енер ги ји и ин фор ма ти ци. С дру ге стра не, тр жи ште, ре-
гу ли са но и мон ди ја ли зо ва но, не ће ви ше по ку ша ва ти да про дре у све ти ли-
ште де мо кра ти је. Чак ће про на ћи и ин те рес да раз ви је ору ђа ко ја ће слу-
жи ти де мо кра ти ју, да ства ра ур ба не ин фра струк ту ре, про из во де про тив 
за га ђе ња, го ја зно сти и за нај си ро ма шни је” [Атали 2010б: 236]. Ата ли опи-
су је овај „го то во оства ре ни рај” гло ба ли стич ке де мо кра ти је – с ви ше ло кал-
них и ре ги о нал них ни воа, бес плат но шћу и из о би љем пло до ва „тр жи шне 
ма ште”, здра ве жи вот не сре ди не и ко лек тив не хи пе рин те ли ген ци је „све га 
жи вог” где је чо век са мо цен трал на ком по нен та – са жа ром со ци ја лу то пи-
стич ког вер ни ка. Све по сто је ће и на до ла зе ће пат ње би ће оправ да не крај-
њим оства ре ним ци љем, а све про су те су зе по тр те не по ре ци вом сре ћом 
бу ду ћих да ле ких по ко ле ња. 

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ви зи ја бу ду ће свет ске др жа ве, на чи на ње ног уоб ли че ња и ње них 
ин сти ту ци ја у Ата ли је вој Крат кој исто ри ји бу дућ но сти ни је ори ги нал-
на: из у зев по је ди них ре ше ња ве за них за ви ше дом ност тран сфор ми са не 
Ге не рал не скуп шти не УН (уво ђе ње тре ћег до ма скуп шти не за пред став-
ни ке при вред них кор по ра ци ја) сва оста ла те ла бу ду ће свет ске др жа ве и 
њи хо ве функ ци је – од пре тва ра ња се кре та ри ја та у пред сед нич ки ка би нет, 
тј. из вр шну власт, пре ко тран сфор ма ци ја Са ве та без бед но сти у кон ти не-
тал ни над зор ни ор ган, па до ства ра ња суд ског и бан кар ског гло бал ног 
си сте ма – оп шта су ме ста у свет ско-фе де ра ли стич ким на цр ти ма још од 
по ло ви не 20. ве ка. Раз ли ка је са мо у де та љи ма (Ата ли, на и ме, пот пу но 
пре ћут ку је вој но-по ли циј ски апа рат бу ду ћег гло бал ног зда ња, око ко јег 
су се, на ро чи то у ве зи с ње го вом кон тро лом, во ди ле жуч не рас пра ве ме ђу 
са мим свет ским фе де ра ли сти ма), као и у зна чај ни јем по тен ци ра њу др жав-
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но-ре гу ла тив них ме ха ни за ма у од но су на сло бод но тр жи шне ак тив но сти, 
че га се ли бе рал ни свет ски фе де ра ли сти нај че ће ли бе, као и по себ ној ар-
гу мен та ци ји ко ју Жак Ата ли на во ди у при лог урав но те жу ју ћег гло бал ног 
др жав ног ин тер вен ци о ни зма у прав цу уре ђе ња и огра ни че ња фи нан сиј-
ских и при вред них де лат но сти на сло бод ном тр жи шту. При то ме Ата ли 
под јед на ко по тен ци ра и нај ак ту ел ни је иза зо ве ко ји се мо гу ре ши ти овим 
ме ра ма (пи ра те ри ја, за га ђе ње, де мо граф ске не рав но те же, гло бал но ото-
пља ва ње) као и ху ма ни стич ке и тран сху ма ни стич ке иде а ле. 

 Ни Ата ли је во об ја шња ва ње узро ка те раз ме ра кри зе и „кри зне исто-
риј ске ди на ми ке” ни је од већ ори ги нал но: оно је ве шта ком пи ла ци ја хе-
ге ли јан ско-марк си стич ке ди ја лек ти ке, бро де лов ске со цио-исто риј ске 
шко ле ана ли зе ди на ми ке ка пи та ли зма [Бродел 1989], ме ша ви не нео ли-
бе ра ли зма, нео кеј нзов ства и свет ског фе де ра ли зма. Оно што је по себ но 
у Крат кој исто ри ји бу дућ но сти је на чин на ко ји ак ту ел не раз ме ре кри зе 
Ата ли ста вља у ши ри ду хов но-исто риј ски кон цепт, и с ко јим ду бо ким 
убе ђе њем у њих про јек ту је већ по сто је ће иде а ле свет ског фе де ра ли зма и 
њи хо ва по је ди на ин сти ту ци о нал на ви ђе ња и пред ло ге. Ата ли је убе ђе ни 
за го вор ник, го то во вер ник, мо дер ни стич ког про гре си ви зма, и то у пост-
мо дер ним вре ме ни ма ка да ова кви мо дер ни стич ки ме та на ра ти ви [Лиотар 
1988] не у мит но од у ми ру и има ју све ма ње по бор ни ка. Чак ни раз ме ре 
свет ске кри зе и ње ни ши ро ки де струк тив ни по тен ци ја ли, ко јих је Жак 
Ата ли пот пу но све стан, ни су у ста њу да угро зе ово ње го во нај ду бље уве-
ре ње у мо дер ну, ан тро по цен трич ну и (транс)ху ма ни стич ку ви зи ју сми-
сле не исто риј ске ди ја лек ти ке, ко ја у свом фи нал ном из ра зу по при ма не-
сум њи ве уто пи стич ке раз ме ре оства ре ног се ку лар ног ра ја на зе мљи. 

Ата ли је ва кон цеп ту а ли за ци ја – сме шта ње ре ал не ак ту ел не свет ске 
еко ном ске кри зе у ње гов соп стве ни фи ло зоф ско-исто риј ски и иде о ло-
шко-уто пи стич ки раз вој ни ток што во ди не у мит ном ци љу, ме ђу тим, са-
др жи број не не до стат ке и уну тра шње про ти ву реч но сти. На и ме, на кон 
што де таљ но опи ше ствар не ди мен зи је по сто је ће, ак ту ел не кри зе као кри-
зе „де ве те фа зе” „тр го вин ског по рет ка” ка пи та ли зма, уз об ја шње ње ка ко 
су прет ход них осам би ле пре вла да не – ино ва ци ја ма, но вим си ро ви на ма 
и тр жи шти ма, Ата ли не об ја шња ва ко јим на чи ни ма ће по сто је ћа кри за 
би ти пре вла да на да би се ушло у „де се ту фа зу”, за вр шну фа зу ка пи та ли-
зма. На ко јим ино ва ци ја ма ће ова „де се та фа за” би ти за сно ва на, уз по моћ 
ко јих си ро ви на и ре сур са, на ко јим тр жи шти ма? Где ће би ти сме штен 
цен тар овог „де се тог по рет ка” а где пе ри фе ри ја? Ата ли о то ме или на га ђа, 
без ја ких ар гу ме на та, или на про сто – ћу ти. Та ко ђе, Жак Ата ли нам ни у 
на зна ка ма не ука зу је ни ка ко ће функ ци о ни са ти прог но зи ра на хи пе рим
пе ри ја. Ка кве су га ран ци је за оства ре ња тог да ле ког, „бу ду ћег до бра” 
на су прот све му ре ал но ло шем ко га ће у ско рој бу дућ но сти до не ти све ту? 
Ата ли нам, шта ви ше, не да је ни је дан озби љан по ка за тељ за што и на ко-
јим осно ва ма мо же, кроз исто риј ску ево лу ци ју, оп ста ти из ме ње ни „тр го-
вин ски по ре дак”, а не би ти пре тво рен у не што дру го. 

 По ну ђе на Ата ли је ва ви зи ја раз во јем ди ја лек ти ке, где но ви но си лац 
исто риј ског су бјек ти ви те та у пу ној ме ри тре ба да по ста не бан кар ско-при-
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вред на ели та, отва ра број на пи та ња и на во ди на број не ме ђу соб но, че сто 
про ти ву реч не за кључ ке. На при мер, за што би у сво јој ево лу ци ји „тр го-
вин ски по ре дак” пр во те жио да уки не по сто је ће др жа ве и про ти ву ре чио 
де мо кра ти ји, да би, на кра ју, за рад иди лич ног „хе пи ен да”, по вра тио гло-
бал ну де мо кра ти ју „уто пиј ског ти па” и под врг нуо се ре гу ла ти ва ма при-
лич но чвр сте свет ске др жа ве? Ако но си о це овог по рет ка кроз исто ри ју 
во де сле пи ин те ре си, ка ко ће над њи ма, напо слет ку, над вла да ти уто пиј ски, 
(транс)ху ма ни иде а ли? Да ли се ово мо же об ја сни ти пу ким ме ха ни змом 
де тер ми ни стич ког од ви ја ња исто ри је, или, на про тив, сло бод ном во љом 
и са зре ва њем све сти иде а ли зо ва ног су бјек ти ви те та љу ди по сти сто ри је? 
И ка ко ће се у том кон тек сту за до во ља ва ти њи хо ви по сло вич ни ин те ре-
си? У ка квим раз ме ра ма; на ка квом тр жи шту? Уз по моћ ка кве при вре де, 
с ка квим ре сур си ма? За чи ју ко рист у крај њем ис хо ду? Та ко ђе, ни је ја сно 
за што ће по је ди нац, ако је исто ри ја ху ма ни стич ког раз во ја у сво јој су шти-
ни иден тич на ње го вој ин ди ви ду а ли стич кој еман ци па ци ји, на кон свих 
не да ћа вред них „еман ци па тор ског одва ја ња” из ван дру штве ног по рет ка 
и др жа ве, на кра ју опет би ти „уто пљен” у не ка кву, „ко лек тив ну ин те ли-
ген ци ју”, у тран сху ма ни стич ки ко лек тив над ко јим бди гло бал на др жа ва? 
На сва ова из у зет но ва жна пи та ња Ата ли је ва кон цеп ци ја свет ске др жа ве 
и кри зног пу та ка њој, не да ју ни је дан ја сан и ва ли дан ар гу мент.
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RE VI EW SCI EN TI FIC PA PER

WORLD CRI SIS AND WORLD STA TE IN JAC QU ES AT TA LI’S CON CEP TION

by

ALEK SAN DAR M. GA JIĆ
In sti tu te of Eu ro pean stu di es, 

11 Ni ko la Pa šić Squ a re, Bel gra de, Serbia
ro me ro @e u net.rs 

SUM MARY: Be fo re the ari se of the world eco no mic cri sis, con tem po rary con cepts 
of World Sta te cre a tion had been ba sed ma inly on po li ti cal and mi li tary-se cu rity re a sons 
of glo bal in te gra tion. They all emer ged from “Pe a ce plans” of con fe de ra te con so ci a tion 
of na ti o nal sta tes pri ma rily in to the pe a ce, and, then, su pra na ti o nal po li ti cal or ga ni za ti ons. 
All of the mo dern plans of World Sta te that had ori gi na ted in the “Pe a ce po li tics” of mo dern 
era we re ba sed on po li ti cal and se cu rity ar gu ments and of fe red po li ti cal and in sti tu ti o nal 
so lu ti ons, whi le the ir con tem po rary fol lo wers ope ra ted the se ide as the o re ti cally only in 
much dif fe rent cur rent cir cum stan ces. Only af ter the cri sis had erup ted, did new ide as 
and new con cepts of the World Sta te sup por ters emer ge, sug ge sting how to han dle the 
con se qu en ces of the cri sis. As so me na ti o nal sta tes ha ve de mon stra ted in ca pa city to deal 
with it, new re a sons for “ne ces sary” glo bal in sti tu ti o nal su per struc tu re ha ve ap pe a red. 
The most im por tant opi nion on this mat ter was gi ven by Jac qu es At ta li, well known 
French eco no mist, wri ter and high pu blic of fi cial. This pa per gi ves At ta li’s phi lo sop hi cal 
and hi sto ri cal over vi ew on world cri sis as the first fi nan cial cri sis of mon di a li za tion. At ta li 
ex pla ins the ine vi ta ble hi sto ri cal pat tern that anar chic mon di a li za tion has led to, which, he 
pre su mes, re qu i res esta blis hment on glo bal le vel, what was pre vi o usly do ne on the na ti o nal 
le vel. Furt her mo re, he gi ves the de scrip tion of a pos si ble World Sta te as a pre su med re sult 
of ba lan ce bet we en mar ket and de moc ra tic for ces that will lead in to the esta blis hment of 
new in sti tu ti ons on the ba sis of tho se al ready exi sting, glo bal in ter na ti o nal or ga ni za ti ons. 
All of the se pre sump ti ons are ex po sed to cri ti cism in the fi nal sec tion of the pa per. 

KEYWORDS: dyna mics of ca pi ta lism, Jac qu es At ta li, mo der ni za tion, world eco-
nomy cri sis, World Sta te
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СА ЖЕ ТАК: Пред мет ра да је од нос се ку лар не др жа ве пре ма пра во-
слав ној кул ту ри у Ср би ји то ком 20. и 21. ве ка. Основ ни ис тра жи вач ки 
про блем је упо тре бљи вост и мо гућ ност ко ри шће ња кул тур них вред но сти 
пра во сла вља у са вре ме ној Ср би ји на кон пе ри о да ан ти ре ли ги о зне про па-
ган де у Ју го сла ви ји по сле Дру гог свет ског ра та. Сто га је ис тра жи ва ње 
усред сре ђе но на пи та ње: да ли се ку лар на др жа ва прав но-по ли тич ким ин-
стру мен ти ма под сти че или огра ни ча ва за шти ту, очу ва ње и укљу чи ва ње 
пра во слав не кул ту ре у кул тур ни жи вот ве ћин ског, срп ског на ро да на те-
ри то ри ји Ср би је? Основ ни ме тод ем пи риј ског ис тра жи ва ња је ме диј ска 
ар хе о ло ги ја при ме ње на с ци љем да се уста но ви ко ли ко су по да ци о од но-
су др жа ве пре ма кул тур ним вред но сти ма пра во сла вља од ко му ни зма до 
да нас on-li ne до ступ ни јав но сти. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју не до-
ста так пар ти ци па тив ног мо де ла од лу чи ва ња о кључ ним пи та њи ма кул-
тур ног жи во та и кул тур ног раз во ја ко ји је ре ду ко ван на све тов ну ди мен-
зи ју кул ту ре. Због то га се са вре ме на кул тур на по ли ти ка пре те жно од но си 
на за шти ту и очу ва ње пра во слав ног кул тур ног на сле ђа, док у обла сти 
са вре ме ног ства ра ла штва не по сто је си стем ска ре ше ња ко ја би под сти ца-
ла ге не рич ки по тен ци јал пра во слав не кул ту ре да ути че на раз вој људ ских 
спо соб но сти кроз умет ност, кре а тив ност и ино ва ци ју.

 КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: се ку лар на др жа ва, пра во слав на кул ту ра, прав но-
по ли тич ки ин стру мен ти, кул тур на по ли ти ка, пар ти ци па тив ни ме ха ни зми 
од лу чи ва ња, Ср би ја
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ОДВА ЈА ЊЕ ЦР КВЕ ОД ДР ЖА ВЕ У СР БИ ЈИ

Устав ним од ред ба ма о све тов но сти др жа ве, Ре пу бли ка Ср би ја уре-
ђе на је као све тов на др жа ва у ко јој су цр кве и вер ске за јед ни це одво је не 
од др жа ве и „ни јед на ре ли ги ја не мо же се ус по ста ви ти као др жав на или 
оба ве зна” (члан 11). За раз ли ку од од ред би ва же ћег Уста ва РС, Устав Кра-
ље ви не Ср би је из 1901. де фи ни сао је ис точ ну пра во слав ну ве ру као др жав-
ну (члан 3). Из ме ђу до но ше ња ова два уста ва про шло је 105 го ди на. У том 
пе ри о ду до не то је још осам уста ва и устав них по ве ља ко ји ма је за јед нич-
ко то што су др жа ву одво ји ли од цр кве1. Пр ви устав ко ји је ту по ли тич ку 
од лу ку екс пли цит но прав но фор му ли сао до нет је по за вр шет ку Дру гог 
свет ског ра та (члан 25 Уста ва ФНРЈ до не тог 1946). У ње му се из ри чи то на-
во ди да је цр ква одво је на од др жа ве [Чавошк и 2011: 243] чи ме је до шло до 
исто риј ске про ме не у од но си ма др жа ве и цр кве, не са мо у Ср би ји, као ре-
пу бли ци у са ста ву ФНРЈ, већ и у чи та вој та да шњој др жа ви Ју го сла ви ји.

У Ју го сла ви ји пре Дру гог свет ског ра та уста вом је био уре ђен по ло жај 
цр кве та ко да је др жа ва во ди ла над зор над цр ква ма ко је су би ле при зна-
те и ни је се ме ша ла у њи хов рад. Др жа ва је пру жа ла по моћ при зна тим 
цр ква ма пре ма њи хо вим по тре ба ма и пре ма бро ју вер ни ка. У та квом, тзв. 
ре жи му при зна тих цр ка ва, све ве ро и спо ве сти су сло бод не али су са мо 
из ве сне при зна те и као та кве сто је у од ре ђе ном од но су с др жа вом, при 
че му др жа ва има пра во над зо ра, пру жа ња ма те ри јал не по мо ћи и слич но. 
У дру гом по зна том ре жи му, тзв. ре жи му др жав не цр кве, са мо јед на цр ква 
је про гла ше на др жав ном, и са мо она ужи ва све при ви ле ги је; при то ме 
оста ле цр кве ни су за бра ње не, али не до би ја ју од др жа ве ни ка кве олак ши-
це за свој рад, ни ти ма те ри јал ну по моћ. Овај ре жим по сто ји у по је ди ним 
ри мо ка то лич ким (Шпа ни ја, др жа ве Ла тин ске Аме ри ке) и му сли ман ским 
зе мљама, Ен гле ској [Prav na en ci klo pe di ja 1979: 264], а од пра во слав них 
зе ма ља – у Грч кој, у ко јој је ис точ но пра во слав на ре ли ги ја про гла ше на 
др жав ном ре ли ги јом [Prav na en ci klo pe di ja 1979: 380]. У тре ћем по зна том 
ре жи му, тзв. ре жи му одво је но сти др жа ве и цр кве, цр кве се сма тра ју при-
ват ним уста но ва ма, у чи ји рад се др жа ва не ме ша, већ га са мо сво јим за ко-
ни ма ре гу ли ше. С дру ге стра не, држава не до зво ља ва цр ква ма да се ме ша-
ју у др жав не по сло ве, при че му све цр кве има ју у пот пу но сти рав но пра ван 
по ло жај. Ре жим одво је но сти др жа ве и цр кве првo је уве ла Фран цу ска 1905, 
а по сле ње и мно ге дру ге зе мље [Prav na en ci klo pe di ja 1979: 264]. 

У Ју го сла ви ји је по сле Дру гог свет ског ра та ко му ни стич ком ре во-
лу ци јом до шло до про ме не си сте ма вла сти. Пар ти зан ска бор ба се, ка ко 
на во ди Јо ван Сте фа но вић: „убр зо пре тво ри ла у оп шти на род ни уста нак. 
Али крај њи циљ те бор бе и то га устан ка ни је био са мо осло бо ђе ње ју го-
сло вен ских зе ма ља од оку па то ра, не го и за во ђе ње но вих на че ла и но вих 
си сте ма у на шем дру штве ном и др жав ном уре ђе њу, ко ји ће свим по је дин-
ци ма и свим на ро ди ма Ју го сла ви је оси гу ра ти бо ље увје те за њи хов жи вот 

1 Ана ли за на пра вље на пре ма по да ци ма Ко ми те та прав ни ка за људ ска пра ва YUCOM 
ко ји је у окви ру про јек та „Мој устав” кре и рао ин тер нет пре зен та ци ју www.mo ju stav.rs  на 
ко јој гра ђа ни мо гу да ко мен та ри шу устав на ре ше ња од пр вог уста ва до да нас. 
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и на пре дак, и за њи хо ву јед на кост и сло бо ду. Та ко се ту ни је ра ди ло са мо 
о устан ку про тив оку па то ра, не го и о на род ној ре во лу ци ји про тив до та-
да шњег дру штве ног и др жав ног уре ђе ња.” [Слијепчевић 1991: 139], а 
јед на од бит них но ви на но во га си сте ма би ло је одва ја ње цр кве од др жа ве. 
Ка ко је до шло до то га да се но вим уста вом до не тим по сле ра та про кла му је 
са свим дру га чи ји ре жим у од но си ма др жа ве и цр кве у од но су на пред рат-
ни? Од го вор на ово пи та ње мо же се да ти по ла зе ћи од по ступ ка до но ше ња 
и глав ног обе леж ја пр вог по сле рат ног уста ва чи ја је нај ва жни ја свој ства 
уна пред утвр дио Едвард Кар дељ 15. но вем бра 1945. на Пр вој сед ни ци 
Ко ми си је за Устав ка да је Кар дељ, та да шњи ми ни стар за кон сти ту ан ту и 
пар тиј ски иде о лог, у увод ном го во ру дао смер ни це за из ра ду на цр та Уста-
ва. То ком Дру гог свет ског ра та, по ње го вом ми шље њу, из вр ше не су круп не 
ре во лу ци о нар не про ме не. „Власт у др жа ви про ме ни ла се у су шти ни и 
вањ ским фор ма ма (…)”. Про ме на је из вр ше на и на под руч ју кул тур ног 
жи во та на ро да [Чавошк и 2011: 8] због че га, пре ма Кар де љу: „Уста вом је 
тре ба ло ле ги ти ми зо ва ти већ из вр ше но одва ја ње цр кве од др жа ве без на-
ме ре да бу де фрон тал но про тив ње, по што се цр ква не мо же из дво ји ти 
из жи во та на ро да” али се упра во због то га мо ра до зво ли тии ан ти ре ли-
ги о зна про па ган да [Чавошк и 2011: 9]. Чла но ви Ко ми си је за из ра ду но вог 
уста ва су као узор узе ли тзв. Ста љи нов устав из 1936, ко ји је тре ба ло при-
ла го дити до ма ћој ствар но сти пре ма на ци о нал ном са ста ву ста нов ни штва 
Ју го сла ви је. Та ко ђе се „оче ки ва ло да но ви ју го сло вен ски Устав бу де ‛сво-
је вр стан укра сни из лог за ино стран ство и увер љи ва об ма на за ла ко вер ну 
уну тра шњу јав ност’” [Чавошк и 2011: 42]. Пред лог но вог Уста ва упу ћен 
је на јав ну рас пра ву, то ком ко је је при мљен ве ли ки број пи са них пред ло га 
– на сто ти не те ле гра ма, по ру ка и пи са ма. Пре гле дом пи са них пред ло га 
при ме ће но је да су са мо не ки од њих про чи та ни та ко што је не ко под вла-
чио или на дру ги на чин обе ле жа вао по је ди не ре че ни це [Чавошк и 2011: 89]. 
Сто га би на пи та ње за што је ши ро ка јав на рас пра ва уоп ште во ђе на, од го-
вор био – да је то би ло из раз ло га да се оства ри при вид по сто ја ња по ли-
тич ке сло бо де, да се ство ри ути сак нај ши ре и не по де ље не по др шке не 
са мо но вој вла сти не го и Уста ву ко јим се та власт учвр шћу је. При то ме 
је пред ста вље на на ме ра да ће пред ло зи из на ро да бит но по бољ ша ти текст 
на цр та Уста ва, али је то би ла обич на илу зи ја, да се не ка же пре ва ра, с 
об зи ром да ни је дан под не ти пред лог ни је упу ћен уста во твор ним од бо ри ма 
Уста во твор не скуп шти не, не го су сви оста ли у ар хи ви Ми ни стар ства за 
кон сти ту ан ту [Чавошк и 2011: 89–90].

Но вим Уста вом по ло жај свих до та да при зна тих цр ка ва у пред рат ној 
Ју го сла ви ји, па и Срп ске пра во слав не цр кве, ни је по бољ шан, већ на су прот 
то ме, по гор шан. У ствар но сти се де ша ва ло да за јем че на сло бо да ве ро и спо-
ве сти ни је по што ва на. У но вом дру штве ном си сте му брак, во ђе ње ма тич-
них књи га и вас пи та ње де це ста вље ни су у над ле жност др жа ве, што је 
до ве ло до бит ног сма ње ња дру штве не ак тив но сти цр кве. Зна чај на но вост 
би ла је сло бо да ши ре ња ан ти ре ли ги о зног ми шље ња: „Вла да ју ћи ко му ни-
сти су бр зо схва ти ли, ако то већ од са мог по чет ка ни су зна ли, да им ни је 
по треб но устав но овла шће ње за спро во ђе ње ан ти ре ли ги о зне про па ган де, 
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на ме та ње марк си стич ког по гле да на свет и осу је ћи ва ње јав ног ис по ве да ња 
ве ре и ве ро на у ке за де цу и омла ди ну, не го да се то мо же чи ни ти и via fac ti, 
ми мо, па и про тив уста ва” [Чавошк и 2011: 87–88]. 

Про ме ном си сте ма вла сти у по сле рат ној Ју го сла ви ји до шло је и до 
бит не про ме не од но са пре ма уста ву ко ји је до та да пред ста вљао огра ни-
че ње вла сто др жач ке са мо во ље, а са да је по стао сред ство нео гра ни че не 
вла сти. Ка ко Ча во шки ис ти че: „Са вре ме ни уста ви, да би то уи сти ну би ли, 
мо ра ју има ти бар два свој ства. Нај пре тре ба да огра ни ча ва ју по ли тич ку 
власт и обез бе де од го ва ра ју ћа јем ства да се те гра ни це не мо гу пре ко ра-
чи ти а да се не по чи ни од го ва ра ју ће ка жњи во де ло. И што је још ва жни је, 
тим гра ни ца ма мо ра ју обез бе ди ти не при ко сно ве ну сфе ру сло бо де и људ-
ских пра ва, у ко ју власт не сме да за дре а да од го ва ра ју ћим јем стви ма не 
бу де у то ме спре че на или ка жње на ако се др зне да то учи ни” [Чавошк и 
2011: 101]. 

Устав из 1946. го ди не ни је имао ни јед но од два ва жна свој ства са вре-
ме них уста ва. У жи во ту се ни је по што ва ла про кла мо ва на сло бо да ве ро-
и спо ве сти и би ло је не ва жно шта пи ше у уста ву, јер је вла да ју ћа пар ти ја 
би ла из над уста ва и за њу из ри чи те устав не за бра не и огра ни че ња ни су 
ва жи ла. Због то га што се та да шњи устав при ме њи вао у усло ви ма ствар-
ног мо но по ла ко му ни стич ке стран ке, сâм устав је био про па ганд но сред-
ство и ша ре на ла жа [Чавошк и 2011: 108]. Због то га је Устав ФНРЈ био 
устав са мо по име ну (тзв. се ман тич ки устав) и ко ри шћен је за при кри ва-
ње по сто је ћег по ли тич ког по рет ка и ње го вог ла жног пред ста вља ња као 
устав ног и де мо крат ског. Глав но обе леж је се ман тич ког уста ва је то што 
је он са чи њен и усво јен да би остао на ни воу не де ло твор ног, с основ ном 
прет по став ком да не ће оба ве зи ва ти ни ти огра ни ча ва ти цен тар по ли тич ке 
мо ћи у др жа ви [Чавошк и 2011: 101]. 

Упо ре до с про ме ном од но са пре ма уста ву, као нај ви шем прав ном ак ту 
јед не др жа ве, до шло је и до про ме не у од но су из ме ђу цр кве и др жа ве, а 
са мим тим и до пре ки да кон ти ну и те та у до та да шњем њи хо вом од но су. 
То је има ло зна чај не по сле ди це и у по гле ду од но са др жа ве пре ма пра во-
слав ној кул ту ри. Он је не што убла жен 70-тих го ди на уво ђе њем си сте ма 
са мо у пра вља ња, а по том и 90-тих ка да је ус по ста вљен но ви прав ни оквир 
де ло ва ња др жа ве у обла сти кул ту ре. У том пе ри о ду до нет је и по се бан 
За кон о кул тур ним до бри ма ко јим се уре ђу је сте пен за шти те и ко ри шће ња 
кул тур них до ба ра и утвр ђу ју усло ви за оба вља ње де лат но сти за шти те 
кул тур них до ба ра схва ће них као „ства ри и тво ре ви не ма те ри јал не и ду-
хов не кул ту ре од оп штег ин те ре са ко је ужи ва ју по себ ну за шти ту” утвр-
ђе ну овим За ко ном (члан 2)2. 

За кон ска ре гу ла ти ва у са вре ме ној Ср би ји за сни ва се на Уста вом 
пред ви ђе ној над ле жно сти РС да уре ђу је и обез бе ђу је си стем у обла сти 
кул ту ре и за шти те кул тур них до ба ра (члан 97, тач ка 10). У том сми слу, 
сви по твр ђе ни ме ђу на род ни уго во ри, укљу чу ју ћи и кон вен ци је у обла сти 

2 На црт За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о кул ту ри пред ви ђа да се по јам „кул-
тур но до бро” за ме ни пој мом „кул тур но на сле ђе”, али је у тре нут ку пи са ња овог ра да На црт 
још увек био у про це ду ри јав не рас пра ве. 
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за шти те кул тур ног на сле ђа, део су прав ног по рет ка Ре пу бли ке Ср би је 
(члан 194, став 4). 

ПО СЛЕ ДИ ЦЕ КО МУ НИ СТИЧ КЕ АН ТИ РЕ ЛИ ГИ О ЗНЕ  
ПРО ПА ГАН ДЕ

Фор мал но-прав но гле да но, у обла сти про свет не и кул тур не по ли ти ке 
је, по сле Дру гог свет ског ра та, до шло до су штин ских про ме на и струк тур-
них ре фор ми про свет ног и кул тур ног си сте ма. Оне су би ле по сле ди ца 
по ли тич ке од лу ке др жав не вла сти и упра ве о одва ја њу цр кве од др жа ве 
и се ку ла ри за ци је и ате и за ци је дру штва ко је су опред ме ће не уста ви ма, 
за ко ни ма и под за кон ским до ку мен ти ма као прав но-по ли тич ким ин стру-
мен ти ма јав них прак тич них по ли ти ка, а на ро чи то кул тур них и про свет-
них по ли ти ка. 

Пре ма по да ци ма про јек та „Мој устав” до ступ ног on-li ne, у обла сти 
про све те Уста вом ФНРЈ до не тим 1946. пред ви ђе но је да шко ле мо гу би ти 
ис кљу чи во др жав не и као та кве одво је не од цр кве (члан 38), а Уста вом СФРЈ 
до не тим 1963. до дат но је пре ци зи ра но да вер ске за јед ни це, одво је не од 
др жа ве, мо гу осни ва ти са мо вер ске шко ле за при пре му све ште ни ка (члан 
174)3. Ти ме је ус по ста вљен прав ни оквир за ис кљу чи ва ње ве ро на у ке из на-
став ног про гра ма, а не ста ле су и не ка да шње поф тор не шко ле у ко ји ма се 
не де љом и вер ским пра зни ци ма на ста ва од ви ја ла у пра во слав ним цр ква ма 
и хра мо ви ма. 

Иа ко у устав ним од ред ба ма ни је би ло „фрон тал ног на па да” на цр кву 
и пра во сла вље, упра во за то што – ка ко и Ча во шки ис ти че – у усло ви ма 
мо но по ла Ко му ни стич ке пар ти је, ове екс пли цит но фор му ли са не устав не 
од ред бе ни су оба ве зи ва ле и огра ни ча ва ле цен тар по ли тич ке мо ћи у др жа-
ви. Та ко ус по ста вљен то та ли тар ни ре жим ни је са мо во дио ан ти ре ли ги-
о зну кам па њу већ је број ним ре стрик тив ним и ре пре сив ним сред стви ма 
про го нио све штен ство и мо на штво, за тва рао ма на сти ре и цр кве, те пра-
во сла вље го то во по ти снуо из јав ног жи во та. Прав ни оквир та кве но во-
успо ста вље не др жа ве ни је обез бе дио „не при ко сно ве ну сфе ру сло бо де и 
људ ских пра ва, у ко ју власт не сме да за дре а да од го ва ра ју ћим јем стви-
ма не бу де у то ме спре че на или ка жње на ако се др зне да то учи ни” 
[Чавошк и 2011: 101]. Овај фе но мен им пли цит не јав не прак тич не по ли ти-
ке је са ста но ви шта од но са др жа ве пре ма Срп ској пра во слав ној цр кви, а 
на ро чи то са ста но ви шта кул тур не и про свет не по ли ти ке, про у ча вао исто-
ри чар Љу бо драг Ди мић. У сво јој књи зи Ср би и Ју го сла ви ја: про стор, 
дру штво, по ли ти ка (Бе о град 1998) ана ли зи ра узро ке и на во ди ста ти стич-
ке по дат ке о по сле ди ца ма та кве по ли ти ке: „По др шка др жав ном уда ру од 
27. мар та 1941. и од лу чан став да при сту па ње Трој ном пак ту „вре ђа част, 
сла ву и тра ди ци ју на шег на ро да, и то он да ка да је на род го тов да иде до 
кра ја” зна чи ли су по че так стра да ња ко је је Срп ску пра во слав ну цр кву 

3 http://mo ju stav.rs /wp -con tent/uplo ads/2013/04/Ustav-SFRJ-iz-1974.pdf (при сту пље но 
2. 1. 2015).
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за де си ло у ХХ ве ку. ‛За слу гом’ оку па то ра и њи хо вих по ма га ча (Нем ци, 
Ита ли ја ни, Бу га ри, Ма ђа ри, Ар ба на си, Хр ва ти-уста ше, ри мо ка то лич ка 
цр ква) це ли на СПЦ је раз би је на на осам де ло ва, од ко јих је сва ки до жи вео 
осо бе но али те мељ но стра да ње. Ве ли ке раз ме ре имао је и те рор пар ти зан-
ског по кре та, по себ но у по след њим го ди на ма гра ђан ског ра та. У рат ним 
го ди на ма 1941–1945. с ог њи шта је про те ра но око 600.000 Ср ба, уби је но 
за то што је пра во слав не ве ре нај ма ње 500.000, пре кр ште но пре ко 250.000, 
из па ро хи ја про те ра но пре ко 600 а уби је но 650 све ште ни ка и мо на ха, 
опљач ка но, за па ље но и сру ше но пре ко 1.000 цр ка ва и ма на сти ра. Ма те-
ри јал на и кул тур но-исто риј ска ште та је не про це њи ва. Срп ско пра во сла-
вље је го то во са тр то. Са ти ра ње све ште ни ка, па стве и цр кве них обје ка та 
на ста вље но је и на кон Дру гог свет ског ра та. О при ти ску ко ји је Срп ска 
пра во слав на цр ква тр пе ла у пет на ест го ди на ду гом пе ри о ду на кон ра та 
(1945–1960) све до чи и по да так о го ди шњем ка жња ва њу, по ра зним осно-
ва ма, око 25% све ште ни ка. У том пе ри о ду број пра во слав них епи ско па 
је сма њен за 33%, све ште ни ка за 50% (има их све га 1.800), бо го сло ви ја за 
60%, број ђа ка ко ји по ха ђа ју пра во слав на учи ли шта за 75%, цр кве ни зе-
мљи шни по сед је из но сио 12% не ка да шњег. Про цес ате и за ци је за хва тио 
је и вер ски тра ди ци о нал но ори јен ти са но се ло. По да ци пар тиј ских ко ми-
си ја от кри ва ју да се на пра во слав ном се лу са мо 5–10% но во ро ђе не де це 
кр сти, 10% умр лих са хра њу је по пра во слав ним об ре ди ма, 25% сла ви 
сла ву и Бо жић, и то ве ћи на без ре ли ги о зних са др жа ја. Сма њи ва ње и сво-
ђе ње на ми ни мум ду хов ног и мо рал ног ути ца ја Срп ске пра во слав не цр кве 
зна чи ло је за срп ски на род ви ше де це ниј ски гу би так бит не ду хов не ори-
јен та ци је” [Димић, 1998: 86–88].

Пре ма све до че њу Ју сти на По по ви ћа [Јустин Ће лиј ски 1960]4, ко ји је 
прог нан с Бо го слов ског фа кул те та па и сâм био жр тва ре пре сив не по ли-
ти ке по сле рат не Ју го сла ви је, на то ме се ра ди ло план ски и си сте мат ски: 
„по сте пе но се ра за ра Цр ква из ну тра и спо ља, иде о ло шки и ор га ни за ци-
о но”. Крај њи циљ та кве по ли ти ке би ло је ли ша ва ње цр кве и пра во слав них 
вер ни ка њи хо вих основ них пра ва: „И сва ки се хри шћа нин у чу ду пи та: 
Је смо ли ми пра во слав ни хри шћа ни пу но прав ни гра ђа ни ове зе мље? 
Уста вом је ‛за јам че на сло бо да са ве сти и ве ре’, исто та ко и За ко ном о прав-
ном по ло жа ју вер ских за јед ни ца; а где је та сло бо да за нас пра во слав не? 
Сло бо да је да ти мо гућ но сти да се пра ва оства ре. Без то га, сло бо да је ска ска, 
сло бо да је бај ка, сло бо да је су ва ап страк ци ја и зло чи нач ка уто пи ја”. На-
во де ћи број не по дат ке о угр о же ним пра ви ма, По по вић, по ред оста лог, 
ка же да се про тив цр кве и ве ре пи шу пам фле ти „али се Цр кви не до пу шта 
да се бра ни ни пу тем штам пе, ни пу тем јав них пре да ва ња, ни пу тем сло-
бод не ди ску си је”. Цр кве не књи ге ни су се мо гле штам па ти већ су се пре-
пи си ва ле ру ком, пре ма цр кве ној књи жев но сти цен зу ра је би ла „не по-

4 Све до че ње је пи са но 1960. а до пу ње но 1969. Об ја вље но је под на зи вом „Исти на о 
Срп ској Пра во слав ној Цр кви у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји и од нос Цр кве пре ма вла сти ма” 
у ин тер нет из да њу ча со пи са Све то са вље 1. ав гу ста 2007.

http://www.sve to sa vlje.org /bi bli o te ka/Isto ri ja/Lat_isti na_o_SPC_u_ko mu ni stic koj_Ju go-
sla vi ji.ht m (при сту пље но 3. 1. 2015).
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штед на”, на Бо го слов ском фа кул те ту је „на мет нут ве то при из бо ру на-
став ни ка, ма да је Уста вом Цр ква одво је на од Др жа ве (...) упо тре бља ва ју 
се сва сред ства за стра ши ва ња и ро ди те ља и ђа ка, да ђа ци не по ха ђа ју 
вер ску на ста ву” иа ко је она би ла сло бод на пре ма та да шњем За ко ну о 
прав ном по ло жа ју вер ских за јед ни ца. 

О ово ме све до чи, по ред оста лих, и по да так да је Пра во слав ни бо го-
слов ски фа кул тет на осно ву ре ше ња Вла де Ср би је до не тог фе бру а ра 1952. 
уки нут као др жав на уста но ва, из дво јен из Бе о град ског уни вер зи те та и 
при по јен Срп ској пра во слав ној цр кви те је од 1. ју ла 1952. био у окви ру 
ње. Од лу ком Вла де Ре пу бли ке Ср би је ко јом је ре ше ње о ли кви да ци ји 
Пра во слав ног бо го слов ског фа кул те та про гла ше но не ле ги тим ним и ану-
ли ра но, од 1. ја ну а ра 2004. фа кул тет је по но во вра ћен у са став Бе о град ског 
уни вер зи те та, иа ко је остао у ду хов ном и ка нон ском окри љу Срп ске пра-
во слав не цр кве5.

Ка кве су би ле по сле ди це та кве ре стрик тив не по ли ти ке др жа ве пре-
ма СПЦ и ње ним ви ше ве ков ним те ко ви на ма ко је има ју не мер љив ути цај 
на ду хов ну кул ту ру и иден ти тет срп ског на ро да, на ро чи то илу стру је суд-
би на ма на сти ра у Ср би ји. Они се као „ве ков ни чу ва ри срп ског на ро да (...) 
жи ве све ти ње на род не ве ре (...) жи ви хра мо ви Жи во ме Бо гу, све ти до мо-
ви мо ли тве” пре тва ра ју у „кул тур не спо ме ни ке” и у му зе је мр твих ста-
ри на (...): ула зиш у Све те Со по ћа не и пла ћаш че тр де сет ди на ра, му зеј ску 
ула зни цу! Јер Со по ћа ни су већ му зеј; и та мо не ма „све тих бо го слу же ња 
[Јустин Ће лиј ски 1960]”.

Та кав од нос пре ма не ма те ри јал ним ду хов ним вред но сти ма срп ског 
на ро да не са мо што све до чи о не по сто ја њу сло бо де пра во слав них хри шћа-
на да ис по ве да ју сво ју ве ру ко је ни је санк ци о ни са но уста вом и за ко ни ма, 
већ и о од лу чу ју ћем ути ца ју ко му ни стич ке иде о ло ги је на му зе о ло ги ју и 
хе ри то ло ги ју, му зеј ску ети ку и дру га струч на пи та ња за шти те пра во слав-
них спо ме ни ка кул ту ре. Он се огле да у то ме што ни је ус по ста вљен раз-
ли чит од нос пре ма кул тур ном на сле ђу ко је је из гу би ло сво ју пр во бит ну 
функ ци ју (ар хе о ло шки ло ка ли те ти, утвр ђе ња, ет но ло шки, ин ду стриј ски 
и дру ги пред ме ти ко ји су услед раз во ја но вих тех но ло ги ја из гу би ли сво-
ју прак тич ну при ме ну и сл.) и пра во слав ном кул тур ном на сле ђу ко је кроз 
бо го слу же ња и дру ге вер ске об ре де у цр ква ма и ма на сти ри ма ак тив но 
уче ству је у кул тур ном жи во ту. Ако у ма на сти ру Со по ћа ни, као и у број-
ним дру гим ма на сти ри ма у Ср би ји ко ји су би ли за тво ре ни, не ма бо го-
слу же ња, ти ме је из гу бље на њи хо ва основ на вред ност за кул ту ру дру штва 
у на ста ја њу, а ти ме и са ма свр ха му зе ја као уста но ве ко ја чу ва кул тур но 
на сле ђе. Та вред ност не ле жи у ис ти ца њу стил ских ка рак те ри сти ка, исто-
риј ском, умет нич ком и на уч ном зна ча ју ма на сти ра, већ пре све га у ње-
го вој ду хов ној ми си ји ко ја се оства ру је кроз мо ли тву и бо го слу же ња и 
из ко је про из и ла зе све дру ге вред но сти за дру штво. Ако се она из гу би, 
гу би се ге не рич ки по тен ци јал кул ту ре и дру ге вред но сти се не мо гу 
ство ри ти, те „му зеј” Со по ћа ни и дру ги ма на сти ри-му зе ји (на при мер, 

5 http://www.bfspc.bg.ac.rs/fa kul tet?pa ge=0,3 (при сту пље но 17. 12. 2014).
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Вој ло ви ца, Ко виљ и мно ги дру ги) по ста ју ви три на пра шња вих и „мр твих 
ста ри на” ко је не ма ју упо тре бљи вост и не мо гу се прак тич но ко ри сти ти. 
Ти ме је др жа ва спре чи ла ути цај пра во сла вља на из град њу вред но сних 
обра за ца при пад ни ка пра во слав не за јед ни це, и то је, очи глед но, би ла је-
ди на свр ха ант кул тур не по ли ти ке во ђе не у том пе ри о ду. Да је то уи сти ну 
би ла ан ти кул тур на по ли ти ка све до чи уни вер зал на свр ха кул тур не по ли-
ти ке да под сти че кул тур ни жи вот и кул тур ни раз вој дру штва [Ђукић 
2012: 30], због че га под пој мом кул тур на по ли ти ка не би смо мо гли схва-
ти ти ону по ли ти ку у кул ту ри или пре ма кул ту ри, ко ја је усме ре на на 
по ти ски ва ње или не ги ра ње ње них основ них вред но сти. Дру гим ре чи ма, 
сва ка она по ли ти ка ко ја је у су прот но сти с ау тен тич ним функ ци ја ма 
кул ту ре, ко ја спу та ва и огра ни ча ва кул тур ни жи вот и умет нич ко ства ра-
ла штво, не би се мо гла на зва ти истин ском кул тур ном по ли ти ком. Пре ма 
Пр ња ту, та кву прак су ва ља ло би ква ли фи ко ва ти као по се бан вид по ли-
тич ке де лат но сти, тј. по ли тич ког при ти ска у од но су на сло бо дан кул тур-
ни раз вој. Иа ко сва ка кул тур на по ли ти ка ну жно у се би но си пар ци јал не 
ин те ре се, што је из раз уских иде о ло шких, по ли тич ких и еко ном ских 
ци ље ва вла да ју ће кла се [Pr njat 1986], она, ра ди афир ма ци је и ре а ли за ци-
је ин те ре са вла да ју ће кла се, не би сме ла уни шта ва ти иде о ло шки „не по-
жељ но” кул тур но на сле ђе (на при мер, пра во сла вље), ни ти угро жа ва ти 
оп ста нак кул тур них мо де ла не ких дру штве них (се ља штво, ди си ден ти 
итд.), на ци о нал них и ет нич ких (ве ћин ских и ма њин ских) гру па [Ђукић 
2012: 35]. Кул тур ни ан тро по лог Едвард Са пир истог је ми шље ња: „сва ко 
све сно на сто ја ње да се јед на кул ту ра на мет не не по сред но и на бр зи ну, 
ма ко ли ко да је под у пр та до бром во љом, је сте на ср тај на дух. Ка да се још 
не пот кре пљу је до бром во љом већ вољ ном без ду шно шћу, та кав по ку шај 
је нај ве ћи мо гу ћи зло чин про тив људ ског ду ха – на и ме, он је та да са мо 
по ри ца ње кул ту ре” [Sa pir 1974: 96]. 

Да по ли тич ка ре пре си ја ни је ин хе рент на кул ту ри, го во ри и низ до-
га ђа ја ко ји су до кра ја 20. ве ка во ди ли ка ус по ста вља њу пра вед ни јег, 
ефи ка сни јег и ефек тив ни јег си сте ма са гле да ва ња кул тур них вред но сти 
пра во сла вља. Нај пре је 1973. Ју го сла ви ја ра ти фи ко ва ла Кон вен ци ју о 
ме ра ма за за бра ну и спре ча ва ње не до зво ље ног уво за, из во за и пре но са 
сво ји не кул тур них до ба ра, усво је не у Па ри зу 1970. го ди не. По став ши део 
прав ног по рет ка, она је до при не ла да се под пој мом „кул тур на до бра” 
под јед на ко сма тра ју до бра ре ли ги о зног и све тов ног ка рак те ра ко је сва ка 
др жа ва озна чи као зна чај на за ар хе о ло ги ју, пра и сто ри ју, исто ри ју, књи-
жев ност, умет ност или на у ку [Ђукић 2000: 764]. По том је 1979, два де сет 
го ди на на кон пре стан ка бо го слу же ња и пре тва ра ња у му зеј, УНЕ СКО 
увр стио ма на стир Со по ћа не, за јед но са Ста рим Ра сом, на ли сту свет ске 
кул тур не ба шти не, чи ме је овај ком плекс по стао пр во вер ско кул тур но-
исто риј ско на сле ђе Ср би је ко је се на шло на овој ли сти. За тим је 1996, 
та ко ђе на кон 20 го ди на, ма на стир до жи вео ве ли ку ду хов ну об но ву ка да 
је де сет мо на ха и ис ку ше ни ка пре шло из ма на сти ра Цр на Ре ка и об но ви-
ло бо го слу же ња у Со по ћа ни ма [Сопоћани 2011: 62]. Чи ње ни ца да од та да 
до да нас ко ег зи сти ра ду хов на и све тов на функ ци ја ове пра во слав не све-



ти ње и свет ске кул тур не ба шти не са мо је још је дан не по би тан до каз 
ан ти кул тур не по ли ти ке по сле рат не Ју го сла ви је. Тај след до га ђа ја све до-
чи о раз ме ра ма по сле ди ца ан ти ре ли ги о зне про па ган де с об зи ром на то 
да је у овом слу ча ју би ло по треб но 40 го ди на да се по но во ус по ста ви 
основ на вред ност пра во сла вља ко ја са др жи по тен ци јал да ге не ри ше но ве 
кул тур не вред но сти. 

Да је по ли ти ка ате и стич ког то та ли тар ног ре жи ма убла же на кра јем 
се дам де се тих го ди на 20. ве ка, го во ри и низ струч них ак тив но сти у обла-
сти за шти те кул тур не ба шти не. По ред при пре ма за но ми на ци ју ком плек са 
Ста ри Рас, за по чет је и про цес за шти те нај ста ри јег срп ског илу стро ва ног 
ћи ри лич ног ру ко пи са на пи са ног у пре сто ни ци срп ске сред њо ве ков не 
др жа ве. Је ван ђе ље хум ског кне за Ми ро сла ва, бра та ра шког ве ли ког жу-
па на Сте фа на Не ма ње, по зна то као Ми ро сла вље во је ван ђе ље, ак том На род-
не скуп шти не 1979. го ди не про гла ше но је за кул тур но до бро од из у зет ног 
зна ча ја, а за тим 2005. упи са но у ре ги стар Уне ско вог про јек та „Пам ће ње 
све та” на ли сти свет ске кул тур не ба шти не.

УПО ТРЕ БЉИ ВОСТ И КО РИ ШЋЕ ЊЕ ПРА ВО СЛАВ НОГ  
КУЛ ТУР НОГ НА СЛЕ ЂА У СА ВРЕ МЕ НОЈ СР БИ ЈИ

Ста вља ња ван сна ге пре ђа шњих по ли тич ких од лу ка ве за них за ста-
тус Бо го слов ског фа кул те та, на кон де мо крат ских из бо ра у Ср би ји 2000, 
до шло је и до ни за дру гих по ли тич ких од лу ка ко је су омо гу ћи ле да се 
пра во слав на кул ту ра укљу чи у кул тур ни жи вот и ути че на об ли ко ва ње 
иден ти те та ве ћин ског срп ског на ро да у Ср би ји. Ра ди си сте ма тич но сти и 
пре глед но сти, оне ће би ти раз вр ста не у две гру пе. Пр ва гру па об у хва та 
од лу ке ко је се од но се на кул ту ру схва ће ну у ши рем ан тро по ло шком сми-
слу као на чин жи во та од ре ђе не људ ске за јед ни це „ко ји се учи, а не на-
сле ђу је про сто би о ло шки” [Голубовић и Ја рић 2010: 13] због че га је на чин 
жи во та се лек ти ван а не уни вер за лан, и укљу чу је је зик и пи смо, др жав не 
и дру ге пра зни ке и слич но. Дру га гру па од лу ка од но си се на про свет не, 
кул тур не и еко ном ске по ли ти ке као јав не прак тич не по ли ти ке, схва ће не 
као ак тив ност ко ју спр о во ди не ко вла ди но те ло ко је има за кон ска, по ли-
тич ка и фи нан сиј ска овла шће ња да то чи ни [Jang i Oin 2004: 5] с ци љем 
да др жа ва пру жи за до во ља ва ју ћи од го вор на по тре бе и про бле ме дру штва 
и од ре ђе них дру штве них гру па у обла сти кул ту ре и умет но сти [Ђукић 
2012: 31]. 

У том сми слу, од по себ ног зна ча ја за на чин жи во та ве ћин ског срп-
ског на ро да у Ср би ји су од ред бе За ко на о др жав ним и дру гим пра зни ци-
ма. Овим прав но-по ли тич ким ин стру мен том нај ве ћи пра во слав ни вер ски 
пра зни ци су: Бо жић и Ус крс, од ре ђе ни као не рад ни да ни6 чи ме се омо-
гу ћа ва при пад ни ци ма пра во слав не вер ске за јед ни це ве ћин ског срп ског 

6 Пре ма За ко ну о др жав ним и ду гим пра зни ци ма РС у Ре пу бли ци Ср би ји пра зну ју 
се вер ски пра зни ци: 1) пр ви дан Бо жи ћа (7. ја ну ар), 2) Вас кр шњи пра зни ци по чев од Ве ли-
ког пет ка за кључ но с дру гим да ном Вас кр са (члан 2).
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на ро да у Ср би ји да про сла вља ју вер ске пра зни ке а да их не санк ци о ни ше 
по сло да вац и др жа ва. 

У обла сти про свет не по ли ти ке, по ред при кљу че ња Бо го слов ског 
фа кул те та Уни вер зи те ту у Бе о гра ду 2004. го ди не од лу ком Вла де Ре пу бли-
ке Ср би је, до не те су још две зна чај не од лу ке. Јед на се од но си на уво ђе ње 
из бор ног на став ног пред ме та Ве ро на у ка у на став не пла но ве и про гра ме 
основ них и сред њих шко ла7 за оне ђа ке ко ји у по ну ди два ал тер на тив на 
пред ме та же ле да иза бе ру тај пред мет. Иа ко је од мах иза зва ла број не јав не 
де ба те pro et con tra, то ком 15 го ди на на ста ве по ка за ло се да све ве ћи број 
ђа ка и њи хо вих ро ди те ља, од но сно ста ра те ља би ра овај пред мет, па се 
2014, пре ма из ја ви Ње го ве све то сти па три јар ха срп ског го спо ди на Ири-
не ја, 600.000 де це и њи хо вих ро ди те ља из ја сни ло да же ли на ста ву ве ро-
на у ке у шко ла ма, што је знак да се наш на род вра ћа тра ди ци ји8. Дру га 
од лу ка под ра зу ме ва уче шће два пред став ни ка из ре да Срп ске пра во слав-
не цр кве и дру гих тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца у Ср би ји 
у ра ду На ци о нал ног про свет ног са ве та9 што има ути ца ја на про цес од лу-
чи ва ња у обла сти вас пи та ња и обра зо ва ња. Слич но си стем ско ре ше ње по-
сто ји и у обла сти ме диј ске по ли ти ке где у ра ду Са ве та Ре пу блич ке ра дио-
ди фу з не аген ци је уче ству је и пред став ник СПЦ на пред лог овла шће ног 
пред ла га ча из ре до ва тра ди ци о нал них цр ка ва и вер ских за јед ни ца10.

У обла сти кул тур не по ли ти ке не ма слич них си стем ских ре ше ња 
ко ја има ју ге не рич ки по тен ци јал, бу ду ћи да ме ђу чла но ви ма На ци о нал ног 
са ве та за кул ту ру не ма пред став ни ка СПЦ. Ме ђу тим, у обла сти за шти те 
кул тур ног на сле ђа је ипак до шло до ни за по ве за них и осми шље них ак тив-
но сти ко је су до при не ле да се пра во слав ни ма на сти ри и цр кве у Ср би ји 
про гла се свет ском кул тур ном ба шти ном. По ред спо ме нич ког ком плек са 
Ста ри Рас ко ји об у хва та ма на сти ре: Ђур ђе ви Сту по ви и Со по ћа ни, као и 
цр кву Све тих апо сто ла Пе тра и Па вла, упи са них 1979. и ма на сти ра Сту-
де ни це 1986, на ли сти УНЕ СКО-а на ла зе се и ма на сти ри Ви со ки Де ча ни 
(2004) и Гра ча ни ца (2006) као и цр кве: Пећ ка па три јар ши ја (2006) и Бо-
го ро ди ца Ље ви шка (2006). У том пе ри о ду је у свет ски ре ги стар кул тур не 
и до ку мен та ци о не ба шти не упи са но и Ми ро сла вље во је ван ђе ље (2005) 
ко је је по ста ло и део пре по зна тљи вог иден ти те та На род ног му зе ја, по себ-
но због упо тре бе ми ни ја ту ре са две су че ље не пти це за ло го тип му зе ја. 
Исто вре ме но с при пре мом до ку мен та ци је за но ми на ци ју ове нај ста ри је 
са чу ва не бо го слу жбе не књи ге пи са не ћи ри ли цом, због „ка та стро фал них 
ми кро кли мат ских и без бед но сних раз ло га”, 2003. до не та је од лу ка да се 
по ву че стал на по став ка на кон че га је на ред них де сет го ди на про стор стал-

7 Текст Уред бе о ор га ни зо ва њу и оства ри ва њу вер ске на ста ве и на ста ве ал тер на тив ног 
пред ме та у основ ној и сред њој шко ли ко јом се уре ђу је вер ска на ста ва за тра ди ци о нал не 
цр кве и вер ске за јед ни це, а не са мо за Срп ску пра во слав ну цр кву на ла зи се на ло ка ци ји http://
www.ve re.go v.rs /KSCVZ/uplo ads/do ku men ti/001%20sko la%20ured ba.pdf (прист. 5. 1. 2015).

8 Из ја ву су пре не ле број не те ле ви зиј ске ста ни це 19. де цем бра 2014, а ме ђу њи ма Пинк, 
Б92 и дру ге.

9 http://www.nps.gov.rs/nps/cla no vi/ (при сту пље но 10. 1. 2015).
10 http://www.rra.org.rs/la ti ni ca/o-na ma (при сту пље но 10. 1. 2015).



721

не из ло жбе не по став ке био за тво рен за јав ност. По но во је отво рен из ло жбом 
„За ве ти и по ру ке, Сте фан Не ма ња – де вет ве ко ва”, ок то бра 2013. ка да се 
обе ле жа ва ло де вет ве ко ва од ро ђе ња Сте фа на Не ма ње – ро до на чел ни ка 
све те ло зе Не ма њи ћа и уте ме љи ва ча срп ске сред њо ве ков не др жа ве11.

У пе ри о ду од 2006. до 2013, из у зе так у по гле ду вред но ва ња зна че ња 
и зна ча ја пра во слав ног кул тур ног на сле ђа чи не срп ске по ро дич не кр сне 
сла ве као оби чај ко ји се раз вио у срп ској сред њо ве ков ној др жа ви и пре но-
си кроз ге не ра ци је све до да нас. Упра во та упо тре бљи вост и ко ри шће ње, 
ка ко на ин ди ви ду ал ном, та ко и на оп ште дру штве ном пла ну, омо гу ћи ла је 
да 2014. сла ве бу ду укљу че не у Уне ско ву Ре пре зен та тив ну ли сту не ма те-
ри јал ног кул тур ног на сле ђа чо ве чан ства. То je пр ви упис из Ср би је на ову 
ли сту на кон што је 2010. На род на скуп шти на РС ра ти фи ко ва ла УНЕ СКО 
Кон вен ци ју о за шти ти и очу ва њу не ма те ри јал ног на сле ђа12 под ко јим се 
под ра зу ме ва ју: прак се, при ка зи, из ра зи, зна ња, ве шти не, ин стру мен ти, 
пред ме ти, ар те фак ти и кул тур ни про сто ри с њи ма по ве за ни, а ко ји за јед-
ни це, гру пе и по је дин ци пре по зна ју као део свог кул тур ног на сле ђа. За 
ова кво на сле ђе је ка рак те ри стич но да се пре но си с ге не ра ци је на ге не ра-
ци ју и да га за јед ни це и гру пе из но ва ства ра ју, за ви сно од њи хо вог окру-
же ња, њи хо ве ин тер ак ци је с при ро дом и њи хо ве исто ри је. При то ме, оно 
пру жа осе ћај иден ти те та и кон ти ну и те та, те се та ко про мо ви ше по што ва-
ње пре ма кул тур ној ра зно ли ко сти и кре а тив но сти љу ди. Да ље се у чла ну 2, 
тач ка 2 да ју при ме ри у ко јим се у обла сти ма ово на сле ђе на ро чи то ис по-
ља ва. То су обла сти усме них тра ди ци ја и из ра за, укљу чу ју ћи и је зик, 
из во ђач ке умет но сти, дру штве ни оби ча ји, ри ту а ли и све ча ни до га ђа ји и 
ве шти не ве за не за тра ди ци о нал не за на те. За тим, тач ком 3, чла ном 2 Кон-
вен ци је де фи ни ше се тер мин: „очу ва ње” та ко што озна ча ва ме ре ко је 
на сто је да обез бе де упо тре бљи вост овог на сле ђа, што укљу чу је иден ти-
фи ка ци ју, до ку мен та ци ју, ис тра жи ва ње, очу ва ње, за шти ту, про мо ци ју, 
вред но ва ње, пре но ше ње кроз фор мал но и не фор мал но обра зо ва ње и ре-
ви та ли за ци ју раз ли чи тих аспе ка та та квог на сле ђа. 

Сто га, мо же се за кљу чи ти да је на осно ву ус по ста вље ног прав ног 
по рет ка Ре пу бли ке Ср би је, у обла сти за шти те од 2000. до 2006. зна чај на 
па жња усме ре на на ме ђу на род ну пре по зна тљи вост ма те ри јал ног, а од 2013. 
и не ма те ри јал ног пра во слав ног на сле ђа. Мо гућ ност да љег уна пре ђе ња 
од но си се на ме ре ко је на сто је да обез бе де ко ри шће ње и упо тре бљи вост 
на сле ђа кроз не фор мал но обра зо ва ње и ре ви та ли за ци ју раз ли чи тих аспе-
ка та пра во слав ног кул тур ног на сле ђа.

11 http://www.na rod ni mu zej.rs /event/za ve ti-i-po ru ke-ste fan-ne ma nja-de vet-ve ko va/ (при сту-
пље но 27. 11. 2014).

12 http://www.blic.rs/Kul tu ra/Ve sti/514794/Srp ska-sla va-uvr ste na-na-Une sko vu-li stu-kul-
tur nog-na sle dja (при сту пље но 10. 12. 2014).



ОД НОС СА ВРЕ МЕ НЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ У СР БИ ЈИ  
ПРЕ МА ПРА ВО СЛАВ НОЈ КУЛ ТУ РИ

Ем пи риј ски по да ци при ку пље ни ме то дом ме диј ске ар хе о ло ги је по-
ка зу ју да су ин фор ма ци је о од но су све тов не др жа ве пре ма пра во слав ној 
кул ту ри до ступ не јав но сти за хва љу ју ћи но вим тех но ло ги ја ма и ин тер-
не ту. Осим што пред ста вља основ ну прет по став ку ње не упо тре бљи во сти 
и ко ри шће ња, до ступ ност та ко ђе омо гу ћа ва да се уо че раз ли ке у од но су 
се ку лар не др жа ве пре ма пра во слав ној кул ту ри у Ср би ји. Оне се огле да ју 
у то ме што су све тов не др жа ве Ју го сла ви је, по чев од Кра ље ви не СХС све 
до СФРЈ, по зи ва ју ћи се на се ку ла ри за ци ју др жа ве као по ли тич ки фе но мен 
ко ји се раз ви ја од Фран цу ске ре во лу ци је, ре стрик тив ном и ре пре сив ном 
кул тур ном и про свет ном по ли ти ком на сто ја ле да ума ње ге не рич ку вред-
ност пра во сла вља тре ти ра ју ћи га као на сле ђе ко је не ма упо треб ну функ-
ци ју те га тре ба из ло жи ти у му зе ји ма, а не као вред ност ко ја се одр жа ла 
20 ве ко ва и ко ја ак тив но ге не ри ше но ве кул тур не вред но сти. С дру ге стра-
не, мо же се уо чи ти на сто ја ње се ку лар не др жа ве ус по ста вље не на кон 2000. 
да се ус по ста ви но ви прав ни оквир ко ји ће би ти под сти ца јан уме сто ре-
стрик ти ван и ре пре си ван, те пра во сла вљу по вра ти ти мо гућ ност да уче-
ству је у про це су ства ра ња кул тур них обра за ца и вред но сти са вре ме ног 
дру штва. Сто га се мо же за кљу чи ти да упо тре бљи вост и ко ри шће ње кул-
тур них те ко ви на пра во сла вља у се ку лар ној др жа ви, пре све га за ви си од 
то та ли тар не или де мо крат ске при ро де вла сти, тј. од про свет не и кул тур не 
по ли ти ке ко је се во де на осно ву иде о ло ги је и по ли тич ких од лу ка. У том 
сми слу, за бу ду ћа ис тра жи ва ња од но са се ку лар не др жа ве пре ма пра во слав-
ној кул ту ри, кључ но је пи та ње да ли је ус по ста вљен од нос ко о пе ра тив не 
кон струк тив не са рад ње и ка ко се она мо же уна пре ди ти. Да та кав од нос 
у пу ној ме ри још ни је ус по ста вљен го во ри чи ње ни ца да се кул тур на по-
ли ти ка ис кљу чи во од но си на за шти ту пра во слав ног кул тур ног на сле ђа, 
па за раз ли ку од про свет не и ме диј ске по ли ти ке, још увек не по ка зу је 
спрем ност да под сти че ге не рич ки по тен ци јал пра во слав не кул ту ре. 
Основ ни узрок ле жи у сла бо сти ма ме ха ни зма пар ти ци па тив ног од лу чи-
ва ња ко ји је све ден на по ли тич ку функ ци ју ре сор ног ми ни стра кул ту ре, 
док На ци о нал ни са вет за кул ту ру, као струч но те ло, има ис кљу чи во са-
ве то дав ну функ ци ју. Она се, при том, ис цр пљу је у све тов ној ди мен зи ји 
кул ту ре због чи ње ни це да За кон о кул ту ри ни је пред ви део мо гућ ност да 
пред став ни ци СПЦ уче ству ју у про це су фор му ли са ња ми шље ња о ста њу 
у кул ту ри. На тај на чин кул тур на по ли ти ка не оства ру је сво ју основ ну 
свр ху да пру жи за до во ља ва ју ћи од го вор на по тре бе и про бле ме дру штва 
и по себ них дру штве них гру па – у овом слу ча ју пра во слав не хри шћан ске 
за јед ни це ве ћин ског срп ског на ро да у Ср би ји.
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SUMMARY: The topic of the paper is the relationship of the secular state towards 
the Orthodox culture in Serbia during the 20th and 21st centuries. Basic research problem 
is a usability of cultural values of Orthodoxy in contemporary Serbia after a period of 
antireligious propaganda in Yugoslavia. Therefore, the research is focused on the question 
of whether secular state legal and political instruments encourage or limit the protection, 
preservation, and the inclusion of Orthodox culture in the cultural life of the majority of 
the Serbian people on the territory of Serbia. Basic methods of empirical research is the 
media archeology applied in order to establish how much relevant data are available on-line. 
The survey results show a lack of participatory mechanisms of decision making on key 
issues of cultural life and cultural development, which is reduced to the secular dimension 
of culture. Therefore, the contemporary cultural policy mainly relates to the protection 
and preservation of the Orthodox cultural heritage, while in the arts, creativity and in-
novation, there are no systemic solutions that encourage generic potential of Orthodox 
culture and influence the development of human capabilities in accordance with the 
Orthodox Christian values.
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СА ЖЕ ТАК: Де фи ни тив но опре де ље ње ју го сло вен ског ру ко вод ства 
за Кар де ље ву кон цеп ци ју ре ша ва ња устав ног пи та ња, ко је је по ста ло очи-
глед но по сле Бри он ског пле ну ма, усло ви ло је пре и спи ти ва ње по сто је ћих 
устав них ре ше ња – усво је них не пу не че ти ри го ди не ра ни је. Чи та ву устав-
ну ре фор му, ко ја је об у хва та ла три гру пе аманд ма на (1967, 1968. и 1971. 
го ди не), те но ви Устав из 1974. го ди не, обе ле жи ла је тен ден ци ја оса мо ста-
љи ва ња ре пу бли ка у од но су на фе де ра ци ју, од но сно ау то ном них по кра ји на 
у од но су на Со ци ја ли стич ку Ре пу бли ку Ср би ју. Већ од кра ја 1966. го ди не 
и из Но вог Са да и из При шти не све гла сни је су се мо гли чу ти зах те ви за 
ре де фи ни са њем устав них по зи ци ја ау то ном них по кра ји на. Та да шње ру-
ко вод ство Са ве за ко му ни ста Ср би је ни је се су прот ста вља ло ова квим зах-
те ви ма за дез ин те гра ци ју Ре пу бли ке, што је оста ви ло трај не по сле ди це по 
ка рак тер ју го сло вен ског фе де ра ли зма и ути ца ло на суд би ну срп ског на-
ро да то ком де ве де се тих го ди на 20. ве ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ау то но ми ја, Вој во ди на, Ср би ја, Устав

На кон до ла ска ко му ни ста на власт по сле Дру гог свет ског ра та и до-
но ше ња Уста ва из 1946. го ди не, ју го сло вен ска др жа ва би ла је ор га ни зо ва-
на као фе де ра ци ја са ста вље на од шест је ди ни ца, од ко јих је јед на, Ср би ја, 
би ла сло же на – тј. на ње ној те ри то ри ји су по сто ја ле Ау то ном на По кра ји-
на Вој во ди на и Ау то ном на Ко сов ско-ме то хиј ска Област [Ницовић 2007: 
317–324]. Да љим устав ним раз во јем со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, до но-
ше њем Устав ног за ко на из 1953. го ди не и Уста ва из 1963. го ди не, ни је 
бит ни је про ме ње на устав но-прав на кон цеп ци ја ју го сло вен ског фе де ра-
ли зма. Ме ђу тим, на кон па да Алек сан дра Ран ко ви ћа, не ста ло је глав ног 
про тив ни ка сна га ма ко је су се за ла га ле за по ли ти ку „де е та ти за ци је” (ко ју 
је пер со ни фи ко вао Едвард Кар дељ), од но сно ра ди кал но од у зи ма ње над-
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ле жно сти са ве зној др жа ви у ко рист ре пу бли ка, од но сно нај ве ћој ре пу-
бли ци у ко рист ње них по кра ји на. Та кве сна ге су, вр ло бр зо на кон Бри он-
ског пле ну ма, јав но за тра жи ле ре ви зи ју устав них ре ше ња.

По ло ви ном фе бру а ра 1967. го ди не, на сед ни ци Скуп шти не Ср би је, 
вој во ђан ски функ ци о нер Ра до ван Влај ко вић је ука зао на „од ре ђе не од-
но се Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке и ау то ном них по кра ји на”, од но сно на 
„не до вољ ну аде кват ност” ак ту ел них устав них ре ше ња (од 1963. го ди не) 
ко ја су их де фи ни са ла. На вео је да су пра ва и ду жно сти ре пу бли ке и по-
кра ји на та ко кон ци пи ра на „да не пред ста вља ју увек си гу ран кри те ри јум 
да се утвр ди ко ји су то по сло ви од ин те ре са за ре пу бли ку као це ли ну, а 
ко је по сло ве тре ба да вр ше ау то ном не по кра ји не у скла ду са сво јим по-
себ но сти ма”, што је „до во ди ло и до во ди до ме ђу соб них не спо ра зу ма”. 
Сто га је, по Влај ко ви ће вом ми шље њу, не ми нов но би ло „да ље пре но ше ње” 
пра ва у ко рист ау то ном них по кра ји на [Дневник, 19. 2. 1967].

Мар та 1967. го ди не пи та ње про ши ре ња по кра јин ске ау то но ми је по-
кре ну то је и на сед ни ци Скуп шти не Вој во ди не. Пот пред сед ник по кра јин-
ског Из вр шног ве ћа Фра ња Нађ оце нио је да је у ак ту ел ном ре пу блич ком 
Уста ву на чин утвр ђи ва ња пра ва ау то ном них по кра ји на био „ве о ма уоп-
штен и не до вољ но од ре ђен у од но су на од го ва ра ју ћа пра ва СР Ср би је”. 
Као при ме ре „нео д ре ђе ног устав ног по ло жа ја ау то ном них по кра ји на” 
на вео је но р ма тив на овла шће ња, ма те ри јал ну осно ву и чи ње ни цу да „ве-
ћи на пра ва ау то ном них је ди ни ца пред ста вља ју исто вре ме но са став ни део 
оп штих функ ци ја Со ци ја ли стич ке Ре пу бли ке”. Исто вре ме но, по кра јин ски 
функ ци о нер Сти пан Ма ру шић је на сед ни ци По кра јин ске кон фе рен ци је 
Со ци ја ли стич ког са ве за рад ног на ро да на ја вио да пред сто ји „пре и спи ти-
ва ње устав них ре ше ња – утвр ђе них у ре пу блич ком уста ву – ко ја се од-
но се на пра ва и ду жно сти ау то ном них по кра ји на”, ка ко би се про ме ни ле 
не ке „пре ва зи ђе не од ред бе” [Дневник, 23. 3. 1967].

На за јед нич кој сед ни ци Пред сед ни штва и Из вр шног ко ми те та ПК 
СКВ, одр жа ној кра јем мар та 1968. го ди не, раз ма тра на је ин фор ма ци ја о 
то ку ди ску си ја о устав ним пи та њи ма „с по себ ним освр том на устав но 
ре гу ли са ње ста ту са по кра ји не”. Мир ко Ча на да но вић, пр ви чо век По кра-
јин ског ко ми те та, упо знао је при сут не с ра дом по кра јин ске ко ми си је, као 
и с ње ном са рад њом с ре пу блич ком, и пре до чио уса гла ше не ста во ве те 
две ко ми си је: да су ау то но ми је са мо стал не са мо у прав не дру ште но-по ли-
тич ке за јед ни це у окви ру са мо у прав ног и фе де ра тив ног уре ђе ња Ју го сла-
ви је; да би ау то но ми је тре ба ло да има ју еко ном ску са мо стал ност с тим 
да не по сред но уче ству ју у тро шко ви ма за јед нич ких функ ци ја Ре пу бли ке, 
и по сред но у тро шко ви ма ју го сло вен ске фе де ра ци је; да за слу жу ју да 
има ју пра во на са мо ор га ни зо ва ње ко је мо ра би ти у скла ду с „по тре ба ма 
гра ђа на, на ци ја и на род но сти на њи хо вом под руч ју и са ин те ре си ма ко је 
има ју ко му не у ау то ном ним по кра ји на ма”. 

Ча на да но вић је на ја вио да ће у бу ду ћим ди ску си ја ма би ти ре чи о 
то ме да ли да се ау то но ми је у са ве зном Уста ву ис ка жу у об ли ку по себ не 
устав не ка те го ри је или у оном де лу где је реч о ре пу бли ка ма, по том „ко 
тре ба да утвр ђу је из во ре и ви си ну при хо да за од го ва ра ју ће дру штве но- 
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-по ли тич ке за јед ни це уоп ште па он да и за ау то но ми је”, те у ко јем слу ча-
ју по кра ји не мо гу да има ју мо гућ ност са мо ор га ни зо ва ња на осно ву са ве-
зне, а у ко јем слу ча ју на осно ву ре пу блич ке ре гу ла ти ве, као и још не ка 
„ма ње ва жна” пи та ња (ста ту са по кра јин ске де ле га ци је у Ве ћу на ро да, 
ста ту са Устав ног су да, ста ту са Вр хов ног су да, да ли да се нор ма тив на 
ак та у по кра ји на ма зо ву од лу ке или за ко ни итд.) На по ме нуо је да ће ау-
то ном не по кра ји не по свој при ли ци до би ти сво је Вр хов не су до ве, али не 
и Устав ни, „и да ве ро ват но не тре ба Устав ни суд”. 

Вој во ђан ски пар тиј ски врх је том при ли ком оба ве штен да „по сто је 
из ве сне раз ли ке у од но су пре ма ста ту су ау то но ми је из ме ђу Ко сме та и 
Вој во ди не”, и то за то што се пи та ње ко сов ско-ме то хиј ске ау то но ми је „у 
ве ћој ме ри по ста вља као на ци о нал но-по ли тич ко пи та ње због од го ва ра-
ју ће на ци о нал не струк ту ре и због по ли тич ког ста ња на том под руч ју док 
се у слу ча ју Вој во ди не у то пи та ње у да ле ко озбиљ ни јој ме ри и при мар-
ни је уба цу ју дру штве но-еко ном ски еле мен ти”. Ча на да но вић је још ре као 
да су вој во ђан ски пре го ва ра чи у Бе о гра ду отво ре но пре до чи ли да сво ју 
плат фор му сма тра ју „по ли тич ки и исто риј ски ре ал ном, да не ма мо ре зер-
вна ста но ви шта и да не при сту па мо раз го во ри ма са уве ре њем да ми из но-
си мо не што скром ни је зах те ве да не би иза зва ли не до у ми це ра чу на ју ћи 
при то ме по тај но да ће не ко из не ти мак си мал ни је про гра ме па да се по 
при ро ди тра же ња сред њег ре ше ња ми до би је мо ви ше”. Из нео је и не при-
јат но ис ку ство из раз го во ра ко ји су во ђе ни – су о ча ва ње с два екс трем на 
по ли тич ка ста но ви шта: пр во, „да ли ја ча ње ау то но ми је зна чи сла бље ње 
ре пу бли ке па чак и це па ње прак тич но на три ау то ном не је ди ни це: Ко смет, 
Вој во ди ну и Ужу Ср би ју, од но сно да ли ау то но ми ји тре ба прак тич но да ти 
ста тус ре пу бли ке, и са дру гим ко је за ме ра да са да шњу де мо кра ти зо ва ну 
по ли тич ку си ту а ци ју не до вољ но ко ри сти мо за обез бе ђе ње ве ће са мо стал-
но сти Вој во ди не као ау то но ми је” [Архив Вој во ди не, фонд 334, За пи сник 
са сед ни це Пред сед ни штва и ИК ПК СКВ од 26. 3. 1968].

Већ у тој ра ној фа зи устав не ре фор ме, из из ја ва ре пу блич ких и по кра-
јин ских чел ни ка, мо гло се на слу ти ти да по сто је кон цеп циј ске раз ли ке не 
то ли ко из ме ђу пар тиј ских ру ко вод ста ва Вој во ди не и Ср би је, ко ли ко уну тар 
њих са мих. Ако је у Бе о гра ду, на су прот ли бе рал ског вр ха ста ја ла стру ја 
бли ска цен тра ли стич ким иде ја ма, а ко ју је пер со ни фи ко вао Дра го слав 
Мар ко вић – стал но ис ти чу ћи по тре бу да се „очу ва је дин ство ре пу бли ке” 
[Чкребић 2008: 190], он да је у Но вом Са ду уме ре ном по кра јин ском ру ко-
вод ству опо зи ци ју пред во дио шеф но во сад ске пар тиј ске ор га ни за ци је 
Ду шан По по вић. Прав да ју ћи да ље ја ча ње ау то но ми је Вој во ди не „раз во-
јем са мо у пра вља ња” и „про це сом де е та ти за ци је”, По по вић је упо зо ра вао 
на чи ње ни цу „да су по ли тич ки од но си у Ре пу бли ци Ср би ји у про те клом 
пе ри о ду би ли оп те ре ће ни уни та ри стич ким кон цеп ци ја ма и по ли ти ком” 
и да је „ета ти стич ки при ти сак на ау то ном не по кра ји не до шао до из ра за 
и у устав ном си сте му [Поповић 2008: 8–11]”.

Кра јем ма ја 1968. го ди не одр жа на је дво днев на де ба та ре пу блич ких 
и по кра јин ских де ле га ци ја, на ко јој је во де ћи бе о град ски струч њак за устав-
но пра во Јо ван Ђор ђе вић из ја вио да „ни у јед ној зе мљи у све ту – со ци ја ли зму 
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и из ван ње га – не ма раз ви је ни је ни га ран то ва ни је ау то но ми је не го код нас”. 
[Политика, 25. 5. 1968]. Де ба та је оце ње на као пло до твор на, по го то во сто-
га што на њој „ни је би ло то но ва ау то но ма штва и се па ра ти зма”. Нај ви ши 
сте пен са гла сно сти по стиг нут је у по гле ду по тре ба да се по кра ји на ма 
обез бе ди „пот пу но са мо стал ни ма те ри јал ни по ло жај и пра во на утвр ђи-
ва ње из во ра сво јих при хо да”, по том да им се оси гу ра „знат но ши ра и 
са мо стал ни ја” нор ма тив на де лат ност, омо гу ћи ве ћа са мо стал ност по кра-
јин ским де ле га ци ја ма у Са ве зној скуп шти ни итд. С дру ге стра не, кон сен-
зус ни је био по стиг нут око ви ше пи та ња: да ли би у свом на зи ву ау то-
ном не по кра ји не тре ба ло да има ју реч „со ци ја ли стич ка”, ка ко на зи ва ти 
нор ма тив не ак те: за ко ни ма или за кон ским од ред ба ма и др.

Но Ко ми си ја за устав на пи та ња Ср би је ипак је усво ји ла тер мин „по-
кра јин ски за кон”, док је од ба чен зах тев да по кра јин ски Ста ту ти по ста ну 
Уста ви (као ком про ми сно ре ше ње пред ло жен је тер мин „основ ни за кон 
По кра ји не”). Чла но ви ко ми си је су се сло жи ли да по кра ји не мо ра ју има ти 
са мо стал не из во ре при хо да и њи ма са мо стал но рас пола га ти, да се гра ни це 
ау то ном них по кра ји на мо гу ме ња ти са мо уз са гла сност по кра јин ских 
ор га на, те да се Вр хов ни су до ви осну ју у обе по кра ји не. Пред ло же но је и 
да се у Са ве зном уста ву, по ред на во да да се Ју го сла ви ја са сто ји од шест 
ре пу бли ка, до да и став ко ји би пре ци зи рао да се у са ста ву Ср би је на ла зе 
и две по кра ји не – Вој во ди на и Ко со во и Ме то хи ја. 

По чет ком ју ла Ко ми си ја за пи та ња Ста ту та Ау то ном не По кра ји не 
Вој во ди не оба ве сти ла је по кра јин ске по сла ни ке да је у до та да шњим ди-
ску си ја ма по стиг ну та на чел на са гла сност око нај ва жни јих пи та ња, а 
Јо ван Ве се ли нов је на ак ти ву вој во ђан ских ко му ни ста за успе шан за вр-
ше так до го во ра око устав ног пи та ња за слу ге при пи сао „ин тен зив ној 
ко му ни ка ци ји” по кра јин ске и ре пу блич ке ко ми си је, од но сно по ли тич ких 
функ ци о не ра. Ипак, да је у Вој во ди ни би ло не за до вољ них пред ло же ним 
устав ним ре ше њи ма ви ди се из исту па Де сан ке Ро мић, ко ја је твр ди ла да 
је у пред ло гу тек ста но вог Уста ва „за бо ра вље но да се ка же шта је ау то-
но ми ја” [Дневник, 4. 9. 1968]. Та ко ђе, из по кра јин ске ад ми ни стра ци је, али 
и но во сад ског Дру штва прав ни ка у при вре ди, од но сно Дру штва еко но-
ми ста, за тра же но је да Вој во ди на по ред Вр хов ног, до би је и Устав ни или 
Ста ту тар ни суд. Зах тев Вој во ди не за Устав ним су дом је прав дан чи ње ни-
цом да ће но вим устав ним из ме на ма ле ги сла тив на де лат ност по кра ји не 
по ра сти, а Адво кат ска ко мо ра Вој во ди не је сма тра ла „да устав но-суд ско 
оде ље ње при Вр хов ном су ду по кра ји не ни је нај при клад ни је ре ше ње ка да 
се ра ди о за шти ти устав но сти и за ко ни то сти, а то зна чи да би би ло ло гич-
ни је да се обра зу је по се бан Устав ни суд” [Дневник, 19. 12. 1968].

Ко нач но, кра јем де цем бра 1968. го ди не усво јен је дру ги скуп аманд-
ма на на Са ве зни устав (пр ви је усво јен апри ла 1967. го ди не, и ни је се ти цао 
ста ту са ау то ном них по кра ји на). Дру гим ску пом аманд ма на, по го то во 18. 
аманд ма ном, знат но је оја чан су бјек ти ви тет ау то ном них по кра ји на. До дат 
им је атри бут „со ци ја ли стич ка”, на ве де но да фе де ра ци ја шти ти Уста вом 
пред ви ђе на пра ва и ду жно сти по кра ји на, да се те ри то ри ја ау то ном них 
по кра ји на не мо же ме ња ти без са гла сно сти по кра јин ских скуп шти на, 
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по кра ји на ма је до де ље на од го вор ност за вр ше ње за да та ка и по сло ва фе-
де ра ци је на сво јим те ри то ри ја ма, до би ле су пра во на са мо стал ну де ле га-
ци ју у Са ве зној скуп шти ни од два де сет по сла ни ка. У обра зло же њу аманд-
ма на да то је и но во ту ма че ње на стан ка ау то ном них по кра ји на, од но сно 
по твр ђе на је те о ри ја да су оне ау тох то не – на ста ле у НОР-у и на осно ву 
сво је сло бод не во ље се укљу чи ле у са став Ср би је.

У Скуп шти ни Ср би је су кра јем ја ну а ра 1969. го ди не усво је ни пред-
ло зи устав них аманд ма на за из ме ну ре пу блич ког уста ва, а пред сед ник 
Скуп шти не Дра го слав Мар ко вић је из ја вио да се нај зна чај ни је про ме не 
у Уста ву Ср би је од но се на по ло жај ау то ном них по кра ји на ко је су, „као 
спе ци фи чан еле мент ју го сло вен ског фе де ра ли зма”, до би ле пу но пра во 
на са мо ор га ни зо ва ње, суд ску са мо стал ност а за ко но дав на пра ва су им 
знат но уве ћа на. С дру ге стра не, Мар ко вић је на гла сио да пред ло зи да се 
по себ но де фи ни ше по ло жај тзв. уже Ср би је ни су мо гли би ти при хва ће ни 
„јер је дин ство Ре пу бли ке Ср би је не би би ло до кра ја по што ва но, ако би 
се те жи ло јед ном спе ци фич ном по ли тич ком и устав но-прав ном кон сти-
ту и са њу ужег под руч ја Ре пу бли ке” [Дневник, 30. 1. 1969]. Мар ко вић је алу-
ди рао на аманд ман по сла ни ка Рат ка Ми ти ћа и Ра ден ка Бро чи ћа, ко ји је 
гла сио: „О по сло ви ма из над ле жно сти Ре пу блич ке скуп шти не, ко ји се не 
од но се на ау то ном не по кра ји не, од лу чу ју над ле жна ве ћа у ужем са ста ву, 
од но сно без по сла ни ка иза бра них на те ри то ри ји ау то ном не по кра ји не. У 
истом са ста ву Ре пу блич ка скуп шти на би ра де ле га ци ју у Ве ће на ро да 
Са ве зне скуп шти не”.

По сла ни ци ко ји су под не ли овај аманд ман су у обра зло же њу на ве ли 
да је нео п ход но омо гу ћи ти Ре пу бли ци да у обла сти бу џет ске по ли ти ке, 
суд ства и упра вља ња ма те ри јал ним сред стви ма од лу ке до но се са мо по-
сла ни ци ужег под руч ја, исто она ко са мо стал но као што су то ра ди ле и 
по кра ји не. Иа ко је овај аманд ман на и шао на ши ру по др шку по сла ни ка, 
по ву чен је на ин си сти ра ње Дра го сла ва Мар ко ви ћа, ко ји је из нео сво ју 
бо ја зан да би та ква по де ла на „ужу” и „ши ру” Ср би ју мо гла во ди ти устав-
но-прав ном фор ми ра њу „тре ћег под руч ја”. Од ба цу ју ћи ко мен та ре да би 
њи хов аманд ман мо гао да во ди дез ин те гра ци ји Ср би је, ње го ви под но-
сио ци су га по ву кли. Прет ход но им је би ло обе ћа но да ће се за про блем 
над ле жно сти и функ ци ја Ре пу бли ке, ко је се ни су од но си ле на по кра ји не, 
ре ше ње на ћи кроз по слов ник Скуп шти не.

На кон усва ја ња аманд ма на на ре пу блич ки Устав, на сед ни ци по кра-
јин ске Скуп шти не, 22. фе бру а ра 1969. го ди не, про гла шен је Устав ни за кон 
Вој во ди не. Пред сед ник ре пу блич ке скуп шти не Ми лош Ми нић из ра зио 
је за до вољ ство за вр шет ком те фа зе устав не ре фор ме, кон ста ту ју ћи ка ко 
су ау то ном не по кра ји не „по свом по ло жа ју, функ ци ји и уло зи и по оби му 
и по са др жи ни сво јих пра ва у на шој за јед ни ци до сти гле су већ до сад реа-
лан ни во и афир ма ци ју ко ју је те шко на ћи у све ту” [Политика, 8. 3. 1969], 
а Дра го слав Мар ко вић је оце нио да би из вр ше но раз гра ни че ње функ ци ја 
би ло по гре шно схва ће но као „по ди за ње ствар не ба ри је ре из ме ђу Ре пу бли-
ке и по кра ји на на пла ну за ко но дав ста ва или фи нан сиј ских сред ста ва. Сми-
сао и ин тен ци ја аманд ма на ни је би ла у раз два ја њу, већ у што пот пу ни јој 
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ин те гра ци ји на но вим са мо у прав ним осно ва ма. Због то га не тре ба оче ки-
ва ти да ће спро во ђе ње аманд ма на ко нач но ре зул ти ра ти у кон сти ту и са њу 
три пот пу но одво је на прав на под руч ја у Ре пу бли ци, јер то ни ти је ствар-
но по треб но, ни ти је у ду ху устав них аманд ма на” [Политика, 30. 4. 1969; 
1–2. 5. 1969]. 

Спро во ђе ње но вог устав ног по ло жа ја по кра ји на у прак су је, пре ма 
ре чи ма Дра го сла ва Мар ко ви ћа, до при не ло учвр шћи ва њу по ли тич ког 
је дин ства у Ре пу бли ци, а по оце на ма из Бе о гра да и Но вог Са да те кло је 
вр ло успе шно. На кон што је, још на кон усва ја ња устав них аманд ма на из 
1968. го ди не, из вр ше но раз гра ни че ње из ме ђу ре пу блич ких и по кра јин ских 
бу џе та, кра јем 1969. го ди не раз ре ше но је пи та ње за ко на ко ји су ре гу ли-
са ли ма те ри јал не од но се Ре пу бли ке и по кра ји на. Ка да је у тој обла сти, 
по ре чи ма Или је Ра ја чи ћа „уз до ста жу стро сти, тем пе ра мен та”, по стиг нут 
до го вор, лак ше је по стиг ну та са гла сност „о за ко ни ма о уну тра шњим по-
сло ви ма, о на род ној од бра ни, о По слов ни ку Скуп шти не, за тим о од но си ма 
Ра ди ја и Те ле ви зи је итд” [Политика, 13. 7. 1970].

У Ма те ри ја лу за сед ни цу ПК СКВ ко ја је одр жа на кра јем мар та 1971. 
го ди не и ко ја је би ла по све ће на ана ли зи „у ко јој ме ри и на ко ји на чин се 
оства ру је но ви устав но-прав ни и дру штве но-по ли тич ки кон цепт у По кра-
ји ни”, из ме ђу оста лог пи ше, да је у обла сти дру штве них слу жби, Вој во-
ди на пре у зе ла „зна чај на пра ва, оба ве зе и од го вор но сти” и да су ство ре не 
ор га ни за ци о не и ма те ри јал не осно ве за са мо стал ни ји и са мо у прав ни 
раз вој ових де лат но сти. До нет је ве ли ки број за ко на ко ји су има ли функ-
ци ју да „ор га ни за ци о но учвр сте и оства ре но ви устав ни по ло жај По кра-
ји не”. На том по љу су при ме ће не и из ве сне сла бо сти. Та ко, на при мер, 
„због крат ко ће вре ме на ни је увек би ло мо гу ће обез бе ди ти пу ну јав ну 
ди ску си ју о свим за ко ни ма”, што је иза зва ло „од ре ђе не не же ље не по сле-
ди це” на од но се из ме ђу оп шти на и По кра ји не. Но во ство ре не ин те ре сне 
за јед ни це и по кра јин ски фон до ви, од но сно њи хо ва рас по де ла и усме ра ва-
ње сред ста ва, би ли су пред мет „број них кри ти ка ко је до ла зе из оп шти на”.

Сто га је за на сту па ју ћи пе ри од би ло пред ви ђе но ши ре укљу чи ва ње 
оп шти на у про це се од лу чи ва ња у по кра јин ским ор га ни ма, док је на при-
мед бе да је но ви устав ни по ло жај по кра ји на „еле мент сла бље ња је дин ства 
Ре пу бли ке” од го ва ра но да „ис ку ство по ка зу је да од ре ђе ни про бле ми ко ји 
су се ја вља ли у ме ђу соб ним од но си ма у СР Ср би ји ни су ре зул тат ве ћих 
овла шће ња по кра ји на, већ пре све га не схва та ње су шти не ау то но ми је и од-
ре ђе них сла бо сти по је ди них устав них ре ше ња ко ја је нео п ход но ме ња ти”. 
Она устав на ре ше ња „ко ја ни су до кра ја обез бе ди ла чи сте и ја сне од но се 
на ре ла ци ји ре пу бли ка –по кра ји на и обр ну то” и ко ја су у прак си до во ди ла 
„до из ве сних по ли тич ких и прав них про бле ма и не спо ра зу ма”, мо ра ла 
су би ти про ме ње на у прав цу „аде кват ни јег из ра жа ва ња по сто ја ња со ци-
ја ли сти чих ау то ном них по кра ји на као са мо стал них и са мо у прав них дру-
штве но-по ли тич ких за јед ни ца у СР Ср би ји”. 

Иа ко је при зна то да су на кон усва ја ња се та аманд ма на из 1968. го ди не 
„по стиг ну ти од ре ђе ни ре зул та ти” у по гле ду ве ћег уче шћа по кра ји не на 
од лу ке и по ли ти ку фе де ра ци је (што се ве ро ват но од но си ло на упо тре бу 
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пра ва ве та), као и да је би ло при мет но ве ће при су ство Вој во ђа на у ка дров-
ској струк ту ри фе де ра ци је, ипак је за тра же но да се у Уста ву Ју го сла ви је 
по кра ји не „пот пу ни је де фи ни шу”, те да се њи хо ва уло га у оства ри ва њу 
функ ци ја и од ре ђи ва њу по ли ти ке фе де ра ци је „пот пу ни је и од ре ђе ни је” 
устав но од ре де, што „прет по ста вља и од го ва ра ју ће пред ста вља ње по кра-
ји не у ор га ни ма вла сти и са мо у пра вља ња Фе де ра ци је ко је мо ра би ти у 
скла ду са ме стом и по ло жа јем по кра ји не у Фе де ра ци ји” [Архив Вој во ди-
не, фонд 334, За пи сник са сед ни це ПК СКВ од 23. 3. 1971]. По тре ба за 
про ме ном устав них од ред би ко је су од ре ђи ва ле од но се из ме ђу Ре пу бли-
ке и по кра ји на ар гу мен то ва на је и на во дом да је прак са по ка за ла да је низ 
ре ше ња у обла сти ма те ри јал них од но са и за ко но дав ства нео др жив. 

На зах те ве за по нов ну про ме ну по ло жа ја ау то ном них по кра ји на, од-
го во ре но је ја ну а ра 1971. го ди не, на сед ни ци Ко ми си је за устав на пи та ња 
Скуп шти не Ср би је, где је у по гле ду по ло жа ја по кра ји на из ра же но ми-
шље ње „да се у са да шњој фа зи устав них про ме на не по ста вља пи та ње 
из ме не устав но-прав ног по ло жа ја ау то ном них по кра ји на у са ве зном Уста ву, 
али да ће би ти нео п ход но, на ба зи со ци ја ли сти чих ау то ном них по кра ји на 
у окви ру СР Ср би је” [Политика, 6. 1. 1971]. С дру ге стра не, у ела бо ра ту 
рад не гру пе за сед ни цу Сек ци је за дру штве но-по ли тич ки си стем ССРН 
Вој во ди не из нет је став да би у Уста ву СФРЈ тре ба ло де фи ни са ти оп ште 
функ ци је По кра ји не као из раз ње ног по ло жа ја и ак тив не уло ге у са мо у-
прав ном дру штву, те из ра зи ти пра ва и ду жно сти, као бли же од ре ђе ње 
ње них функ ци ја и као основ и кри те ри јум за да љу устав ну раз ра ду ме ста 
По кра ји не у Уста ву Ср би је и устав ним до ку мен ти ма по кра ји не. За тра же-
но је да се од но си фе де ра ци је с по кра ји на ма, на ро чи то у обла сти за ко но-
дав ства, та ко де фи ни шу да „из ра зе по кра ји ну као кон сти ту тив ни део 
фе де ра ци је”. У ела бо ра ту је по себ но под ву че на по тре ба да по кра ји на 
бу де „са це ло куп ном сво јом струк ту ром и осо бе но сти ма аде кват но пред-
ста вље на у струк ту ри фе де ра ци је”, укљу чу ју ћи и Пред сед ни штво СФРЈ 
[Дневник, 7. 1. 1971].

Од ба цу ју ћи при го во ре, ко ји су сти за ли из Бе о гра да, да би из јед на-
ча ва ње ста ту са по кра ји на и ре пу бли ка Ср би ју пре тво ри ло у не ку вр сту 
фе де ра ци је, по кра јин ски функ ци о нер Или ја Ра ја чић од го ва рао је да у 
Вој во ди ни не ма „ни ка квих тен ден ци ја за устав но-прав ним из јед на ча ва-
њем ре пу бли ка и по кра ји на, али ау то ном не по кра ји не, из вр ша ва ју ћи од-
ре ђе не функ ци је су ве ре них пра ва рад них љу ди из вр ша ва ју део су ве ре них 
пра ва ре пу бли ке, а по свом исто риј ском на стан ку и као за јед ни це рав но-
прав них на ро да и на род но сти чи не и део фе де ра тив не за јед ни це ис ка зан 
кроз ау то ном ност по кра ји не”. У истом то ну исту пао је и Мир ко Ча на да-
но вић, под вла че ћи да „не по сто ји СР Ср би ја без по кра ји на, ни ти би смо 
при ста ли – кад би то не ко по ну дио – да рас пра вља мо о то ме шта је СР 
Ср би ја, ка ко тре ба да се ор га ни зу је, ка ко да се од но си у њој ре гу ли шу 
без гра ђа на, рад них љу ди, на ро да и на род но сти, без Вој во ди не као со ци-
ја ли стич ке дру штве но-по ли тич ке за јед ни це. По тим кри те ри ју ми ма ми 
сма тра мо да је не по треб но и за нас не при хва тљи во да за га ран ци ју по ло-
жа ја ау то но ми је иде мо пре ко ‛шал те ра’ фе де ра ци је” [Дневник, 8. 1. 1971].
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Тих ја ну ар ских да на 1971. го ди не ми шље ња пред став ни ка Ре пу бли ке 
и обе по кра ји не су че ли ла су се на сед ни ци Пред сед ни штва Ре пу блич ке 
кон фе рен ци је ССРН Ср би је. Дра го слав Мар ко вић је упо зо рио да је ја ча ње 
уло ге по кра ји на „ин ди рект но до ве ло до из ве сне не до вољ но сти у еко ном-
ском и по ли тич ком де фи ни са њу оног под руч ја ко је се да нас на зи ва те ри-
то ри јом Ре пу бли ке ван ау то ном них по кра ји на”. Вр ло ра ди кал но про тив 
из ра жа ва ња по кра ји на као еле мен та фе де ра ли зма ис ту пио је Ми о драг 
Зе че вић, твр де ћи да је то не при хва тљи во и да би то Ср би ју до ве ло у не-
рав но пра ван по ло жај пре ма оста лим ре пу бли ка ма. Ар гу мен та ци ју да је 
та кво ре ше ње нео п ход но због обез бе ђи ва ња рав но прав но сти на род но сти 
Зе че вић је од ба цио на во де ћи при мер Ма ке до ни је и по звао да се и у дру-
гим ре пу бли ка ма омо гу ћи фор ми ра ње ау то ном них је ди ни ца.

Док су пред став ни ци ју жне по кра ји не од ба ци ли те зу да се о по кра ји-
на ма мо же раз го ва ра ти са мо у Ср би ји, Вој во ђа ни су би ли уме ре ни ји [Ди-
мић 2001: 393–394]. Или ја Ра ја чић је за ла га ње Вој во ђа на да се устав ним 
про ме на ма „аде кват ни је ис так не и по ло жај ау то ном них из јед на ча ва ње 
по кра ји на и ре пу бли ка” прав дао же љом Вој во ди не да сна жни је „ути че 
на по ли ти ку раз во ја, ка ко у са ве зном та ко и ре пу блич ком цен тру”. Ма ћаш 
Ке ле мен на гла сио је да се мо ра на ћи ме сто ау то ном них по кра ји на у фе-
де рал ном си сте му, али да од но си из ме ђу ре пу бли ке и по кра ји на не би 
тре ба ло да бу ду ре гу ли са ни са ве зним Уста вом „не го ствар до го во ра уну тар 
Ср би је. А они мо ра ју би ти пот пу ни је ре гу ли са ни”. Мир ко Ча на да но вић 
је као бес пред мет ну од ба цио по тре бу ди ску си је о то ме да ли „Вој во ди на 
же ли да се ис пи ше из со ци ја ли стич ке Ср би је, из ње не сре ди не и су ве ре но-
сти и др жав но сти ко ја се њо ме оли ча ва и из ра жа ва и ко ја је у њој га ран-
то ва на да би се де фи ни са ла са мо као фе де рал на је ди ни ца” [Политика, 
9. 1. 1971].

По ле ми ке по во дом устав ног пи та ња на ста вље не су то ком фе бру а ра 
1971. го ди не. Из устав не ко ми си је Ср би је чу ли су се гла со ви не го до ва ња 
због де ла са др жа ја устав них аманд ма на, ко ји су по оце ни Дра го сла ва Мар-
ко ви ћа „ишли ли ни јом чи стог ау то ма ти зма да сву да где се по ми њу ре пу-
бли ке по ми њу и ау то ном не по кра ји не” [Политика, 1. 3. 1971]. Као при мер 
на вео је од ред бу ко ја је у се би са др жа ва ла ди рект но уче шће по кра ји на у 
по сло ви ма фе де ра ци је, што је Мар ко вић ока рак те ри сао као за ди ра ње у 
је дин ство Ре пу бли ке. Чла но ви ре пу блич ке устав не ко ми си је, уз од ре ђе не 
ре зер ве Јо ва на Ђор ђе ви ћа, у на че лу су при хва та ли де фи ни ци ју по кра ји-
на као еле ме на та фе де ра ли зма, али су из ра жа ва ли и бо ја зан да по је ди не 
фор му ла ци је у аманд ма ни ма пре ју ди ци ра ју ре ше ња ко ја су тек мо ра ла 
да се осми сле у Уста ву Ср би је. С дру ге стра не, Ко со во и Вој во ди на су 
при хва ти ли аманд ма не у пот пу но сти. Вој во ђан ске ста во ве нај че шће је 
бра нио Или ја Ра ја чић, од ба цу ју ћи као нео сно ва не ре зер ве да су у тек сту 
аманд ма на „пре на гла ше на” на че ла о од но су Ср би ја и ње них по кра ји на, али 
и „бо ја зни да ни је обез бе ђе на до вољ на га ран ци ја за по кра ји не” [Дневник, 
7. 3. 1971].

Устав ни ста тус по кра ји на био је цен трал на те ма и Тре ће кон фе рен-
ци је Са ве за ко му ни ста Ср би је, одр жа не по чет ком мар та 1971. го ди не. 
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Увод ни чар Пре драг Ај тић већ на са мом по чет ку кон фе рен ци је је у ве зи 
с по ло жа јем по кра ји на као са став ног де ла СР Ср би је и ујед но еле мен та 
ју го сло вен ског фе де ра ли зма и њи хо во афир ми са ње као дру штве но-по-
ли тич ких за јед ни ца ис та као: „трај не су ком по нен те и прав ци на шег са-
мо у прав ног и де мо крат ског раз во ја”. Мар ко Ни ке зић је на ја вио да ће 
сле де ћи ко рак у раз во ју по кра јин ских пра ва пред ста вља ти ли кви да ци ја 
„ре пу блич ких над ле жно сти у из вр шним по сло ви ма, где их још има”, док 
је Нај дан Па шић упо зо рио да се због ди ску си ја ко је се во де „у нер во зној 
ат мос фе ри” у јав но сти мо же ство ри ти по гре шан ути сак да по сто је прин-
ци пи јел на не сла га ња око ау то но ми ја.

У име вој во ђан ских ко му ни ста, Мир ко Ча на да но вић је уче сни ке 
кон фе рен ци је ис црп но упо знао с исто ри ја том и узро ци ма еко ном ског 
за о ста ја ња Вој во ди не, ко је се мо гло за у ста ви ти ве ћим уче шћем Вој во ди-
не у од лу чи ва њу о „бит ним пи та њи ма дру штве но-еко ном ског си сте ма и 
у окви ру СР Ср би је и на ни воу фе де ра ци је”. На во де ћи упра во ту по тре бу 
као су шти ну вој во ђан ских ам би ци ја у окви ру устав не ре фор ме, а исто вре-
ме но се освр ћу ћи на пи та ње мо ра ју ли сву да да се уз ре пу бли ку по ми њу 
по кра ји не, Ча на да но вић је из ра зио сво је уве ре ње „да ће у Вој во ди ни до-
би ти по др шку, пре све га, оно ре ше ње ко је омо гу ћа ва бо ље усло ве за раз-
вој, по себ но еко ном ски, а не оно ко је би до не ло ви ше сим бо ла или че шће 
спо ми ња ње име на по кра ји не”, као и да за пи та ња ко ја су мо гла да бу ду 
ре ше на ре пу блич ким Уста вом „у Вој во ди ни не ће би ти зах те ва да се тра-
жи су пер га ран ци ја у Са ве зном уста ву”.

Иа ко је ток ди ску си је про те као у до ста мир ном то ну, а За кључ ци Тре-
ће кон фе рен ци је од ра жа ва ли дух ком про ми са, да по сто ји озбиљ но не за-
до вољ ство у пар тиј ској ор га ни за ци ји Ср би је по ка за ло се на са мом кра ју. 
При ли ком гла са ња, За кључ ци ни су до би ли по треб ну ве ћи ну, па је из ја шња-
ва ње де ле га та мо ра ло би ти по но вље но. Тек та да, у муч ној ат мос фе ри, 
из гла са на је сле де ћа фор му ла ци ја: „Со ци ја ли стич ке ау то ном не по кра ји не 
су са став ни део СР Ср би је и би тан еле ме нат ње не по ли тич ке ор га ни за ци-
је, а исто вре ме но и кон сти ту тив ни еле ме нат ју го сло вен ског со ци ја ли стич-
ког фе де ра ли зма. У том свој ству, по кра ји не ак тив но и не по сред но уче-
ству ју у из град њи си сте ма по ли тич ких и дру штве но-еко ном ских од но са 
и сно се од го вор ност за раз вој СР Ср би је и ју го сло вен ске фе де ра ци је. У 
пред сто је ћој де ба ти о устав ним про ме на ма и да љем раз во ју по ли тич ког 
си сте ма, ко му ни сти Ср би је тре ба је дин стве но да се бо ре за ста во ве ко ји 
су у по кра ји на ма усво је ни и да се од луч но су прот ста вља ју би ро крат ско-
-уни та ри стич ким и на ци о на ли стич ко-се па ра ти стич ким тен ден ци ја ма” 
[Политика, 11. 3. 1971].

Ме ђу тим, усва ја њем За кљу ча ка Тре ће кон фе рен ци је ни су не ста ле 
по де ле по пи та њу устав них аманд ма на, ка ко оне из ме ђу Ре пу бли ке и по-
кра ји на, та ко ни оне уну тар ре пу блич ког, од но сно ру ко вод ства Вој во ди не. 
На про ши ре ној сед ни ци Пред сед ни штва и Из вр шног од бо ра По кра јин ске 
кон фе рен ци је ССРН Вој во ди не, одр жа ној не по сред но на кон Тре ће кон фе-
рен ци је, Мир ко Ча на да но вић упо зо рио је да ау то но ми ја „ни је и не тре ба да 
бу де ре пу бли ка, јед но став но за то што гра ђа ни Вој во ди не има ју ре пу бли ку 
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– со ци ја ли стич ку Ср би ју. Али, ау то но ми ја ни је, ни ти мо же би ти, ни про-
вин ци ја у СР Ср би ји и Ју го сла ви ји. По на вља мо то због евен ту ал них ау то-
но ма ша у Вој во ди ни и цен тра ли ста у Ср би ји, а не за то што ми сли мо да је 
то спор но ме ђу рад ним љу ди ма или не ја сно у опре де ље њу во де ћих дру-
штве но-по ли тич ких сна га у По кра ји ни и Ре пу бли ци”. Ча на да но ви ће ва 
опа ска о две крај но сти иза зва ла је ре ак ци ју Зо ре Кр сто но шић, ко ја је 
„ау то но ма штво 1962. го ди не” оце ни ла као по зи тив но, „јер се из ра жа ва ло 
као бор ба про тив цен тра ли зма, про тив јед не кон зер ва тив не стру је, ко ја је 
оне мо гу ћа ва ла да до ђе до из ме на у на шем уста ву на са мо у прав ној осно ви”.

И дру ги уче сни ци де ба те до та кли су се од но са ре пу бли ке и по кра-
ји на, па је та ко вој во ђан ски устав но-прав ни екс перт Алек сан дар Фи ра 
под се тио на чи ње ни цу да афир ма ци ја ау то ном но сти по кра ји на иде „ако 
не истим тем пом, истом бр зи ном, истим ко ра ком, али у су шти ни па ра-
лел но са афир ма ци јом но вих од но са у ју го сло вен ском фе де ра ли зму, или 
ако хо ће те пре све га и са афир ма ци јом ре пу бли ке као са мо стал ног и 
кон сти ту тив ног чла на у ју го сло вен ској фе де ра ци ји. То је зна чај но баш 
за то што она тре ба и мо же да ски не хи по те ку са то га да ли да љи раз вој 
ау то ном но сти по кра ји не или да љи раз вој др жав но сти ре пу бли ке, да ли 
то ни су ка те го ри је ко је се су ко бља ва ју”. А Мир ко Те па вац, ду го го ди шњи 
се кре тар ПК СКВ, је кон ста то вао да „ре ал но гле да ју ћи, по кра ји на не би 
мо гла да по стиг не ви ше пу тем га ран ти ја не го до го во ром, спо ра зу ме ва-
њем и удру жи ва њем сво јих ин те ре са у ре пу бли ци и са ре пу бли ком. То 
је ствар ни је и ви ше не го што би мо гло да се по стиг не су пер га ран ци ја ма, 
или, ка ко је то Мир ко Ча на да но вић ви ше пу та вр ло тач но и сли ко ви то 
ре као: под но ше њем сво јих тре бо ва ња на шал те ру фе де ра ци је”.

Ток и за кључ ци Тре ће кон фе рен ци је ко мен та ри са ни су и у ЦК СКС, 
на са ве то ва њу с ру ко во ди о ци ма оп штин ских и ме ђу оп штин ских ко ми-
те та, ко ји ма је ре че но да „на ша кон фе рен ци ја ни је има ла по тре бу да до-
ка зу је да су по кра ји не исто риј ска те ко ви на. Она је, про сто, по шла од те 
чи ње ни це. Би ла је ве о ма ја сна у то ме да су по кра ји не еле мент фе де ра ли-
зма због чи ње ни це да оне тре ба да бу ду при сут не сву да где се од лу чу је 
о њи хо вим еко ном ским и укуп ним ин те ре си ма, јер пре у зи ма ју од го вор-
ност, а сно се и по сле ди це по ли ти ке еко ном ског и укуп ног раз во ја. У исто 
вре ме, Кон фе рен ци ја је по твр ди ла да су по кра ји не ин те грал ни део СР 
Ср би је, а да у њој има ју пу ну еко ном ску, по ли тич ку и нор ма тив ну са мо-
стал ност, да се у утвр ђи ва њу од но са у СР Ср би ји по ла зи од оно га што се 
за јед нич ки утвр ђу је као функ ци ја Ре пу бли ке. Не ма ни јед ног до ку мен та 
СКС у ко ме ова ли ни ја пре ма по кра ји на ма ни је из ра же на. У СК смо ишли 
про тив сва ке по ли ти ке ко ја је тра жи ла ма ње од овог” [Политика, 18. 3. 1971].

На кон ин фор ма ци је да су пред став ни ци Ре пу бли ке по пу сти ли и у 
пот пу но сти при хва ти ли На црт устав них аманд ма на, од но сно, су о че ни с 
од луч но шћу свих оста лих у Устав ној ко ми си ји, од у ста ли од сво јих при-
мед би, у бе о град ској јав но сти се ја вио низ не га тив них ко мен та ра (Ми-
хај ло Ђу рић и др.). На то је ре а го вао Мир ко Ча на да но вић, кон ста ту ју ћи 
да су по сле Тре ће кон фе рен ци је СКС пи та ња о уре ђе њу Ре пу бли ке и по-
ло жа ју по кра ји на у њој, као и у фе де ра ци ји, „по ли тич ки пре чи шће на” и 
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да су по стиг ну ти је дин стве ни ста во ви. „Што не ки још ми сле да би за СР 
Ср би ју би ло бо ље да ау то но ми је не по сто је, то је њи хо ва ствар, и они не 
мо гу би ти од ве ћег ути ца ја. Оста је им да се жа ле исто ри ји. До дао бих 
још: ни ти Ср би ма у Вој во ди ни тре ба не ко са стра не да до да је на ци о нал ну 
са мо свест, ни ти има осно ве да се не ко бри не за од нос дру гих на род но сти 
и на ро да у Вој во ди ни пре ма је дин ству СР Ср би је, као др жав не и дру-
штве но-по ли тич ке за јед ни це. Ве о ма је зна чај но што су се мла ди љу ди у 
не ким од ових ди ску си ја огра ди ли од сво јих по је ди них учи те ља. У Вој-
во ди ни, та ко ђе, не ма ју ско ро ни ка квог ути ца ја ми шље ња по ко ји ма би 
‛ком пли ка ци је’ тре ба ло сма њи ти ти ме што би се Вој во ди на ‛ве за ла’ са мо 
за фе де ра ци ју”, из ја вио је Ча на да но вић у ин тер вјуу По ли ти ци [Политика, 
20. 4. 1971]. 

На „не ра зу ме ва ње” у по гле ду но вог по ло жа ја ау то ном них по кра ји на 
ука зао је, кра јем ма ја 1971. го ди не, и Дра ги Ста мен ко вић: „На пи та њи ма 
по кра ји на мо ра ли смо се, а мо ра ће мо се још, су ко бља ва ти и об ра чу на ва ти 
са мно гим не схва та њи ма, кон зер ва ти ви змом са еле мен ти ма ве ли ко срп ског 
хе ге мо ни зма, као и са на ци о на ли стич ко-се па ра ти стич ким тен ден ци ја ма” 
[Политика, 29. 5. 1971]. С дру ге стра не, ре ак ци је „гра ђа на и рад них љу ди” 
у Вој во ди ни на пред ло же не устав не аманд ма не, ка ко се мо гло чу ти на 
сед ни ци ПК по све ће ној раз во ју по ли тич ког си сте ма, ма ја 1971. го ди не, 
би ле су по зи тив не. На тој сед ни ци Или ја Ра ја чић по звао је да се Вој во ди на 
и ор га ни за ци о но и ка дров ско при пре ми за пре у зи ма ње но вих ин ге рен-
ци ја ко је ће јој при па сти на кон усва ја ња аманд ма на [Архив Вој во ди не, 
За пи сник са сед ни це ПК СКВ од 12. 5. 1971].

По чет ком ју на 1971. го ди не, пред чла но ви ма ПК на шао се ма те ри јал 
ко ји је са ста ви ла Ко ми си ја за по ли тич ки си стем СКВ „Ак ту ел ни идеј но-
-по ли тич ки про бле ми раз во ја са мо у прав ног дру штве но-по ли тич ког си сте-
ма у САП и ак тив ност СКВ.” У ма те ри ја лу је, из ме ђу оста лог, ис так ну то 
ка ко „са мо стал ност и од го вор ност САП Вој во ди не у укуп ној раз вој ној 
по ли ти ци зах те ва и да ље уса вр ша ва ње и ускла ђи ва ње ње не за ко но дав не 
и управ не функ ци је”. Мно го кон крет ни је су о про ши ре ним пра ви ма Вој-
во ди не, пре све га на еко ном ском пла ну, чла но ви По кра јин ског ко ми те та 
раз го ва ра ли две не де ље ка сни је. Вој во ђан ски по ли ти чар у успо ну Јон 
Ср бо ван, у увод ном из ла га њу, под се тио је да су у прет ход не две го ди не 
еко ном ске функ ци је по кра ји не об у хва ти ле под руч је рас по де ле до хот ка, 
на го ве стив ши да ће са де цен тра ли за ци јом еко ном ских функ ци ја фе де ра-
ци је Вој во ди на пре у зе ти „од ре ђе на пра ва и оба ве зе из обла сти усло ва 
при вре ђи ва ња, са под руч ја ути ца ја на ства ра ње до хот ка, а не са мо на 
ње го ву рас по де лу”. Сто га је Ср бо ван сма трао да је нео п ход но „из ра ди ти 
фи зи о но ми ју еко ном ске по ли ти ке По кра ји не, ко ја ће би ти ефи ка сна и 
спо соб на да у окви ру дру штве ног до го ва ра ња у ре пу бли ци и ме ђу ре пу-
бли ка ма, обез бе ди нор мал но функ ци о ни са ње је дин стве ног тр жи шта” 
[Aрхив Вој во ди не, фонд 334, За пи сник са са стан ка ПК СКВ од 14. 6. 1971].

На кон што су кра јем ју на по сла ни ци свих пет ве ћа Скуп шти не Вој-
во ди не јед но гла сно и у це ли ни при хва ти ли пред лог тре ће ску пи не са ве зних 
устав них аманд ма на (ко ји су го то во пот пу но раз вла сти ли фе де ра ци ју у 



ко рист ре пу бли ка и по кра ји на), при сту пи ло се при пре ма ма за про ме ну 
ре пу блич ког Уста ва и по кра јин ског Устав ног за ко на. Про ме на нај ви шег 
прав ног ак та Вој во ди не би ла је пред ви ђе на да се од ви ја у две фа зе: до-
но ше ње аманд ма на ко ји би ре гу ли сао по ло жај и функ ци ју По кра јин ског 
из вр шног ве ћа до кра ја 1972. го ди не, те до но ше ње но вог Устав ног за ко на 
то ком 1973. го ди не. За по че так 1973. го ди не би ло је на ја вље но и до но ше-
ње но вог ре пу блич ког Уста ва. О на став ку ра да на устав ним про ме на ма 
раз го ва ра но је и на за јед нич ком са стан ку Се кре та ри ја та ЦК СКС и ПК 
СКВ, сеп тем бра 1971. го ди не. 

На том са стан ку Ла тин ка Пе ро вић је упо зо ри ла да „не тре ба пот це-
ни ти мо гућ ност об но ве цен тра ли стич ких и на ци о на ли стич ких те за са 
ко ји ма смо се сре та ли и у до са да шњем ра ду на устав ним про ме на ма. Не 
тре ба их пот це ни ти из про стог раз ло га што су оне идеј но и по ли тич ки 
по ти сну те, али ни су пре ста ја ле да по сто је”. Иа ко је из ра зи ла уве ре ње да 
су од но си из ме ђу Ре пу бли ка и по кра ји на оти шли „до вољ но да ле ко да се 
ре ци ди ви на ци о на ли зма и цен тра ли зма на овом пи та њу не мо гу ви ше да 
се по ја ве у ме ри ко ја би угро жа ва ла оно што је те ко ви на де мо крат ских 
по ли тич ких од но са и са мо у пра вља ња у Ср би ји”, ипак ни је же ле ла да 
пот це ни „мо гућ ност об но ве тих тен ден ци ја”. Као нај е фи ка сни ји пут са вла-
ђи ва ња „цен тра ли стич ких и на ци о на ли стич ких от по ра”, а ујед но и „при ма-
ран ин те рес де мо крат ске ори јен та ци је уну тар Ре пу бли ке Ср би је”, на ве ла 
је што хит ни је „ком пле ти ра ње” по кра ји на као еко ном ских, дру штве них 
и по ли тич ких це ли на „у оним окви ри ма ко је да ју устав ни аманд ма ни”. 

Исто вет но је раз ми шљао и Мар ко Ни ке зић, ко ји је при ме тио да „сва-
ка кон зер ва тив на тен ден ци ја ка кон цен тра ци ји у Ре пу бли ци, за пра во би 
оја ча ла тен ден ци ју из два ја ња, од бој но сти и ау то но ма штва, не са мо у 
две ма ау то но ми ја ма, не го и ина че у сва кој ја чој за јед ни ци, укљу чу ју ћи 
и ве ће гра до ве и ре ги о не у Ре пу бли ци”. Као не ми нов не пред ви део је зах-
те ве: „на Ко со ву и у не раз ви је ним оп шти на ма Ср би је да ви ше ства ри бу де 
за јед нич ко, а у Вој во ди ни и Бе о гра ду, да што ма ње ства ри бу де за јед нич-
ко”. Спре ча ва ње та квог „ау тар хи зма”, од но сно „ре а го ва ња јед них про тив 
дру гих” са став них де ло ва Ре пу бли ке мо ра ло је, по Ни ке зи ћу, би ти у жи жи 
ин те ре со ва ња нај ви ших пар тиј ских ор га на [Архив Вој во ди не, фонд 334, 
За пи сник са са стан ка Се кре та ри ја та ЦК СКС и ПК СКВ од 10. 9. 1971].

За раз ли ку од прет ход не, ова фа за устав не ре фор ме про ти ца ла је у 
до ста мир ни јем то ну и у ат мос фе ри кон сен зу са. Из Бе о гра да је јав ност 
уве ра ва на ка ко је „по стиг нут ви сок сте пен са гла сно сти” у по гле ду но вог 
де фи ни са ња по ло жа ја ау то ном них по кра ји на у окви ру СР Ср би је и да би 
сва ко вра ћа ње ди ску си је о том пи та њу на на чел ну рас пра ву би ло „по ли-
тич ки не при хва тљи во” док је из Но вог Са да из ра жа ва но за до вољ ство 
што су вој во ђан ски зах те ви у ве ли кој ме ри при хва ће ни и што, ка ко се 
из ра зио Или ја Ра ја чић, по кра ји не ви ше ни су „при сут на ли ца” у фе де ра ци-
ји, не го „рав но прав ни парт не ри у свим зби ва њи ма и свим од лу чи ва њи ма” 
[Политика, 12. 11. 1971]. Би ло је и ра ди кал ни јих гле ди шта, па је та ко 
Бо ри во је Пу пић, пред ста вља ју ћи ка рак тер бу ду ћег Устав ног за ко на САП 
Вој во ди не, из ја вио да је „по ло жај на ших ау то ном них по кра ји на не што 
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спе ци фич но у све ту”, бу ду ћи да иа ко фор мал но ни су фе де рал не је ди ни-
це, оне има ју ста тус „ко ји је у ни зу мо ме на та из над ста ту са чла ни це у 
фе де ра ци ја ма”. Пу пић је исто вре ме но из нео сво је на де да ће бу ду ћи раз-
вој устав ног пи та ња до ве сти до те зе „о Ср би ји као фе де ра ци ји, у ко јој 
ау то но ми је има ју ако не све, а оно си гур но зна чај не цр те др жав но сти” 
[Дневник, 28–30. 11. 1971].

Апри ла 1972. го ди не по сла ни ци по кра јин ске Скуп шти не усво ји ли 
су аманд ма не на Устав ни за кон Вој во ди не, а на црт но вог Устав ног за ко-
на ју ла 1973. го ди не. Ме ђу тим, кон сти ту тив ни акт ко ји ће по ла го ди не 
ка сни је би ти усво јен не ће се зва ти Устав ни за кон не го Устав. Во де ћи 
вој во ђан ски устав но-прав ни струч њак Алек сан дар Фи ра је, уо чи усва ја-
ња вој во ђан ског Уста ва, ту ма чио да „про ме на на зи ва кон сти ту тив ног 
ак та со ци ја ли стич ких ау то ном них по кра ји на не зна чи ни ка кву про ме ну 
устав ног по ло жа ја и по сто је ћих од но са ко ји су ус по ста вље ни устав ним 
аманд ма ни ма, већ зна чи са мо при ла го ђа ва ње на зи ва тог основ ног кон сти-
ту тив ног ак та ствар ном ста њу” [Политика, 11. 1. 1974]. На кон што је вој-
во ђан ска Скуп шти на да ла са гла сност на пред ло ге са ве зног и ре пу блич ког 
Уста ва, 28. фе бру а ра 1974. го ди не усво јен је Устав САП Вој во ди не. Ти ме 
је за о кру жен про цес устав не ре фор ме, ко ји је су штин ски био окон чан већ 
усва ја њем три ску па аманд ма на, и ко ји је САП Вој во ди ни до нео нај ви ши 
сте пен ау то но ми је ко ји је ика да има ла.
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VOJ VO DI NA AND THE CON STI TU TION OF 1974 – FROM  
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SUM MARY: In Yugo sla via, in the la te 1960s, the re we re mar ked con sti tu ti o nal 
re forms in the in ter nal plan, the goal of which was to esta blish new re la ti ons bet we en the 
re pu blics and the fe de ral sta te and, in par ti cu lar, bet we en the au to no mo us pro vin ces and 
the Re pu blic of Ser bia. Just as the re forms of the fe de ral con sti tu tion to ok pla ce as a sign of 
a con flict bet we en two con cepts (which we re per so ni fied by Edvard Kar delj and Alek san dar 
Ran ko vić), so did the fu tu re sta tus of the AP (Au to no mo us Pro vin ce) of Voj vo di na pro-
vo ke the ex pert po le mics of the pro mi nent of fi ci als. Hi story of Yugo sla via in the se cond 
half of the 1960s, af ter the ini ti a tion of eco no mic re forms and Bri o ni Ple nary Ses sion, is 
cha rac te ri zed by the re form at tempts, which af fec ted the fe de ra list cha rac ter of the sta te 
and led to wards the de cen tra li za tion of the ru ling party. Re vi sion of the fe de ral Con sti-
tu tion fol lo wed, and the re sult was the fa mo us Con sti tu tion of 1974. Ac cor ding to the so 
far un pu blis hed ar chi ve do cu men ta tion as well as the par ti ci pants’ me mo i res, we pre sent 
to the pro fes si o nal au di en ce events that ha ve re ma i ned hid den from the pu blic eye for 40 
years.

KEYWORDS: Аutonomy, Con sti tu tion, Ser bia, Voj vo di na
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СА ЖЕ ТАК: Са чу ва но је пет по ве ља за ма на стир Ве ли ку Ла вру ко је 
је из дао Сте фан Ла за ре вић. Оне све до че о да ри ва њу се ла, по кло на, при хо да, 
осло ба ђа њу од да жби на. У ра ду ће би ти об ја шње но ка ко по ли тич ке окол-
но сти де спо ту ни су до зво ли ле мно го мо гућ но сти у при ви ле го ва њу ма на стир-
ских ме то ха у по гра нич ној обла сти – Пе тру ском кра ји шту. По вла сти це су 
сма ње не због нео п ход но сти опре ма ња и др жа ња вој ске у стал ној при прав-
но сти због кон стант не угро же но сти гра ни ца од осман лиј ских упа да. Ана-
ли зом са др жа ја и фор ми ре ле ван тих из во ра, од но сно кти тор ских по ве ља, 
овај рад ће пред ста ви ти мо ти ве, усло ве и ак тив но сти при ли ком при ла га ња 
Ве ли ке Ла вре од стра не вла дар ске ку ће Ла за ре ви ћа1.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Све та Го ра, Ве ли ка Ла вра, кнез и де спот Сте фан 
Ла за ре вић, мо на хи ња Јев ге ни ја, по вла сти ца, за ду жби на

Мо ти ви ко ји су во ди ли кне за и де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа да по-
ма же цр кву, гра ди но ве хра мо ве и шти ти ма на стир ска вла сте лин ства, 
би ли су раз ли чи ти. Бри га о спа се њу ду ше, ис ка зи ва ње бла го че сти во сти, 
за хвал но сти Бо гу, али и сти ца ње кти тор ских пра ва ко је су има ли Не ма-
њи ћи и за шти та углед них ма на сти ра, у не мир но до ба кра ја 14. и то ком 
пр вих де це ни ја 15. ве ка, до ве ли да се на след ник срп ског пре сто ла по сле 
1389. го ди не, упи ше у ре до ве ве ли ких срп ских сред њо ве ков них кти то ра 
све то гор ских ма на сти ра. Сле дио је ре чи ко је је цар Сте фан Ду шан за пи-
сао у оп штој хри со ву љи за Све ту Го ру: „да се Све та Го ра са чу ва сло бод-
на и не под ло жна и не по вре ди ва...” [Соловјев–Мошин 1936: 33]. У истом 

1 Рад је на стао у окви ру ис тра жи ва ња на про јек ту Ми ни стар ства про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је: „Сред њо ве ков не срп ске зе мље (13–15. век): по ли тич-
ки, при вред ни, дру штве ни и прав ни про це си” (ОИ 177029).
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ак ту цар је на ло жио да све то гор ски ме то си бу ду осло бо ђе ни зе мља ри не, 
гра до зи да ни ја, по тра жи ва ња жи та и сто ке и по кло на и свих дру гих да на-
ка др жав них. Еко ном ски и фи нан сиј ски обез бе ђе на ма на стир ска вла сте-
лин ства, до зво ља ва ла су мо на си ма да нео ме та но по све те жи вот Бо гу и 
вре ме про во де у мо ли тви за спа се ње њи хо вих да ро да ва ца. У те шким вре-
ме ни ма, у ко ји ма је Сте фан Ла за ре вић вла дао, за и ста је би ло по треб но 
мно го ве ре и стр пље ња за су о че ње са стра шним ис ку ше њи ма ко ја су се 
стал но на ме та ла.

Чу ве ни ма на стир Ве ли ку Ла вру осно вао је Пре по доб ни Ата на си је 
Атон ски у 10. ве ку.2 Да ри вао га је цар Сте фан Ду шан 1347. го ди не, ка да је 
хри со ву љом по твр дио ста ре и дао но ве по се де и при ви ле ги је [Новаковић 
1912: 491–493; Со ло вјев –Мо шин 1936: 118–122; Жи во ји но вић 2006: 76–77]. 
Го ди не 1361. цар Сте фан Урош по твр дио је дар сво је мај ке Је ле не, при ло-
жен ра ди одр жа ва ња по ме на ца ру Сте фа ну Ду ша ну [Новаковић 1912: 
493–494; Жи во ји но вић 2006: 87].

Ма на стир је, у ви ше на вра та, да ри вао и кнез Ла зар. Ње го ва пр ва 
по ве ља, на ста ла 1375–1376. го ди не, по твр ђу је при лог мо на ха Ди о ни си ја 
и ње го вог бра та Цре па, од но сно се ла Мут ни це Гор ње и Пе тре Гор ње, трг 
Па ра ћи нов Брод, ко ја су би ла осло бо ђе на од да жби на [Новаковић 1912: 
495; Ана ста си је вић 1922, 8–9; Ac tes De La vra IV 1982: 181–184; Мла де но-
вић 2003: 17–21]. За тим, у Ко зни ку 1381. го ди не, на мол бу игу ма на Ђе ра-
си ма, кнез Ла зар из да је до ку мент ко јим се оба ве зу је на го ди шње да ва ње 
100 ли та ра сре бра [Ac tes De La vra IV, 184–185; Ћир ко вић 1983: 91–100; 
Мла де но вић 2003: 171–175].

Сле де ћи кти тор ску тра ди ци ју сво јих прет ход ни ка, кнез и де спот 
Сте фан је на ста вио да при ла же и осло ба ђа по се де све то гор ских ма на сти-
ра на те ри то ри ји сво је зе мље од од ре ђе них да жби на. То ком ње го ве вла-
да ви не, оста ло је са чу ва но пет по ве ља ко ји ма је упу ћи вао раз ли чи те 
при ло ге све то гор ској Ве ли кој Ла ври. Све кти тор ске по ве ље кне за и де-
спо та Сте фа на, из да те до 1405. го ди не, укљу чу ју ћи и Ла ври не, до не те су 
за јед нич ки с кње ги њом Ми ли цом, од но сно мо на хи њом Јев ге ни јом и 
бра том Ву ком [Благојевић 1982а: 185–198].

Пр ви до ку мент Ве ли кој Ла ври из да ли су 1394–1395. кње ги ња Ми-
ли ца и ње ни си но ви Сте фан и Вук [Новаковић 1912: 495–496; Ана ста си-
је вић 1922: 9–10; Ac tes De La vra IV 1982: 185–187; Мла де но вић 2007: 
223–227]. На мол бу игу ма на Те о фа на, од да жби на су осло бо ђе на Ла ври-
на се ла у Пе тру шкој обла сти, од но сно од ма лих и ве ли ких ра бо та: со ћа, 
ун че, би гље, по но са, ора ња, ко па ња, же тве, се но ко са, гра ђе ња ку ћа и 
гра да [Младеновић 2007: 224; Po po vić 2014: 460–464]. Ме ђу тим, Ла за ре-
ви ћи ни су мо гли да при ви ле гу ју се ла по пи та њу да жби на сул та ну Ба ја-
зи ту, већ су на ло жи ли да их да ју у скла ду са сво јим мо гућ но сти ма [Мла-
деновић 2007: 224]. Тре ба ис та ћи да се оба ве за пла ћа ња ун че, ко ја је 
уве де на кра јем 14. ве ка, пр ви пут по ми ње у овој по ве љи [Веселиновић 

2 Де та љан по пис из во ра и ли те ра ту ре ве за них за Све тог Ата на си ја Атон ског и ма на-
стир Ве ли ку Ла вру, с пре во дом ти пи ка, до сту пан је у: [Den nis 2000].



2006: 166, 221]. Она се ис пла ћи ва ла два пу та го ди шње, ле ти и зи ми, у 
свр ху под ми ри ва ња вој них оба ве за [Благојевић 1982б: 122]. У ка сни јим 
по ве ља ма за Ла вру, ви де ће се раз гра ни че ње лет ње од зим ске ун че, од но-
сно оба ве за да ма на стир ски ме то си мо ра ју ис пла ћи ва ти лет њи да нак, што 
је ја сан до каз о сма њи ва њу по вла сти ца ма на стир ским вла сте лин стви ма. 

Увод ни део по ве ље је го то во исто ве тан као у већ по ме ну тим по ве-
ља ма кне за Ла за ра из 1375–1376. и 1381. го ди не, за тим и дру гим кне же вим 
по ве ља ма: Хи лан да ру 1379–1380 [Mi klo sich 1858: 195; Да ни чић 1859: 
138–140; Но ва ко вић 1912: 449–450; Ба ри шић 1974: 362; Син дик 1998: 68–69; 
Мла де но вић 2003: 131] и по ве љи ко јом кнез по твр ђу је при ло ге вла сте ли-
на Об ра да Дра го са љи ћа цр кви Све тог Ва ве де ња у се лу Ку кањ. Иста арен га 
се ко ри сти у два до ку мен та кње ги ње Ми ли це и си но ва ма на сти ру Хи-
лан да ру из 1392–1402 [Mi klo sich 1858: 568–569; Но ва ко вић 1912: 458–459; 
Шу и ца 2004: 107–123; Мла де но вић 2007: 156–157] и 1394–1402 [Mi klo sich 
1858: 262–264; Но ва ко вић 1912: 489–490; Мла де но вић 2007: 164–165] као 
и у сле де ћој Ла ври ној по ве љи из 1398. го ди не. На ве де ни ак ти по чи њу 
ре чи ма про ро ка Да ви да: „До ћи ће сви на ро ди и пред То бом, Го спо де!” 
[Свето Пи смо 1997 (Псал ми 85: 9)]. Ла за ре ви ћи, сле де ћи бо жан ске про-
ро ке, чу ва ју ћи за по ве сти и при пре ма ју ћи се за бу ду ћи жи вот, ра до при-
хва та ју мол бе игу ма на и бра ти је, ко ји ће их за уз врат по ми ња ти у сво јим 
мо ли тва ма.

Го ди не 1398. из ку ће Ла за ре ви ћа усле дио је акт Ве ли кој Ла ври ко ји 
је тре бао да ис пра ви гре шку, ко ју је не хо ти ми це на пра ви ла мо на хи ња Јев-
ге ни ја [Новаковић 1912: 496–497; Ана ста си је вић 1922: 10–11; Мла де но вић 
2007: 230–235]. При ли ком ње ног по кло ње ња сул та ну Ба ја зи ту у про ле ће 
1398. го ди не [Григорије Цам блак 1989: 120], су сре ли су је све то гор ски прот 
Је ре ми ја с Ла ври ним ка лу ђе ри ма у ме сту Док со му бли зу Се ра. Мо на хи-
ња је да ла манaстирску зе мљу, ко ја се на ла зи ла у Тр гу, у Па ра ћи но вом 
Бро ду, ду хов ни ку Си со ју, не зна ју ћи да по сед при па да Ла ври. У ак ту су 
да те пре ци зне ме ђе по се да, ко је су оме ђи ли мо на хи њи ни љу ди Ши шат и 
Зуб. По ве ља је из да та ав гу ста 1389. го ди не у ма на сти ру Жу па њев цу.

Тре ћу по ве љу Ве ли ка Ла вра до би ја од де спо та Сте фа на 1407. го ди не 
[Новаковић 1912: 497–498; Ана ста си је вић 1922: 11–13; Ac tes De La vra IV 
1982: 189; Мла де но вић 2007: 237–246]. На мол бу игу ма на Ге на ди ја, „ми-
ло ср ђем и на ре ђе њем за кон ским во ђен”, де спот „при но си ма ли дар” ма-
на сти ру: се ла Куриловo, Вран ко во, Ша лу до вац и Бу ља ни [Младеновић 
2007: 239]. Она су осло бо ђе на свих оба ве за, осим оних којe су неопходнe 
за де спо то ве по тре бе. Слич но, као и се ла у Пе тру шкој обла сти 1375–1376. 
го ди не, ова су осло бо ђе на со ћа, чу ва ња гра да, ора ња, ко па ња, по во за, 
по но са, же тве, ко ше ња се на, при се ли це и дан ка [Младеновић 2007: 240; 
Po po vić 2014: 460–464]. Уко ли ко не ко од ста нов ни ка ових се ла по бег не, 
ка лу ђе ри су ду жни да их вра те на зад, чак и ако је про тив но во љи од бе-
глих [Младеновић, 2007: 240]. Игу ман Ге на ди је и оста ли ка лу ђе ри су се 
оба ве за ли да ће јед ном го ди шње да ва ти по мен де спо ту као кти то ру, ка ко 
то већ чи не и за бла же ног и увек спо ми ња ног ца ра Ду ша на [Младеновић 
2007: 240]. За раз ли ку од прет ход не две по ве ље, ко је има ју исто вет не 
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арен ге, увод ни део ак та из 1407. го ди не је знат но ду жи и са др жај ни ји. 
Ов де, по ред Би блиј ских ци та та и по ре ђе ња, на и ла зи мо на не ко ли ко ау то-
би о граф ских мо ти ва. Ко ри сте ћи ци та те из не при ко сно ве ног ау то ри те та, 
Све тог Пи сма, де спот Сте фан обра зла же раз ло ге при ла га ња, сво је по-
ступ ке и пот кре пљу је по ре кло сво је вла сти. Ка ко је она од Бо га да ро ва на 
и на сле ђе на од по бо жних и хри сто љу би вих прет ход ни ка, де спот не же ли 
да бу де ли шен по бо жно сти и чи ње на до брих де ла. Го спод је за по ве дио 
Мој си ју да при но си све ти њи вред но сти по пут зла та, сре бра, дра гог ка ме-
ња, до нај ма њих сит ни ца, што су сле ди ли бу ду ћи по бо жни вла да ри [Свето 
Пи смо 1997 (2. Књи га Мој си је ва 25, 1–3); Мла де но вић 2007: 239]. При ла-
жу ћи, они су се би „по ди гли усрд ну ср дач ност и то пло ту и ве ру ду шев ну, 
ко ја је вред ни ја од сва ког зла та и ка ме ња” [Новаковић, 1912: 499; Ана ста-
си је вић 1922: 13–14; Мла де но вић 2007: 239]. На ста вља ју ћи до бро чин ства, 
де спот Сте фан, у скла ду с вре ме ном и мо гућ но сти ма, обез бе ђу је се би 
по моћ Пре све те Бо го ро ди це и Све тог Ата на си ја, од но сно на сле ђу је веч-
но цар ство [Младеновић 2007: 239].

Не ко ли ко го ди на ка сни је, од но сно 1414–1415, де спот је из дао но ву 
по ве љу Ве ли кој Ла ври [Младеновић 2007: 253–257]. Игу ман Те о фан је са 
сво јим ка лу ђе ри ма за тра жио да де спот за ме ни се ла ко ја је да ро вао 1407. 
го ди не, из раз ло га што су се она на ла зи ла на под руч ју ко је је у том пе рио-
ду би ло стал но угро же но од Осман ли ја [Калић 1982: 88–89]. Ле то пи си 
све до че да је сул тан Му са то ком 1413. го ди не пу сто шио Кру ше вац, Пе тру-
ски крај, Ста лаћ и Ко при јан [Стојановић 1927: 223 (бр. 620)]. Сто га има ња 
ни су мо гла да при вре ђу ју и за до во ља ва ју по тре бе ма на сти ра. Ви ше го ди-
шње раз ми ри це из ме ђу де спо та и ње го вог бра та, ко ји су би ли уву че ни у 
бор бе осман лиј ских на след ни ка за пре сто, не га тив но су ути ца ле на ма-
на стир ске при хо де, при ви ле ги је и по вла сти це. У том пе ри о ду, де спот 
Сте фан је обез бе дио се би не ко ли ко адел фа та у Хи лан да ру, што је још 
јед но све до чан ство о не из ве сним вре ме ни ма у де спо то ви ни кра јем пр ве 
и по чет ком дру ге де це ни је 15. ве ка [Mi klo sich 1858: 569–571; Но ва ко вић 
1912: 465–467; Мла де но вић 2007: 191–199]. Ка лу ђе ри ма Ве ли ке Ла вре 
де спот ни је дао но ве по се де, већ је истим се ли ма об но вио по вла сти це, 
од но сно, осло бо дио их је со ћа, гра до зи да ни ја, гра до бљу де ни ја, по во за, 
по но са и дан ка. Осло бо ђе ни су ових да жби на док год је де спот жив, осим 
у слу ча ју ну жде. [Младеновић 2007: 254].

По след њи акт из дат Ве ли кој Ла ври је ујед но и по след ња са чу ва на 
при ло жнич ка по ве ља де спо та Сте фа на. На ста ла је ја ну а ра 1427. го ди не 
на де спо то ву ини ци ја ти ву [Новаковић 1912: 500–501; Ана ста си је вић 1922: 
14–15; Ac tes De La vra IV 1982: 184; Мла де но вић 2007: 259–266]. Ње на 
крат ка арен га иден тич на је по ве љи из 1414–1415. го ди не, у ко јој се де спот 
по зи ва на ре чи ца ра Со ло мо на по пи та њу по ре кла вла сти [Младеновић 
2007: 253–254, 260]. У раз го во ру с игу ма ном Те о фа ном и ка лу ђе ром До-
ро те јом, де спот је за же лео да ма на стир ор га ни зу је по ме не по сле ње го ве 
смр ти, по од ре ђе ном по рет ку. До ис те ка пр ве го ди шњи це смр ти, бра ти ја 
би тре ба ла да одр жи шест по ме на са по два де сет ли тур ги ја. За тим, по сле 
пр ве го ди шњи це, бу ду ћи по ме ни би се тре ба ли одр жа ва ти јед ном го ди шње 
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уз при пре му ко љи ва, при лив ка и са бор не тр пе зе, уз одр жа ва ње три ли-
тур ги је ме сеч но [Младеновић 2007: 260]. По след њи при лог Ла ври је чи-
нио два сре бр на и по зла ће на свећ ња ка, ко ји су вре де ли 60 ли та ра сре бра 
и при ход у из но су од 20 ли та ра сре бра го ди шње од ца ри не у Но вом Бр ду 
[Младеновић 2007: 260]. Но во брд ска ца ри на, по де спо то вој на ред би, пре-
да је се ико но му са срп ских ме то ха, ко ју ће он но си ти у ма на стир на Све ту 
Го ру. До де ље ни су још и се ло Из вор у Пе тру су, с при хо дом од ми мо ход не 
ца ри не, за тим се ла Бр ни ца и Ква си че ви ца. Сва су осло бо ђе на од зим ске 
ун че, со ћа, ве ли ких и ма лих ра бо та за де спо та, осим у не ко ли ко слу ча-
је ва. Се ла су има ла оба ве зу да уче ству ју у ра ту, ко ји де спот во ди лич но, 
да уче ству ју у по те ра ма на раз бој ни ке, оку пља ју кра ји шку вој ску, као и 
да уче ству ју у зи да њу ис кљу чи во гра да Бе о гра да, уко ли ко то бу де про-
пи са но и за дру ге Ла ври не ме то хе. Та ко ђе, де спот ни је осло бо дио се ла 
пла ћа ња лет ње ун че [Младеновић 2007: 260]. Пред ви део је мо гућ ност да 
из гу би те ри то ри ју где су се ма на стир ски ме то си на ла зи ли или да не бу-
де у мо гућ но сти да их по вра ти услед про гон ства и смр ти у дру гој зе мљи. 
Та кве си ту а ци је не би до ве ле до не ис пу ња ва ња Ла ври них оба ве за по 
пи та њу вр ше ња по ме на. 

Ла ври ни по се ди ко је је до де лио кнез и де спот Сте фан на ла зи ли су 
се у по гра нич ној ис точ ној обла сти, од но сно у Пе тру ском кра ји шту [Бла-
гојевић 1989: 27–45]. Кра ји шта су има ла по себ на за ду же ња ко ја су се 
од но си ла на за шти ту гра ни це. За ко ник ца ра Ду ша на ка жња вао je ону 
кра ји шку вла сте лу ко ја је до пу сти ла упад пљач ка ша у зе мљу, од но сно 
уко ли ко им ни је од у зе ла плен при по врат ку [Законик Сте фа на Ду ша на 
ца ра срп ског 2004: 177]. Пе тру ски крај је био пуст све до тре нут ка ка да 
је од ца ра Ду ша на по се де око гра да Пе тру са до био жу пан Ву ко слав. Од 
та да па све до па да срп ске де спо то ви не, Пе тру ско кра ји ште има ће ва жну 
од брам бе ну уло гу и по ста ти јед но од нај у гро же ни јих и нај не мир ни јих 
под руч ја срп ске др жа ве. Жу пан Ву ко слав и ње го ви си но ви оста ли су 
упам ће ни као ве ли ки кти то ри. Он је по ди гао цр кву по све ће ну Бо го ро ди ци, 
ко ја је има ла сво је вла сте лин ство са чи ње но од не ко ли ко се ла: Ле шти је, 
Мут ни ца До ња, Бре сти је, Зу ба ри је и Не ви до во. Жу па но ви си но ви су цр кву 
и се ла за ве то ва ли ма на сти ру Хи лан да ру. Ме ђу тим, услед не бри ге ма на-
стир ско вла сте лин ство је за пу сте ло. На мол бу бра ће Др жма на, од но сно 
мо на ха Ди о ни си ја и Цре па, по ме ну ти по сед вра ћен је Ву ко сла ви ћи ма. 
Из ме ђу 1375. и 1376. го ди не, вла сте лин Цреп је Ве ли кој Ла ври по кло нио 
три се ла, ко ја су до та да при па да ла Бо го ро ди чи ном вла сте лин ству [Мла-
деновић 2003: 17–21].

По ве ћа ње ма те ри јал них оба ве за пре ма др жа ви и сма ње ње при ви ле-
ги ја ма на стир ских ме то ха, све до чи ли су о те шким вре ме ни ма, у ко ји ма 
је де спот мо рао да бу де спре ман за рат не по хо де у сва ком тре нут ку. Од-
у зи ма ње од ре ђе них при ви ле ги ја ни је се де си ло у јед ном тре нут ку. На 
осно ву де спо то вих по ве ља за Ве ли ку Ла вру, ја сно се ви ди да је тај про цес 
тра јао го ди на ма и да је био усло вљен тре нут ним ста њем. Исто та ко, по-
ве ћа ње оба ве за је ва жи ло за вла сте лин ства дру гих ма на сти ра. Већ 1411. 
го ди не, не ко ли ко се ла, ко је је дао ма на сти ру Хи лан да ру у за ме ну за шест 
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адел фа та, де спот ни је осло бо дио од пла ћа ња „вој ни це и дан ка Го спод ства 
ми” [Младеновић 2007: 193]. У по ве љи из 1417. го ди не ма на сти ру Ва то-
пе ду, ка да је при ло жио се ло Ко прив ни цу Но во брд ском ме то ху, де спот га 
је осло бо дио уо би ча је них ра бо та, али не „вој ске у Тур ке и на кра ји шту 
ме то ха Но во брд ско га” [La sca ris 1935–6: 16–17; Мла де но вић 2007: 372].

У овом пе ри о ду, кра ји шка се ла су би ла пр ва на уда ру осман лиј ске 
вој ске, ко ја их је че сто пљач ка ла. То је до во ди ло до си ту а ци је да се ста-
нов ни штво раз бе жи, а се ла опу сте. У по ве љи из 1407. го ди не, по ми њу се 
љу ди ко ји бе же „од пле на Ха са но вог”, од но сно од осман лиј ског за ро бље-
ни штва [Младеновић 2007: 240]. Кра ји шко ста нов ни штво је из ових раз-
ло га ор га ни зо ва ло по те ре на раз бој ни ке ко ји су их пљач ка ли, од но сно по-
те чи це. Ста нов ни ци Ла ври них се ла су мо ра ли да уче ству ју у по те чи ца ма, 
по де спо то вој на ред би из 1427. го ди не [Младеновић 2007: 260].

* * *
Ве ли ка Ла вра Све тог Ата на си ја је дан је од све то гор ских ма на сти ра 

ко ји су срп ски вла да ри и вла сте ла бо га то да ри ва ли по се ди ма и ма те ри-
јал ним до бри ма. Ма на стир је сво ја до бра сти цао ис пу ња ва њем мол би 
игу ма на и мо на ха, али и на ини ци ја ти ву са мог кти то ра. По се ди су, у за ви-
сно сти од си ту а ци је, ко ју је дик ти ра ло тре нут но ста ње у др жа ви, би ли 
при ви ле го ва ни од ре ђе ним по вла сти ца ма. Оне се уки да ју у мо мен ти ма 
ка да је опа сност од Осман ли ја би ла на ви со ком ни воу. Ста нов ни штво 
ма на стир ских се ла је пре све га, мо ра ло да уче ству је у вој ним оба ве за ма, 
ка ко ма те ри јал но, та ко и фи зич ки. У та квим окол но сти ма би ли су осло-
бо ђе ни оних ра бо та ко је су се ди рект но од но си ле на вла да рев двор. Ку ћа 
Ла за ре ви ћа је из да ла укуп но пет по ве ља у пе ри о ду од 1394–1395. до 1427. 
го ди не. Ве ли ка Ла вра је до би ла не ко ли ко се ла: Ку ри ло ва ју, Вран ко во, Ша-
лу до вац, Бу ља не, Из вор, Бр ни цу и Ква си че ви цу, за тим јој је вра ће на зе мља 
у Тр гу у Па ра ћи но вом Бро ду. Има ла је при ход од ми мо ход не ца ри не у 
се лу Из вор, као од ца ри не у Но вом Бр ду. Арен ге по ве ља од ра жа ва ју по-
бо жност вла дар ске ку ће, же љу да на ста ве тра ди ци ју сво јих хри сто љу би-
вих пре да ка, као и да се ње ни чла но ви упи шу у ре до ве нај ве ћих кти то ра.
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RE VI EW SCI EN TI FIC PA PER

PRIN CE AND DE SPOT STE FAN LA ZA RE VIĆ AND MO NA STERY  
OF GRE AT LA VRA OF SA INT AT HA NA SI US ON MO UNT AT HOS

by

JЕLENA GLU ŠAC
The In sti tu te of Hi story,

36/II Knez Mi ha i lo Stre et, Bel gra de, Ser bia
je le na984@hot mail.com

SUM MARY: Gre at La vra of Sa int At ha na si us is one of the Mo unt At hos mo na ste-
ri es richly do na ted by Ser bian ru lers and no ble men with pro per ti es and ma te rial go ods. 
The mo na stery was ac qu i ring its pro per ti es by com ple ting re qu ests from ab bot and monks, 
but al so on the ini ti a ti ve of the fo un der him self. De pen ding on the si tu a tion, which was 
dic ta ted by the cur rent si tu a tion in the co un try, the esta tes we re pri vi le ged to a cer tain 
ex tent. They we re abo lis hed in mo ments when the dan ger from the Ot to mans was at a 
high le vel. The po pu la tion of the mo na stery vil la ges pri ma rily had to pa r ti ci pa te in mi-
li tary ser vi ce both ma te ri ally and physi cally. In such cir cum stan ces they we re exempt 
from tho se work obli ga ti ons di rectly re la ted to the ru ler’s pa la ce. Ho u se of La za re vić had 
is sued a to tal of fi ve char ters in the pe riod from 1394/1395 to 1427. Gre at La vra re ce i ved 
se ve ral vil la ges: Ku ri lo vo, Vran ko vo, Ša lu do vac, Bu lja ne, Iz vor, Br ni ca and Kva si če vi ca, 
then had its pro perty in Trg in Pa ra ći nov Brod. It had re ve nue of tran sit cu stoms in the 
vil la ge of Iz vor and from cu stoms of fi ce in No vo Br do. In tro duc ti ons of char te rs re flect 
the pi ety of royal fa mily, de si re to con ti nue the tra di ti ons of the ir god-lo ving an ce stors 
and to en roll its mem bers in the ranks of the lar gest be ne fac tors.

KEYWORDS: Mo unt At hos, prin ce and de spot Ste fan La za re vić, nun Eu ge nia, 
pri vi le ge, fo un da tion
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СА ЖЕ ТАК: Циљ овог ис тра жи ва ња је да се утвр ди да ли по сто ји 
раз ли ка у мо ти ва ци ји за ро ди тељ ство сту дент ки ња с об зи ром на ред ро-
ђе ња. Ис тра жи ва ње је спро ве де но на при год ном узор ку ко ји је чи ни ло 106 
сту дент ки ња Др жав ног уни вер зи те та у Но вом Па за ру. У ис тра жи ва њу је 
ко ри шће на Ска ла мо ти ва ци је за ро ди тељ ство. Ре зул та ти су по ка за ли да је 
код сту дент ки ња у нај ве ћој ме ри из ра же на ин стру мен тал на, а у нај ма њој 
ме ри нар ци стич ка мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство. Ре зул та ти те сти ра ња зна-
чај но сти раз ли ка у мо ти ва ци ји за ро ди тељ ство с об зи ром на ред ро ђе ња 
су по ка за ли да је ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у оп штој ин стру мен тал-
ној мо ти ва ци ји за ро ди тељ ство из ме ђу пр во ро ђе них и дру го ро ђе них и то 
та ко да је ова ди мен зи ја ја че из ра же на код дру го ро ђе них ис пи та ни ца 
[t(82)=-2.446; p<.05]. По ка за ло се и да је код дру го ро ђе них ис пи та ни ца ја че 
из ра же на же ља за де те том у ци љу по твр ђи ва ња се бе [t(82)=-2.546; p<.05] 
и ти ме су се по твр ди ли ре зул та ти де скрип тив не ана ли зе ин стру мен тал не 
мо ти ва ци је за ро ди тељ ство. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да сту дент ки ње 
мо ти ва ци ју за ро ди тељ ство у нај ве ћој ме ри сво де на ње ну ин стру мен та-
ли за ци ју, од но сно да сво ју же љу за де те том сво де на вред ност де це ко ју 
са ме до жи вља ва ју.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: мо ти ва ци ја, ро ди тељ ство, ин стру мен та ли за ци ја, 
сту дент ки ње

Ро ди тељ ство је ва жан део људ ског по на ша ња. Оно пред ста вља ула-
га ње у ге нет ске по том ке, пре нос кул тур них и дру штве них вред но сти на 



748

сле де ће ге не ра ци је, до при но си лич ном и со ци јал ном раз во ју и до бро би-
ти. Пи та ње „за што љу ди до но се од лу ку да има ју де те?” прет по ста вља да 
је ро ди тељ ство по на ша ње у ко јем по је ди нац (или пар) ак тив но од лу чу је 
о то ме и пред у зи ма кон крет не ак ци је [Sam 2001].

Мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство ис тра жи ва на је нај че шће кроз два при-
сту па: 1) ин стру мен тал ност мо ти ва ци је за ро ди тељ ство, од но сно пе р ци-
пи ра ну вред ност де це од стра не по тен ци јал них ро ди те ља, и 2) от кри ва-
ње пре те ча за по ја ву мо ти ва ци је за ро ди тељ ство [Law son 2004], од но сно 
ево лу ци о ну ди мен зи ју мо ти ва ци је за ро ди тељ ство.

ИН СТРУ МЕН ТАЛ НА ДИ МЕН ЗИ ЈА МО ТИ ВА ЦИ ЈЕ  
ЗА РО ДИ ТЕЉ СТВО

Је дан од пр вих од го во ра на пи та ње шта ро ди те љи оче ку ју од сво је 
де це и ко је по тре бе де ца тре ба да за до во ље код ро ди те ља дао је Ра бин 
[Ra bin 1965] ко ји је де фи ни сао че ти ри ка те го ри је мо ти ва за ро ди тељ ство: 
1) ал тру и стич ки мо ти ви ко ји под ра зу ме ва ју ис кре ну љу бав пре ма де ци 
и по тре бу да се не гу је де те, 2) фа та ли стич ки мо ти ви ко ји под ра зу ме ва ју 
уве ре ње да је ра ђа ње де це оба ве за чо ве ка, са став ни део жи во та и суд би не 
сва ке од ра сле осо бе, 3) нар ци стич ки мо ти ви ко ји се од но се на иде ју да 
де те по твр ђу је ро ди тељ ску ре про дук тив ну спо соб ност или со ци јал но-пси-
хо ло шку аде кват ност, и 4) ин стру мен тал ни мо ти ви ко ји под ра зу ме ва ју 
да је де те ин стру мент ро ди те љу да оства ри од ре ђе не жи вот не ци ље ве и 
по тре бе по пут – по твр ђи ва ња се бе, про ду же ња по ро дич не ло зе, очу ва ња 
бра ка, ро до љу бља. При ме ном упит ни ка ко ји је са ста вио с ци љем ис пи-
ти ва ња мо ти ва ци је за ро ди тељ ство на сту ден ти ма јед ног аме рич ког уни-
вер зи те та Ра бин је утвр дио да око 50% ис пи та ни ка на во ди да су основ ни 
мо ти ви за ро ди тељ ство у му шка ра ца мо ти ви на р ци стич ке при ро де (на 
при мер, по ве ћа ње угле да, до каз ма ску ли но сти и плод но сти), а у же на 
фа та ли стич ки мо ти ви (ин стинкт ма те рин ства, суд би на) [Ra bin 1965]. С 
дру ге стра не, Ка пор-Ста ну ло вић [Ka por-Sta nu lo vić 1984] је у ис тра жи ва-
њу на адо ле сцен ти ма, сту ден ти ма и од ра сли ма утвр ди ла да су ал тру и стич-
ки мо ти ви из ра же ни ји код де во ја ка не го код мла ди ћа, али и да се те пол не 
раз ли ке гу бе код брач них па ро ва с де цом. На свим ис пи та ним уз ра сти ма 
му шкар ци су по ка за ли ја чу фа та ли стич ку мо ти ва ци ју, док у ин стру мен-
тал ној и на р ци стич кој ни је би ло зна чај них пол них раз ли ка. На да ље, ау тор-
ка је утвр ди ла да се ал тру и стич ки мо ти ви на кон адо ле сцен ци је по ја ча ва ју, 
на р ци стич ки с уз ра стом и ис ку ством опа да ју, док се ја чи на фа та ли стич-
ких мо ти ва с уз ра стом зна чај но не ме ња.

Те о риј ски оквир за ана ли зу вред но сти ко је за ро ди те ље има де те су 
не што ка сни је раз ви ли Џ. Хоф ман и Л. Хоф ман [Hof fman and Hof fman 
1978] у ко јем је вред ност де те та де фи ни са на у те р ми ни ма пси хо ло шког 
за до вољ ства ко је пру жа ро ди те љи ма. Ау то ри су прет по ста ви ли да ме ра 
у ко јој ро ди те љи ве ру ју да ће де ца за до во љи ти не ку по тре бу за ви си од 
не ко ли ко фак то ра: ин тен зи те та по тре бе, ме ре у ко јој се де ца по сма тра ју 
као по тен ци јал ни из вор за до во ље ња по тре бе и до ступ ност ал тер на тив них 
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из во ра за до во ље ња по тре бе. Они прет по ста вља ју да је за раз у ме ва ње мо-
ти ва ци је за ро ди тељ ство ва жно обез бе ди ти кон цеп ту ал ни оквир вред но сти 
ко је су ускла ђе не с пси хо ло шким по тре ба ма, по ве за не са со ци јал ном сре-
ди ном и под ње ним ути ца јем. Сма тра ли су да је мо ти ва ци ју за ро ди тељ-
ство мо гу ће об ја сни ти кроз пет гру па ва ри ја бли 1) вред ност де це (ста тус 
од ра слог, со ци јал ни иден ти тет, мо рал ност…), 2) ал тер на тив не вред но сти 
де це (дру ги на чи ни за лич ну до бро бит по ред де це), 3) тро шко ви вред но сти 
де це (шта по је ди нац мо ра да жр тву је или из гу би ка ко би до био вред ност 
од но сно де те), 4) пре пре ке (фак то ри ко ји оте жа ва ју ре а ли за ци ју вред но-
сти кроз вла сти то де те), и 5) олак ши це (фак то ри ко ји олак ша ва ју реа ли-
за ци ју вред но сти кроз вла сти то де те) [Hof fman and Hof fman 1978].

Утвр ђе но је де вет вред но сних ка рак те ри сти ка ко је де те има за ро ди-
те ље у скла ду с њи хо вим ин ди ви ду ал ним пси хо ло шким по тре ба ма ко је 
де те за до во ља ва. Ис кљу чу ју ћи еко ном ску вред ност, вред но сти де те та за 
ро ди те ља су 1) раз ви ја ње пој ма о се би и до сти за ње бе смрт но сти (де ца 
до при но се раз во ју пој ма о се би сво јих ро ди те ља ре про ду ку ју ћи њи хо ве 
осо би не, но се ћи по ро дич но име, уве ре ња и оби ча је), 2) оства ри ва ње ста-
ту са од ра сле осо бе и при хва ће ног со ци јал ног иден ти те та (ро ди тељ ство 
од ра жа ва са гла сност с дру штве ним оче ки ва њи ма и та ко ука зу је да је 
по је ди нац до бро при ла го ђен у дру штву и ти ме сти че ста тус од ра сле осо-
бе што му ујед но обез бе ђу је при хва ћен со ци јал ни иден ти тет), 3) сим бол 
мо ра ла (ро ди тељ ство је ал тру и стич но док ро ди те љи ста вља ју по тре бе, 
же ље и ин те ре се сво је де це ис пред вла сти тих), 4) при пад ност и пру жа ње 
љу ба ви (де ца про мо ви шу ко хе зи ју из ме ђу ро ди те ља јер чи не њи хов за-
јед нич ки ин те рес, ума њу ју уса мље ност ро ди те ља и пру жа ју љу бав сво јим 
ро ди те љи ма), 5) кре а тив ност и до стиг ну ћа (ро ди те љи до би ја ју осе ћај 
кре а тив но сти и до стиг ну ћа из фи зич ког ства ра ња де те та, гле да ју ћи га 
ка ко ра сте и раз ви ја се, су о ча ва ју ћи се са свим про бле ми ма и за до вољ-
стви ма ко ја се ја вља ју при по ди за њу де те та), 6) сти ца ње мо ћи, ути ца ја и 
ефи ка сно сти (де те да је ро ди те љу је дин стве ну при ли ку за ши ре ње ве ли-
ког ути ца ја на вла сти ти жи вот и жи вот дру гих), 7) сти му ла ци ја, но ви на 
и за ба ва (ка ко де ца ра сту и ме ња ју се, та ко да ју еле ме нат не пред ви ди во-
сти и уз бу ђе ња жи во ту ро ди те ља), 8) так ми че ње и углед (кван ти тет и 
ква ли тет де це је пред мет так ми че ња ме ђу ро ди те љи ма и по тен ци јал ни 
из вор угле да) [Fri ed man et al., 1994].

Ка сни је су све ка те го ри је све де не на три ди мен зи је вред но сти де те-
та 1) еко ном ско-прак тич не (нa при мер, да де те по ма же у ку ћи, да као члан 
по ро ди це мо же еко ном ски по мо ћи по ро ди ци, да бу де осло нац у ста ро сти), 
2) пси хо ло шко-емо ци о нал не (нa при мер, ра дост ро ди тељ ства, за до вољ-
ство у гле да њу де це ка ко од ра ста ју, за бав но је има ти пу ну ку ћу де це), и 
со ци јал но-нор ма тив не вред но сти (про ду же ње по ро дич ног име на, де те 
до при но си со ци јал ном ста ту су ро ди те ља) [Suc kow and Kla us 2002]. У 
јед ној ка над ској сту ди ји [Moyser 2005], ис пи та ни ци су на ве ли, као раз-
ло ге због че га же ле де те, по тре бу за раз во јем пој ма о се би, по тре бу за 
при па да њем, оства ри ва ње со ци јал ног иден ти те та, сти му ла ци ја, но ви на 
и за ба ва. На пи та ња у ве зи с при ти ском ко је дру штво на ме ће у ве зи с 
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оства ри ва њем у ро ди тељ ској уло зи, ис пи та ни ци су на ве ли и по тре бу за 
фор ми ра њем ста ту са од ра сле осо бе и обез бе ђи ва ње по мо ћи и си гур но сти 
у ста ро сти. У аме рич кој сту ди ји [Hof fman and Hof fman 1978] ис пи та ни ци 
су по ка за ли да је нај ва жни ја по тре ба ко ју им де ца мо гу за до во љи ти је 
по тре ба за при пад но шћу и пру жа њем љу ба ви, за тим по тре ба за но ви ном 
и за ба вом, па по тре ба за раз во јем пој ма о се би и до сти за њем бе смрт но сти.

ЕВО ЛУ ЦИ О НА ДИ МЕН ЗИ ЈА МО ТИ ВА ЦИ ЈЕ  
ЗА РО ДИ ТЕЉ СТВО

Ра ђа ње и од га ја ње де те та је основ но за оп ста нак људ ске вр сте. За то не 
мо же мо за не ма ри ти ево лу ци о ну ди мен зи ју ро ди тељ ства ко ја де фи ни ше 
пре те че мо ти ва ци је за ро ди тељ ство. Ево лу ци о на те о ри ја ис ти че и ис ку-
ство не ге и бри ге о мла ђој бра ћи и се стра ма као мо гу ћу по кре тач ку си лу 
ко ја сто ји иза раз во ја же ље да се има вла сти то де те [Cha si o tis et al. 2006]. 
И по ред број них рас пра ва на те му ево лу ци о не функ ци о нал но сти мо ти ва-
ци је за ро ди тељ ство ко је ис ти чу спе ци фич ност жи вот не фа зе од го ва ра-
ју ћег мо ти ва ци о ног си сте ма, још се не узи ма у об зир је дин стве ност осе-
ћа ња не ге и бри ге за мла ђе чла но ве по ро ди це [Fle ming et al. 1997; Sto rey 
et al. 2000] што мо же би ти мо ти ва ци о ни си стем за ро ди тељ ство ста ри јег 
бра та или се стре. Пре ма то ме, же ља да се има де те мо же би ти но ва иде ја, 
али ка ко то зах те ва ре пре зен та ци ју бу дућ но сти, са ма осе тљи вост на де цу 
је део на шег жи во тињ ског на сле ђа. Јед на од основ них ка рак те ри сти ка де-
тињ ства је ред ро ђе ња, од но сно ис ку ство ин тер ак ци је с бра ћом и се стра-
ма. Не гу ју ће по на ша ње ста ри јег де те та мо же би ти иза зва но са мим при-
су ством мла ђег де те та [Har ris 2005]. По сто ја ње мла ђег бра та или се стре 
мо же да од ло жи ре про дук тив ни раз вој код жен ских осо ба [Cha si o tis 1999; 
Cha si o ti set al., 2003; Ho i er 2003] што се мо же ту ма чи ти као адап тив но 
од ла га ње вла сти тих ди рект них ре про дук тив них на по ра у ци љу по на ша-
ња као за мен ски ро ди тељ или „по моћ ник у гне зду” за мла ђег бра та или 
се стру [Belsky 1997].

У ра ду је пред ста вље но ис тра жи ва ње ин стру мен та ли за ци је мо ти-
ва ци је за ро ди тељ ство сту дент ки ња с об зи ром на ред ро ђе ња као ево лу-
ци о не пре те че мо ти ва ци је за ро ди тељ ство.

МЕ ТОД

Основ но ис тра жи вач ко пи та ње је да ли по сто ји раз ли ка у мо ти
ва ци ји за ро ди тељ ство код сту дент ки ња с об зи ром на ред ро ђе ња?

Ис тра жи ва ње је спро ве де но на при год ном узор ку ко ји је чи ни ло 106 
сту дент ки ња Др жав ног уни вер зи те та у Но вом Па за ру. Ис пи та ни це су 
би ле уз ра ста од 19 до 25 го ди на (АС=21,42). Све га 2,4% ис пи та ни ка у бра-
ку je и има вла сти то де те. Све сту дент ки ње по ти чу из по ро ди це са дво је 
или ви ше де це: дво је де це (30%), тро је де це (48%), че тво ро де це (20%), пе-
то ро де це (ис под 2%) и ше сто ро де це (ма ње од 1%). Пре ма бро ју де це у 
по ро ди ци, број ис пи та ни ка пре ма по зи ци ји ко ја им је у по ро ди ци од ре-



ђе на ре дом ро ђе ња је: у по ро ди ца ма с дво је де це би ло је пр во ро ђе них 48% 
и дру го ро ђе них 52%; у по ро ди ца ма с тро је де це би ло је пр во ро ђе них 32%, 
дру го ро ђе них 48% и тре ће ро ђе них 20%; у по ро ди ца ма са че тво ро де це 
би ло је пр во ро ђе них 14%, дру го ро ђе них 42%, тре ће ро ђе них 29% и че твр то 
де те 15%; у по ро ди ца ма с пе то ро де це би ло је 50% тре ће ро ђе них и 50% 
ис пи та ни ца је че твр то де те, а јед на ис пи та ни ца је по ти ца ла из по ро ди це 
са ше сто ро де це и она је би ла нај ста ри је де те. 

У ис тра жи ва њу је ко ри ште на Ска ла мо ти ва ци је за ро ди тељ ство (Lac-
ko vić-Gr gin i sar. 2002) ко ја се са сто ји од 52 тврд ње ко је се од но се на јед-
ну од че ти ри ди мен зи је мо ти ва ци је ро ди тељ ства ко је је де фи ни сао Ра бин 
[1965]: ал тру и стич ка мо ти ва ци ја (12 тврд њи), фа та ли стич ка мо ти ва ци ја 
(12 тврд њи), нар ци стич ка мо ти ва ци ја (5 тврд њи) и ин стру мен тал на мо ти-
ва ци ја ко ја са др жи че ти ри фак то ра – по твр ђи ва ње се бе (9 тврд њи), про-
ду же ње по ро дич не ло зе (7 тврд њи), очу ва ње ста бил но сти бра ка (4 тврд ње) 
и ро до љу би ва мо ти ва ци ја (3 тврд ње). Ис пи та ник од го ва ра та ко што про-
це њу је сте пен свог сла га ња с по је ди нач ном тврд њом на ска ли Ли кер то вог 
ти па од 5 сте пе ни (од 0 – уоп ште се не сла жем, до 4 – у пот пу но сти се 
сла жем). Уку пан ре зул тат ра чу на се као јед но став на ли не ар на ком би на-
ци ја зби ра про це на по је ди нач них тврд њи ко је се од но се на од го ва ра ју ћу 
ди мен зи ју мо ти ва ци је за ро ди тељ ство.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

У та бе ли 1 су при ка за ни де скрип тив ни ре зул та ти ис пи та ни ца на 
Ска ли мо ти ва ци је за ро ди тељ ство ко ји по ка зу ју да нај ве ћи број де во ја ка 
ис ка зу је ин стру мен тал ну мо ти ва ци ју за ро ди тељ ство (АС=73.95) што 
под ра зу ме ва да је де те ин стру мент ро ди те љу да оства ри од ре ђе не жи вот-
не ци ље ве и по тре бе по пут – по твр ђи ва ња се бе (АС=26.83), про ду же ња 
по ро дич не ло зе (АС=25.9), очу ва ња бра ка (АС=13.66) и ро до љу бља (АС=7.55). 
Не што ма њи број ис пи та ни ца (АС=53.5) је ис ка за ла ал тру и стич ку мо ти-
ва ци ју за ро ди тељ ство ко ја под ра зу ме ва ис кре ну љу бав пре ма де ци и 
по тре бу да се не гу је де те.
 
Та бе ла 1. Де скрип тив ни ре зул та ти на Ска ли мо ти ва ци је за ро ди тељ ство

Мо ти ва ци ја за родитељство N AS SD
Алтруистичка мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство 106 53,5 8,72
Фа та ли стич ка мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство 106 43,22 9,54
Нар ци стич ка мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство 106 16,74 4,43
Ин стру мен тал на мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство 106 73,95 15,98
По твр ђи ва ње се бе
Про ду жа ва ње ло зе  
Брак
Ро до љу бље

106 26,83 6,9
106 25,9 5,5
106 13,66 5,15
123 7,55 3,34
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Ка ко би смо да ље ана ли зи ра ли по да так да је нај ве ћи број ис пи та ни-
ца по ка за ло ин стру мен тал ну мо ти ва ци ју за ро ди тељ ство, у ана ли зу смо 
укљу чи ли ред ро ђе ња као јед ну од пре те ча мо ти ва ци је за ро ди тељ ство 
уоп ште. У та бе ли 2 су при ка за ни де скрип тив ни ре зул та ти ин тру мен тал-
не мо ти ва ци је за ро ди тељ ство на ска ли за мо ти ва ци ју за ро ди тељ ство с 
об зи ром на ред ро ђе ња.

Та бе ла 2. Де скрип тив на ана ли за ин стру мен тал не мо ти ва ци је и ре да ро ђе ња

Ин стру мен тал на мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство Ред рођења AS SD

Потврђивање се бе 

Пр во ро ђе ни 24,62 7,19
Дру го ро ђе ни 28,63 7,04
Тре ће ро ђе ни 26,17 5,19
Че твр то ро ђе ни 26,8 4,96

Про ду же ње по ро дич не ло зе 

Пр во ро ђе ни 24,85 5,81
Дру го ро ђе ни 27,26 5,34
Тре ће ро ђе ни 25,23 4,86
Че твр то ро ђе ни 22,2 4,32

Очу ва ње бра ка 

Пр во ро ђе ни 12,68 3,72
Дру го ро ђе ни 14,81 6,13
Тре ће ро ђе ни 12,82 3,98
Че твр то ро ђе ни 12,0 5,78

Ро до љу бље 

Пр во ро ђе ни 7,45 3,38
Дру го ро ђе ни 7,73 3,52
Тре ће ро ђе ни 7,88 2,95
Че твр то ро ђе ни 5,4 2,3

Де скрип тив на ана ли за је по ка за ла да је у нај ве ћој ме ри из ра же на 
ин стру мен тал на мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство код дру го ро ђе них те да је 
код ис пи та ни ца ко је има ју по зи ци ју мла ђе де це у по ро ди ци (дру го ро ђе не, 
тре ће ро ђе не и по зи ци ју че твр тог де те та) у нај ве ћој ме ри из ра же на же ља 
за де те том у ци љу по твр ђи ва ња се бе и у ци љу про ду же ња по ро дич не ло зе.

Ко ри сте ћи Т-тест, ана ли зи ра ли смо раз ли ке у мо ти ва ци ји за ро ди-
тељ ство с об зи ром на ред ро ђе ња ис пи та ни ца. Ре зул та ти су при ка за ни у 
та бе ли 3.

Та бе ла 3. Ре зул та ти Тте ста

Ред рођења t p
Инструментална мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство Пр во ро ђе ни –дру го ро ђе ни -2,446 ,017
Ин стру мен тал на мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство 
– по твр ђи ва ње се бе Пр во ро ђе ни –дру го ро ђе ни -2,546 ,013

Ре зул та ти те сти ра ња зна чај но сти раз ли ка у мо ти ва ци ји за ро ди тељ-
ство с об зи ром на ред ро ђе ња су по ка за ли да је ста ти стич ки зна чај на 
раз ли ка у оп штој ин стру мен тал ној мо ти ва ци ји за ро ди тељ ство из ме ђу 
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пр во ро ђе них и дру го ро ђе них и то та ко да је ова ди мен зи ја ја че из ра же на 
код дру го ро ђе них ис пи та ни ца (t(82)=-2,446; p<,05). По ка за ло се и да је 
код дру го ро ђе них ис пи та ни ца ја че из ра же на же ља за де те том у ци љу 
по твр ђи ва ња се бе (t(82)=-2,546; p<,05) и ти ме су се по твр ди ли ре зул та ти 
де скрип тив не ана ли зе ин стру мен тал не мо ти ва ци је за ро ди тељ ство.

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУ ЧАК

Ис тра жи ва ње је спро ве де но са ци љем да од го во ри на основ но ис тра
жи вач ко пи та ње: Да ли по сто ји раз ли ка у мо ти ва ци ји за ро ди тељ ство 
код сту дент ки ња с об зи ром на ред ро ђе ња?

Узо рак су чи ни ле сту дент ки ње Др жав ног уни вер зи те та у Но вом 
Па за ру, уз ра ста од 19 до 25 го ди на. Све ис пи та ни це по ти чу из по ро ди ца 
са ви ше де це – од дво је до ше сто ро де це.

Ре зул та ти су по ка за ли да је код сту дент ки ња у нај ве ћој ме ри из ра же на 
ин стру мен тал на, а у нај ма њој ме ри нар ци стич ка мо ти ва ци ја за ро ди тељ-
ство. Пре ма ре зул та ти ма сту ди је Ка пор-Ста ну ло вић [Ka por-Sta nu lo vić 
1984], нар ци стич ка мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство на кон адо ле сцен ци је опа да 
с уз ра стом и ис ку ством што по твр ђу ју и ре зул та ти у овом ис тра жи ва њу.

Ин стру мен тал на мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство под ра зу ме ва же љу за 
де те том ка ко би се оства ри ли не ки лич ни жи вот ни ци ље ви и по тре бе [Ra-
bin 1965], а ис пи та ни це су по ка за ле да им је при о ри тет по твр да се бе, за тим 
про ду же ње по ро дич не ло зе, евен ту ал но очу ва ње бра ка и, на кра ју, ро до љу-
бље. По да так о до ми нант но сти ин стру мен тал не мо ти ва ци је за ро ди тељ ство 
код сту дент ки ња по твр ђу је пси хо ло шко-емо ци о нал ну и со ци јал но-нор ма-
тив ну ди мен зи ју вред но сти ко је де те има за по тен ци јал не ро ди те ље [Suc kow 
and Kla us 2002] и ко ја се де фи ни ше кроз циљ да се де те том раз ви ја по јам 
о се би и до сти же бе смрт ност (но се ћи по ро дич но име, уве ре ња и оби ча је), 
да де те до при не се оства ри ва њу ста ту са од ра сле осо бе и при хва ће ног со-
ци јал ног иден ти те та ро ди те ља (ро ди тељ ство од ра жа ва са гла сност с дру-
штве ним оче ки ва њи ма и та ко ука зу је да је по је ди нац до бро при ла го ђен у 
дру штву и ти ме сти че ста тус од ра сле осо бе што му ујед но обез бе ђу је при-
хва ћен со ци јал ни иден ти тет) и слич но [Hof fman and Hof fman 1978].

Ка ко је мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство ево лу ци о на по тре ба сва ког чо ве ка, 
али и не га и бри га за мла ђу де цу у по ро ди ци, у истраживањe je укљу че на 
и ва ри ја бла ре да ро ђе ња ис пи та ни ца као пре те чу мо ти ва ци је за ро ди тељ-
ство у од ра слом до бу. На и ме, не га и бри га за мла ђег бра та или се стру 
мо же би ти мо ти ва ци о ни си стем за ро ди тељ ство ста ри јег бра та или се стре 
[Fle ming et al. 1997; Sto rey et al. 2000].

Ре зул та ти по ка зу ју да је код мла ђе де це из ра же ни ја ин стру мен тал на 
мо ти ва ци ја за ро ди тељ ство и то по твр ђи ва ње се бе и про ду же ње по ро дич-
не ло зе. Овим се не по твр ђу је иде ја о не зи и бри зи о мла ђој де ци у по ро ди-
ци као пре те ча мо ти ва ци је за ро ди тељ ство. Ис пи ти ва ње ста ти стич ке зна-
чај но сти раз ли ка у ди мен зи ја ма мо ти ва ци је за ро ди тељ ство с об зи ром на 
ред ро ђе ња је по ка за ло да по сто ји зна чај на раз ли ка из ме ђу пр во ро ђе них 
(нај ста ри јих) и дру го ро ђе них ис пи та ни ца. Дру го ро ђе не ис пи та ни це има ју 
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из ра же ни ју ин стру мен тал ну мо ти ва ци ју за ро ди тељ ство. Ни је ана ли зи-
ра но да ли су ове ис пи та ни це ста ри ја или мла ђа де ца у по ро ди ци.

Ис тра жи ва ње је по ка за ло да сту дент ки ње мо ти ва ци ју за ро ди тељ ство 
у нај ве ћој ме ри сво де на ње ну ин стру мен та ли за ци ју, од но сно да сво ју 
же љу за де те том сво де на вред ност де це ко ју са ме до жи вља ва ју. Пре ма Хоф-
ман и Хоф ман [Fri ed man et al. 1994], циљ по твр де се бе као при о ри тет ни 
циљ у мо ти ва ци ји за ро ди тељ ство је пси хо ло шка по тре ба за раз во јем и 
упот пу ња ва њем пој ма о се би. Та ко ђе, мо же мо под исти циљ под ве сти и 
по тре бу за оства ри ва њем ста ту са од ра сле и при хва ће не осо бе у дру штву, 
ства ра ње при хва тљи вог со ци јал ног иден ти те та и до би ја ње со ци јал ног 
ка пи та ла кроз вла сти то де те. Та ко је по твр ђе на и ка над ска сту ди ја у ко-
јој су ис пи та ни ци на ве ли исте раз ло ге за до би ја ње де те та [Moyser 2005].

Основ на огра ни че ња овог ис тра жи ва ња сво де се на узо рак ко ји су 
чи ни ли ис кљу чи во ис пи та ни ци жен ског по ла, од ко јих је са мо 2,4% из ја-
ви ло да је у бра ку и да има де те. Из овог сле ди пре по ру ка за да ља ис тра-
жи ва ња да узо рак чи не ис пи та ни ци оба по ла, ис пи та ни ци ко ји су у емо-
тив ној ве зи (или бра ку) и ис пи та ни ци ко ји ни су у емо тив ној ве зи (или 
бра ку) и да се ис тра жи да ли по сто ји раз ли ка у мо ти ва ци ји за ро ди тељ-
ство с об зи ром на емо тив ни (брач ни) ста тус.
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SUM MARY: The goal of this pa per is esta blis hing whet her the re is a dif fe ren ce in 
the mo ti va tion for pa rent hood of the fe ma le stu dents, re gar ding the turn of birth. The 
re se arch has been do ne on a con ve ni ent sam ple con si sting of 106 fe ma le stu dents at the 
Sta te uni ver sity of No vi Pa zar. In the re se arch, the pa rent hood Mo ti va tion sca le has been 
used. The re sults ha ve de mon stra ted that the mo ti va tion for pa rent hood is mostly in stru-
men tal and le ast nar ci stic with the se stu dents. The re sults of the te sting, sig ni fi can ce and 
dif fe ren ce in the mo ti va tion for pa rent hood re gar ding the turn of birth ha ve de mon stra ted 
that, sta ti sti cally spe a king, the re is a sig ni fi cant dif fe ren ce in ge ne ral and in stru men tal 
mo ti va tion bet we en the first born and the se cond born. Na mely, this di men sion is mo re 
ex pres sed with the se cond born qu e sti o ne es [t(82)=-2.446; p<.05]. It has al so been de-
mon stra ted that the se cond born qu e sti o ne es ha ve a stron ger de si re for a child in or der to 
pro ve one self, which even tu ally ascer ta i nes the re sults of the de scrip ti ve analysis of in-
stru men tal mo ti va tion for pa rent hood. The re se arch has shown that the fe ma le stu dents 
mostly re du ce the mo ti va tion for pa rent hood to its in stru men ta li za tion and the ir de si re 
to ha ve a child to a va lue of chil dren as they them sel ves per ci e ve it. 
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СА ЖЕ ТАК: Ве ли ка ре ги о нал на ра зно ли кост, еко ном ско за о ста ја ње, 
не по вољ не де мо граф ске тен ден ци је, као и ве за ност за по љо при вред ну 
про из вод њу пред ста вља ју глав не ка рак те ри сти ке ру рал них под руч ја Ср би-
је. За у ста вља ње да љег дру штве но-еко ном ског про па да ња се ла мо гу ће је 
са мо об но вом еко ном ских ка па ци те та, што је у ве ли кој ме ри оства ри во 
раз во јем не по љо при вред них ак тив но сти. Ди вер зи фи ка ци ја при хо да и ак-
тив но сти ру рал них до ма ћин ста ва омо гу ћи ла би по ди за ње ква ли те та жи-
во та ру рал ног ста нов ни штва, пре све га у по гле ду до хо дов не по зи ци је, док 
би ин фра струк тур но уна пре ђе ње и раз вој услу жног сек то ра, у од ре ђе ној 
ме ри, био по сле ди ца на ве де ног про це са, али и ја сно фор му ли са не на ци о-
нал не ру рал не по ли ти ке. На ве де на по ли ти ка у Ср би ји тре ба ла би би ти у 
ли ни ји с „европ ским” мо де лом где се на гла сак пре ба цу је са сек тор ског на 
ре ги о нал ни при ступ, а зна чај ну по др шку за оства ре ње по ста вље них ци-
ље ва пред ста вља ће прет при ступ ни фон до ви ЕУ.*

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ру рал на под руч ја, ру рал ни раз вој, Ср би ја, Европ ска 
уни ја, ИПАРД фон до ви

По јам ру рал ног раз во ја ре ла тив но је нов у еко ном ској те о ри ји, а на стао 
је услед по сто ја ња ру рал ног си ро ма штва, у ре ла тив ном и у ап со лут ном 

* Рад пред ста вља део ис тра жи ва ња на про јек ту „Одр жи ва по љо при вре да и ру рал ни 
раз вој у функ ци ји оства ри ва ња стра те шких ци ље ва Ре пу бли ка Ср би је у окви ру ду нав ског 
ре ги о на” (III 46006). Про јект је фи нан си ра ло 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.



сми слу. Он је углав ном усме рен на по ди за ње ква ли те та жи во та ру рал ног 
ста нов ни штва, ка ко с аспек та њи хо ве до хо дов не по зи ци је, та ко и у прав цу 
снаб де ве но сти ин фра струк ту ром и услу жним ка па ци те ти ма. По ли ти ку 
ру рал ног раз во ја во ди др жа ва уз уче шће ло кал них за јед ни ца и ува жа ва ње 
ре ги о нал них спе ци фич но сти, та ко да по зна ва ње ло кал них при ли ка пред-
ста вља по ла зну осно ву за фор му ли са ње све о бу хват не раз вој не стра те ги је. 
У Ср би ји ру рал но под руч је об у хва та зна ча јан део те ри то ри је на ко јем жи-
ви го то во по ло ви на по пу ла ци је. Иа ко је по мно гим ка рак те ри сти ка ма ви-
со ко хе те ро ге но под руч је, за јед нич ка му је осо би на еко ном ско за о ста ја ње 
за ур ба ним цен три ма, та ко да се еко ном ска ре ви та ли за ци ја ру рал них сре-
ди на по ста вља као је дан од на ци о нал них раз вој них при о ри те та. У овом 
кон тек сту, ди вер зи фи ка ци ја ру рал не еко но ми је у прав цу раз во ја не по љо-
при вред них ак тив но сти пред ста вља основ ни ме ха ни зам оства ри ва ња со-
ци јал не си гур но сти, ко ја ви ше не мо же би ти ве за на са мо за по љо при вред-
ну про из вод њу. По ред соп стве них ка па ци те та, Ср би ја ће мо ћи ко ри сти ти 
и фи нан сиј ска сред ства Европ ске уни је на ме ње на ру рал ном раз во ју.

ОСНОВ НЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
РУ РАЛ НИХ ПОД РУЧ ЈА СР БИ ЈЕ

Ру рал на под руч ја об у хва та ју око 85% по вр ши не Ре пу бли ке Ср би је 
[Bog da nov 2007: 63], на ко јем жи ви не што пре ко 40% укуп не по пу ла ци је, 
што је не што ис под три ми ли о на ста нов ни ка. С де мо граф ског аспек та, 
ру рал на под руч ја се укла па ју у тренд при су тан у укуп ном ста нов ни штву 
Ср би је, тренд сма ње ња бро ја ста нов ни ка. Ипак, ва жно је ис та ћи да је ова 
тен ден ци ја из ра же ни ја у се о ским под руч ји ма1, где је пад бро ја ста нов ни ка 
из ме ђу два по пи са из но сио 10,9% или око 311.000 ста нов ни ка, док је пад 
укуп не по пу ла ци је у истом пе ри о ду у Ср би ји из но сио 4,15%. Нај не га тив-
ни је де мо граф ске тен ден ци је ја вља ју се у ре ла тив но си ро ма шни јим под-
руч ји ма Ју жне и Ис точ не Ср би је [РЗС, По пис ста нов ни штва у РС 2011]. 
Не по вољ не де мо граф ске тен ден ци је у ру рал ним под руч ји ма Ср би је по-
сле ди ца су ни ског на та ли те та, али и ми гра ци ја, тј. на пу шта ња ру рал них 
сре ди на и пре ла ска у ур ба не цен тре или од ла ска у ино стран ство. На пу-
штање се ла на ста је услед огра ни че них мо гућ но сти за за по сле ње, ка ко у 
са мој по љо при вре ди, та ко и у не по љо при вред ним де лат но сти ма. Ово је 
по сле ди ца не а трак тив но сти ру рал них ре ги о на за пред у зе ћа, услед огра-
ни че не ин фра струк ту ре, ре ла тив но не ква ли фи ко ва не рад не сна ге, уда-
ље но сти од тр жи шта и слич но. То све ути че да пред у зе ћа у ру рал ној сре-
ди ни, у по гле ду тро шко ва, бу ду у не по вољ ни јем по ло жа ју у од но су на 
она у ур ба ним под руч ји ма [Ze kić i dr., 2006: 146].

Јед на од глав них ка рак те ри сти ка ру рал них под руч ја у Ср би ји је њи-
хо ва ве ли ка ре ги о нал на ра зно ли кост, ко ја про ис ти че из при род но-ре сурс них 
ка рак те ри сти ка, исто риј ског и кул тур ног на сле ђа, фак то ра еко ном ске 

1 На жа лост, у Ср би ји не по сто ји зва нич на ста ти стич ка де фи ни ци ја ру рал них под руч-
ја, те се пре ма ме то до ло ги ји по пи са од 1981, 1991, 2002. и 2011. го ди не ста нов ни штво де ли 
на град ско и оста ло, ко је, на рав но, под ра зу ме ва ру рал но или се о ско ста нов ни штво.
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раз ви је но сти, као и не ких дру гих чи ни ла ца. Де фи ни са ни ста ти стич ки 
ре ги о ни у Ср би ји на ни воу НСТЈ 22, Вој во ди на, Бе о град ски ре ги он, Шу-
ма ди ја и За пад на Ср би ја, и Ју жна и Ис точ на Ср би ја 3, ре ла ти во до бро од-
сли ка ва ју на ве де ну хе те ро ге ност, та ко да ће се и ка рак те ри сти ке ру рал-
них сре ди на ела бо ри ра ти за ове ре ги о не4.

Пре ма по пи су од 2011. го ди не, у се ли ма Вој во ди не жи ви око 785.000 
ста нов ни ка, чак 12% ма ње у од но су на 2002. го ди ну што чи ни око 40% 
од укуп не по пу ла ци је Вој во ди не [РЗС, По пис ста нов ни штва у РС 2011]. 
Овај ре ги он ка рак те ри ше рав ни чар ски пре део с ве о ма ква ли тет ним зе-
мљи штем, од но сно по сто је ве о ма по вољ ни агро-еко ло шки усло ви за по-
љо при вред ну про из вод њу. На и ме, уче шће, ка ко по љо при вред ног, та ко и 
об ра ди вог зе мљи шта је ве о ма ви со ко, а у струк ту ри, ре ла тив но ин тен-
зив не, по љо при вред не про из вод ње до ми ни ра ра тар ство и у не што ма њој 
ме ри сто чар ска про из вод ња. Та ко да, у од но су на дру ге ре ги о не, у Вој во-
ди ни је убе дљи во нај ве ћи удео га здин ства ко ја се ба ве ра тар ском про из-
вод њом, али и га је њем не пре жи ва ра, тј. сви ња и жи ви не [Цви ја но вић и 
др., 2014: 29] што не из не на ђу је, с об зи ром на ре сур но-еко ло шке усло ве 
и струк ту ру по љо при вред них га здин ства. С из у зет ком Бе о град ског ре-
ги о на, Вој во ди на има нај ма њи број до ма ћин ста ва ко ја по се ду ју по љо при-
вред но га здин ство, што го во ри о ве ћој по ла ри за ци ји до ма ћин ста ва на 
по љо при вред на и не по љо при вред на [Бог да нов и Ба бо вић 2014: 34–35]. 
Ду ал ни ка рак тер по љо при вред не про из вод ње мно го је из ра же ни ји у Вој-
во ди ни у од но су на дру ге де ло ве Ср би је, као и про сеч на ве ли чи на по се да 
од го то во 11 хек та ра. Ве ли ка га здин ства су до ми нант на у ко ри шће њу зе-
мљи шта, па та ко га здин ства од пре ко 50 хек та ра ко ри сте пре ко по ло ви не 
од укуп ног по љо при вред ног зе мљи шта, док је удео га здин ства ма њих од 
2 хек та ра, ина че ве о ма број них, не зна тан у овом сми слу. Вој во ди на има 
и нај ве ћи удео зе мљи шта у вла сни штву прав них ли ца и пред у зет ни ка 
[РЗС, По пис по љо при вре де у РС 2012]. Раз лог је ви со ка за сту пље ност 
по љо при вред них ком би на та, на ста лих у до ба со ци ја ли стич ке по љо при-
вре де, али и ве ли ких по љо при вред них пред у зе ћа на ста лих у но ви је вре ме. 
С дру ге стра не, по сто ји ве ли ки број ма лих по љо при вред них до ма ћин ста-
ва, ко ја зе мљи ште да ју у за куп, та ко да се, у све ве ћој ме ри, по ја вљу ју и 
ре ла тив но ве ћа, ко мер ци јал но усме ре на, ин ди ви ду ал на га здин ства. Услед 
на ве де не струк ту ре по љо при вред них га здин ста ва, Вој во ди на је, с јед не 
стра не, ре ги он с нај ве ћим уде лом га здин ста ва ко ја при ход оства ру ју са мо 

2 НСТЈ је но мен кла ту ра ста ти стич ких те ри то ри јал них је ди ни ца (или че сто ко ри шће-
ни акро ним НУТС пре ма фран цу ском из ра зу) Европ ске уни је. НСТЈ 2 пред ста вља дру ги 
ни во, ко ји об у хва та под руч ја с бро јем ста нов ни ка од 800.000 до три ми ли о на, у шта се 
укла па ју сви на ве де ни ре ги о ни.

3 Ту је, на рав но и Ре ги он Ко со ва и Ме то хи је, за ко ји, ме ђу тим, не по сто је до ступ ни по-
да ци, та ко да се не ће узе ти у раз ма тра ње.

4 Ова ко де фи ни са ни ста ти стич ки ре ги о ни усво је ни су 2010. го ди не, ка да је Скуп шти на 
Ре пу бли ке Ср би је из ме ни ла ра ни је до не ти за кон из 2009. го ди не, ко ји је пред ви ђао по де лу 
Ср би је на се дам ста ти стич ких ре ги о на. Овом из ме ном су За пад ни ре ги он и Цен трал ни ре-
ги он спо је ни у Ре ги он Шу ма ди ја и За пад на Ср би ја, а Ис точ ни ре ги он и Ју жни ре ги он у 
Ре ги он Ју жна и Ис точ на Ср би ја. Ина че, по де ла на ста ти стич ке ре ги о не ура ђе на је у ци љу 
уса гла ша ва ња са зе мља ма ЕУ, али и дру гим зе мља ма ко је ко ри сте НСТЈ стан дар де. 
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из по љо при вре де, док, с дру ге стра не, има нај ма ње га здин ста ва с до дат-
ним из во ром при хо да [Бог да нов и Ба бо вић 2014: 35]. Ово ука зу је на из ра-
же ни ју спе ци ја ли за ци ју по љо при вред них га здин ста ва у сми слу ори јен та-
ци је са мо на по љо при вред ну про из вод њу. Ин фра струк ту ра, као и услу жни 
сек то ри су у Вој во ди ни раз ви је ни ји у од но су на дру га под руч ја Ср би је, 
што на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у се о ским сре ди на ма. Ово је де ли мич-
но по сле ди ца исто риј ског и кул тур ног на сле ђа, али и при род них, као и 
не ких дру гих фак то ра5.

За Бе о град ски ре ги он, ко ји об у хва та град Бе о град са ши ром око ли ном, 
мо гло би се ре ћи да је ур ба ни ре ги он с ру рал ном пе ри фе ри јом, тј. број 
до ма ћин ства ко ја по се ду ју по љо при вред но га здин ство је мар ги на лан. 
Ру рал ног ста нов ни штва има не што пре ко 314.000 и чи ни са мо 19% од 
укуп ног ста нов ни штва. Ин те ре сант но је да је овај ре ги он је ди ни у ко јем 
је до шло до ра ста ру рал не по пу ла ци је од го то во 7%6 из ме ђу два по след ња 
по пи са ста нов ни штва [РЗС, По пис ста нов ни штва у РС 2011]. Та ко ђе, од 
свих ре ги о на у овом је нај ве ћа за сту пље ност по љо при вред них га здин става 
с ви ше го ди шњим кул ту ра ма и по вр тар ским усе ви ма [Цви ја но вић и др., 
2014: 29], што им пли ци ра да је ру рал на по љо при вред на еко но ми ја у ве-
ли кој ме ри под ре ђе на по тре ба ма тр жи шта град ске агло ме ра ци је. Овај 
ре ги он има нај ве ћи удео га здин ста ва за до дат ним из во ром при хо да ван 
по љо при вре де – го то во по ло ви на га здин ста ва [Бог да нов и Ба бо вић 2014: 35], 
што го во ри о ути ца ју ур ба не сре ди не на мо гућ но сти ди вер зи фи ка ци је 
ру рал них при хо да и ства ра ње мо гућ но сти за по сле ња у не по љо при вред-
ном сек то ру. Ин фра струк ту ра је на за до во ља ва ју ћем ни воу, а сер ви си су 
до ступ ни и у ур ба ном цен тру, што је још јед на спе ци фич ног овог ре ги о-
на. Еко ном ска сна га Бе о гра да сва ка ко се пре ли ва и на окол на под руч ја, 
што их чи ни ин те гри са ним ру рал ним сре ди на ма с ра стом по пу ла ци је, 
као и за по сле но сти у не по љо при вред ном сек то ру. Мо гло би се ре ћи да 
су ру рал на под руч ја Бе о град ског ре ги о на не ти пич на и да се у мно гим 
аспек ти ма раз ли ку ју од ру рал них обла сти дру гих ре ги о на Ср би је.

Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је пред ста вља је ди ни ре ги он где је 
број ру рал ног ста нов ни штва ве ћи од ур ба ног7. На и ме, удео се о ског ста-
нов ни штва у 2011. го ди ни би о је око 52% од укуп ног ста нов ни штва, што 
пред ста вља пад у од но су на прет хо ди по пис, где је овај про це нат из но сио 
55%, а сма ње ње ру рал ног ста нов ни штва ја вља се и у ап со лут ном из но су 
[РЗС, По пис ста нов ни штва у РС 2011]. По сле Бе о град ског, у овом ре ги о-
ну има нај ви ше га здин ста ва ко ја оства ру ју до дат не при хо де из ван по љо-
при вре де. Ово не чу ди по што је ово ре ги он с ве ли ким бро јем ли ца ко ја 
жи ве на по љо при вред ном га здин ству, ко је је ина че ма ле про сеч не ве ли-
чи не, та ко да је из ра жен тзв. аграр ни при ти сак, што усло вља ва по сто ја ње 

5 Ру рал на на се ља, тј. се ла у Вој во ди ни су зби је ног ти па с ре ла тив но ве ћим бро јем 
ста нов ни ка, што им, по ред ве ћег оп штег ни воа еко ном ског раз во ја, да је мо гућ ност за бо љу 
снаб де ве ност ин фра струк тур ним објек ти ма (пу те ви, же ле зни ца, те ле ко му ни ка ци је, га со-
во ди и слич но), као и сер ви си ма (обра зов не, здрав стве не и дру ге услу ге).

6 Ру рал на по пу ла ци ја у овај ре ги он при ву че на је пр вен стве но „гра ви та ци о ном” сна гом 
Бе о гра да, тј. мо гућ но шћу за по сле ња у не по љо при вред ним де лат но сти ма глав ног гра да.

7 Ин те ре сант но је да овај ре ги он, по ред Бе о град ског, је ди ни бе ле жи раст ур ба не по пу ла ци је.
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ме шо ви тих ти по ва га здин ства као усло ва њи хо вог еко ном ског оп стан ка 
[Бог да но вић и Ба бо вић 2014]. У од но су на дру ге, у овом ре ги о ну су у ве-
ћој ме ри за сту пље на га здин ства са сто чар ском про из вод њом, а по себ но 
она ко ја га је сто ку на ис па ши, тј. го ве да, ов це и ко зе. С дру ге стра не, удео 
га здин ства ко ја се ба ве ра тар ством, као и уз го јем по вр ћа, ма њи је од свих 
дру гих ре ги о на [Цви ја но вић и др., 2014: 29]. Ова ква усме ре ност по љо-
при вред них га здин ста ва јед ним де лом је де тер ми ни са на агро-еко ло шким 
усло ви ма, али и по тре бом по љо при вред ни ка да, на ре ла тив но огра ни че-
ним по вр ши на ма, ин тен зи ви ра ју про из вод њу ка ко би оси гу ра ли аде ква-
тан до хо дак за сво је до ма ћин ство. С аспек та ту ри стич ких по тен ци ја ла, 
овај ре ги он се иден ти фи ку је као нај пер спек тив ни ји. То ме до при но се при-
род ни усло ви, бли зи на ве ли ких ур ба них цен та ра, као и ре ла тив но до бра 
ин фра струк тур на по ве за ност, та ко да је ру рал ни ту ри зам бо ље раз ви јен 
у од но су на дру ге ру рал не обла сти.

Под руч је у ко јем се на ла зи Ре ги он Ис точ не и Ју жне Ср би је је при-
вред но нај не ра зви је ни ји део Ср би је, с не по вољ ном ста ро сном и обра зов-
ном струк ту ром, а ту суд би ну сва ка ко де ле и ру рал на под руч ја у овој обла-
сти. Сто га и не чу де не га тив не де мо граф ске тен ден ци је, при сут не и код 
ур ба ног, а по себ но из ра же не код ру рал ног ста нов ни штва. На и ме, из ме ђу 
два по след ња по пи са из 2002. и 2011, го ди не, сма ње ње ру рал не по пу ла ци је 
од го то во 19%, би ло је знат но из ра же ни је у од но су на дру ге ру рал не ре-
ги о не, та ко да је удео се о ског ста нов ни штва опао ис под по ло ви не и са да 
из но си око 48%. По сле Вој во ди не, овај ре ги о на има и нај ве ћи удео га здин-
ста ва с при хо дом са мо из по љо при вре де и нај ма њи удео га здин ста ва с 
до дат ним из во ром при хо да [Бог да нов и Ба бо вић 2014: 25, 35]. Ре ги он има 
нај ма њу про сеч ну еко ном ску ве ли чи ну по љо при вред них га здин става, 
ко ја је 42% ис под про се ка за Ре пу бли ку Ср би ју. При мет на је до ми на ци ја 
ме шо ви тих га здин ста ва, од ко јих је нај ве ћи удео ком би но ва них – с биљ-
ном и сто чар ском про из вод њом, као и га здин ста ва са са мо биљ ном про-
из вод њом [Цви ја но вић и др., 2014: 23, 29]. Ин фра струк тур на опре мље ност 
и услу жни сек то ри су скр ом ни је раз ви је ни у од но су на дру ге ру рал не сре-
ди не. Ту ри стич ки по тен ци ја ли су при сут ни у сми слу очу ва ног ет но ам би-
јен та и жи вот не сре ди не, као и при су ства ва жних са о бра ћај ни ца, али је 
ни зак ни во њи хо ве ис ко ри шће но сти.

ДИ ВЕР ЗИ ФИ КА ЦИ ЈА АК ТИВ НО СТИ И ОБРА ЗОВ НА  
СТРУК ТУ РА У РУ РАЛ НИМ ПОД РУЧ ЈИ МА СР БИ ЈЕ

Ди вер зи фи ка ци јом ак тив но сти и при хо да у ру рал ним под руч ји ма 
Ср би је мо же се да ти зна ча јан до при нос ру рал ној еко но ми ји. На и ме, уда-
ља ва њем од по љо при вре де ка се кун дар ним и тер ци јар ним де лат но сти ма, 
отва ра ју се мо гућ но сти за по шља ва ња у сек то ри ма ван по љо при вре де 
што до при но си и ра сту про дук тив но сти са ме по љо при вре де. На овај на-
чин ру рал не сре ди не по ста ју еко ном ски са мо стал ни је јер се обез бе ђу ју 
усло ви за ста бил ни ји до хо дак и оних га здин ста ва ко ја су на иви ци ег зи-
стен ци је ба ве ћи се са мо по љо при вред ном про из вод њом, а исто вре ме но 
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се про ши ру је и ди ја па зон услу га ко је су до ступ не ру рал ном ста нов ни-
штву. Ка да је реч о еко ном ској ак тив но сти га здин ства, ди вер зи фи ка ци ја 
се нај че шће де ша ва у окви ру са ме по љо при вре де, у про из вод њи не кон-
вен ци о нал них по љо при вред них про из во да, али и до да ва њем вред но сти 
по љо при вред ним про из во ди ма пу тем пре ра де, а по след њих го ди на, све 
ви ше на зна ча ју до би ја и раз вој ру рал ног ту ри зма8.

Оно што се уо ча ва као за ко ни тост ка ко у раз ви је ним зе мља ма Евро-
пе, та ко и у Ср би ји, је сте да по љо при вред на га здин ства че шће ди вер зи-
фи ку ју свој до хо дак кроз ак тив но сти њи хо вих чла но ва на по сло ви ма ван 
га здин ства, не го ди вер зи фи ка ци јом по осно ву дру гих про фи та бил них 
ак тив но сти на га здин ству (269.560 пре ма 78.301). Га здин ства с дру гим 
про фи та бил ним ак тив но сти ма не ве за ним за га здин ство чи не око 43% 
укуп ног бро ја по ро дич них по љо при вред них га здин ста ва у Ср би ји, има-
ју ма њу ан га жо ва ност у по љо при вре ди у од но су на про сек, као и зна чај-
но ни жу про сеч ну ве ли чи ну ко ри шће ног по љо при вред ног зе мљи шта 
[Бог да нов и Ба бо вић 2014: 70].

У струк ту ри при хо да ру рал них до ма ћин става у Ср би ји до ми ни ра ју 
при хо ди из рад ног од но са и со ци јал на при ма ња, тј. пен зи је. Ове две ка-
те го ри је об у хва та ју пре ко 2/3 од укуп них при хо да, с тен ден ци јом ра ста, 
на ро чи то код пен зи ја (сли ка 1). При хо ди из по љо при вре де ва ри ра ју за-
јед но с при но си ма, док је на ту рал на по тро шња, ко ја пред ста ва по тро шњу 
соп стве них по љо при вред них про из во да на са мом га здин ству, ре ла тив но 
ста бил на. Ни жи удео при хо да од стра не по љо при вре де по ка за тељ је ре-
ла тив но ни же про дук тив но сти овог сек то ра. По сма тра но по ре ги о ни ма, 
га здин ства у Вој во ди ни има ју ре ла тив но ве ћи удео при хо да од по љо при-
вре де, а ни жи удео на ту рал не по тро шње.

Ово го во ри о ко мер ци јал ној ори јен та ци ји по љо при вред них га здин-
ста ва, тј. њи хо вој усме ре но сти ка по љо при вре ди, та ко да је и удео га здин-
ста ва с дру гим из во ри ма при хо да у овом ре ги о ну нај ма њи. У Бе о град ском 
ре ги о ну ре ла тив но је ве ћи удео при хо да из рад ног од но са, услед ве ће 
мо гућ но сти за по сле ња, тј. до ступ но сти рад них ме ста ко је обез бе ђу је ве-
ли ки ур ба ни цен тар. Ре ги он Шу ма ди је и За пад не Ср би је има ви сок ни во 
на ту рал не по тро шње, што је по сле ди ца усит ње не аграр не струк ту ре. 
Овај ре ги он има и нај ве ћи удео га здин ста ва с дру гим про фи та бил ним 
ак тив но сти ма и то као од го вор на ви со ку аграр ну на се ље ност, од но сно 
при кри ве ну не за по сле ност. Ни зак ни во при хо да од по љо при вре де у Ју жној 
и Ис точ ној Ср би ји де тер ми ни сан је на ту рал ним ка рак те ром по љо при-
вред не про из вод ње у овом под руч ју, тј. ни ским ни во ом ко мер ци ја ли за-
ци је по љо при вре де [Бог да нов и Ба бо вић 2014: 59–61].

8 Ру рал ни ту ри зам је зна чај на ком по нен та ин те грал ног и одр жи вог ру рал ног раз во ја, 
као ва жан фак тор у под сти ца њу раз во ја ло кал не по љо при вред не и не по љо при вред не де лат-
но сти ру рал ног под руч ја. Та ко ђе, ру рал ни ту ри зам пред ста вља и по се бан под сти цај за по-
шља ва њу. У ве ли ком бро ју зе ма ља ЕУ у стра те ги је раз во ја ре ги о на и ру рал них под руч ја 
увр штен је и ру рал ни ту ри зам, ко ји по ма же за др жа ва њу ста нов ни штва у ме сту, ства ра ју ћи 
но ва рад на ме ста и до при но се ћи дру штве но-еко ном ском на прет ку (за о ста лих) под руч ја 
[Му хи 2013: 129].
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Сли ка 1. Струк ту ра при хо да ру рал них до ма ћин ста ва у Ср би ји  
[Богданов и Ба бо вић 2014: 59]

По да ци о обра зо ва њу го во ре да ру рал на под руч ја зна чај но за о ста ју 
за ур ба ним сре ди на ма, по го то во с аспек та ви ших ни воа обра зо ва ња, та ко 
да у про се ку за Ср би ју, ли ца с ви шим и ви со ким обра зо ва њем има чак 
5,5 пу та ви ше у гра до ви ма у од но су на се ла. Ме ђу тим, по се бан про блем 
ру рал них сре ди на је ре ла тив но ви со ко уче шће ли ца без шко ле и с не пот-
пу ним основ ним обра зо ва њем, као и ли ца са за вр ше ном са мо основ ном 
шко лом, ко јих у се ли ма Ср би је има око 50%. У ур ба ним сре ди на ма овај 
про цент је знат но ни жи: 23%, с тим, да је са мо 7% ли ца без за вр ше не 
основ не шко ле. Оче ки ва но, Бе о град ски ре ги он има нај по вољ ни ју обра-
зов ну струк ту ру, сле ди Вој во ди на, док је нај не по вољ ни ја си ту а ци ја у 
ру рал ним под руч ји ма Ју жне и Ис точ не Ср би је, где чак 58% ста нов ни штва 
спа да у ове две ка те го ри је, с тим, да по ло ви на од њих не ма за вр ше но 
основ но обра зо ва ње (сли ка 2).

Не по вољ на обра зов на струк ту ра сва ка ко пред ста вља јед ну од нај ве ћих 
раз вој них огра ни че ња. Дру гим ре чи ма, ни зак ни во обра зо ва ња огра ни ча-
ва мо гућ ност ди вер зи фи ка ци је еко ном ских ак тив но сти, што пред ста вља 
основ ни пред у слов по бољ ша ња до хо дов не по зи ци је се о ског ста нов ни штва, 
од но сно про пул зив ни јег еко ном ског раз во ја ру рал них под руч ја. По ред 



то га, ова ква обра зов на струк ту ра не га тив но ути че и на мо дер ни за ци ју 
до ми нант не де лат но сти ру рал них сре ди на – по љо при вре де, у чи јем раз-
во ју је зна ње, у нај ши рем сми слу ре чи, нај ва жни ји чи ни лац.

Сли ка 2. Струк ту ра ста нов ни штва пре ма обра зов ној спре ми у 2011. го ди ни 
[РЗС, По пис ста нов ни штва у РС у 2011. години]

ПО ЛИ ТИ КА ПО ДР ШКЕ РУ РАЛ НОМ  
РАЗ ВО ЈУ У СР БИ ЈИ

Те о риј ски по сма тра но, по ли ти ка ру рал ног раз во ја усме ре на је на 
пре ва зи ла же ње до хо дов них раз ли ка у од но су на ур ба не сре ди не, сма ње ње 
не за по сле но сти и си ро ма штва у се ли ма, уна пре ђе ње ква ли те та жи во та 
ру рал не по пу ла ци је, као и еко ло шку и кул тур ну ре ви та ли за ци ју се ла. 
По ку ша ји да се оства ри бо љи так у обла сти ру рал не еко но ми је би ли су 
еви дент ни и у пе ри о ду СФРЈ. Ме ђу тим, та да је по ли ти ка раз во ја се о ских 
сре ди на би ла усме ре на го то во ис кљу чи во на сек тор по љо при вре де, не 
узи ма ју ћи у об зир спе ци фич но сти ру рал них обла сти, док су скром на 
фи нан сиј ска сред ства нај че шће би ла усме ра ва на ка др жав ним/дру штве-
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ним по љо при вред ним про из во ђа чи ма9. Да би се обез бе ди ли ста бил ни 
фи нан сиј ски из во ри за под сти ца ње раз во ја по љо при вре де и ру рал них 
под руч ја, 1994. го ди не фор ми ран је аграр ни бу џет, као део укуп ног бу-
џе та Ре пу бли ке Ср би је. У струк ту ри аграр ног бу џе та од ње го вог осни-
ва ња пред ви ђе на је по себ на бу џет ска ли ни ја за под сти цај не ме ре на ме-
ње не ре ви та ли за ци ји се ла. Сред ства ове на ме не су у пр вим го ди на ма 
чи ни ла чак 10% укуп них бу џет ских сред ста ва. То ком на ред них го ди на 
из нос ових сред ста ва се сма њи вао, док су у 2000. го ди ни би ла уки ну та 
[Bog da nov 2007: 71].

Сли ка 3. Струк ту ра бу џет ске по др шке по љо при вре ди Ср би је по го ди на ма 
[Ловре 2013: 251]

Раз до бље на кон 2000. го ди не ка рак те ри шу че сте про ме не у ало ка-
ци ји бу џет ских сред ста ва, као и не по сто ја ње ду го роч ног пла на ме ра 
аграр не и ру рал не по ли ти ке, што је кре и ра ло не ста бил ност за при ма о це 
сред ста ва аграр ног бу џе та. До ми нан тан удео у бу џет ској струк ту ри има ју 

9 Осни ва ње Фон да за раз вој не раз ви је них ре ги о на СФРЈ 1965. го ди не пред ста вљао је 
пр ви ко рак у ус по ста вља њу по ли ти ке по др шке ре ги о нал ном, па са мим тим и ру рал ном 
раз во ју. Ме ђу тим, не а де ква тан трет ман се ла и се о ског ста нов ни штва ни је до вео до оче ки-
ва них ре зул та та раз во ја не раз ви је них обла сти СФРЈ. 
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ди рект на пла ћа ња и тр жи шна по др шка (сли ка 3). Од 2006. го ди не по сте-
пе но опа да број ме ра ко ји ма је опе ра ци о на ли зо ва на по ли ти ка ру рал ног 
раз во ја. Ме ре на ме ње не ру рал ном раз во ју опе ра ци о на ли зо ва ле су се кроз 
раз ли чи те про гра ме дру гих ор га ни за ци о них де ло ва Ми ни стар ства по-
љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не [Mat kov ski i Kle ut 2014: 8]. 

Круп не про ме не у по ли ти ци по др шке по љо при вре ди и ру рал ном 
раз во ју под стак ну те су сти ца њем кан ди да ту ре за члан ство у ЕУ. За кон 
о под сти ца ји ма у по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју (2013), ко ји при да је 
ве ћи зна чај ме ра ма ру рал ног раз во ја, пред ста вља ва жан ко рак у хар мо ни-
за ци ји аграр не и ру рал не по ли ти ке Ср би је са За јед нич ком аграр ном по ли-
ти ком ЕУ (ЗАП). Пре ма овом за ко ну, ме ре ру рал ног раз во ја об у хва та ју: 
ин ве сти ци је у по љо при вре ди за уна пре ђе ње кон ку рент но сти и до сти за ње 
ква ли те та; одр жив ру рал ни раз вој; уна пре ђе ње ру рал не еко но ми је; при-
пре ма спро во ђе ња ло кал них стра те ги ја ру рал ног раз во ја [МПШВ РС 2013]. 
У ци љу по ве ћа ња кон ку рент но сти по љо при вред них га здин ста ва и преду-
зе ћа за пре ра ду по љо при вред них про из во да из два ја ју се сред ства ко ја 
омо гу ћа ва ју ин ве сти ци о ну по др шку по љо при вред ној и пре храм бе ној 
про из вод њи, ра ди до сти за ња ви ших ни воа ква ли те та про из во да. Удео 
ових ме ра у укуп ним сред стви ма за ру рал ни раз вој је до ми нан тан, при 
че му је у 2014. го ди ни био пре ко 80% од укуп них сред ста ва усме ре них 
на ру рал ни раз вој, док њи хов удео у укуп ном аграр ном бу џе ту не пре ла зи 
3% [МПЗЖС РС 2014]. Тре ћа гру па ме ра ру рал ног раз во ја пред ста вља ју 
ме ре за ја ча ње еко но ми је по љо при вред них га здин ста ва, кроз ди вер зи фи-
ка ци ју ак тив но сти и раз вој ру рал них не по љо при вред них ак тив но сти као 
што су се о ски ту ри зам, ста ри и тра ди ци о нал ни за на ти, до ма ћа ра ди ност 
и сл. Раз вој ових ак тив но сти зна чај но ути че на раз вој ру рал них под руч ја 
кроз мул ти функ ци о нал ни раз вој по љо при вре де, с об зи ром на то да и да ље 
по сто ји ве ли ка за ви сност ру рал них обла сти од по љо при вре де, по што дру-
ге ин ду стриј ске гра не и тер ци јар ни сек тор ни су у до вољ ној ме ри за сту-
пље ни на се ли ма Ср би је. У усло ви ма не за по сле но сти, ни ских и не ре дов-
них при ма ња, оте жа не про да је и/или на пла те и слич но, оче ку је се да ће 
се о ска до ма ћин ства с ме шо ви тим из во ри ма при хо да би ти у пред но сти у 
од но су на тзв. чи сто по љо при вред на до ма ћин ства [Бо кић и Чи кић 2014: 245]. 

Аде кват но ре ше ње про бле ма ру рал них под руч ја прет по ста вља про-
ме ну при сту па, од но сно пре ме шта ње на гла ска од сек тор ског ка ре ги о-
нал ном, од но сно усва ја ње ин те грал ног при сту па. Ова кав при ступ зна чи 
ува жа ва ње спе ци фич но сти ру рал них обла сти фор му ли са њем флек си-
бил не по ли ти ке ко ја мо же да се при ла го ђа ва про бле ми ма осо бе ним за 
по је ди не ру рал не обла сти. То под ра зу ме ва укљу чи ва ње ор га на ло кал не 
за јед ни це у про цес до но ше ња од лу ка, уз раз вој ин фра струк тур не по др шке 
у сми слу из град ње ка па ци те та у ло кал ној за јед ни ци, под сти ца ње удру-
жи ва ња по љо при вред ни ка, ја ча ње са ве то дав не функ ци је, обез бе ђе ње 
бо ље ин фор ми са но сти јав но сти, као и по др шке раз во ју ин фор ма ци о них 
си сте ма [Đe kić i dr., 2011: 55]. Спро во ђе ње ло кал них стра те ги ја раз во ја 
омо гу ћи ће ис ко ри шћа ва ње ком па ра тив них пред но сти ру рал них под руч-
ја, где би се на дужи рок по бољ ша ли по тен ци ја ли ло кал них сре ди на. У 
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скла ду с тим, ре а ли зо ван је про јект Мре жа за по др шку ру рал ном раз во ју 
под окри љем Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, 
ра ди из град ње си сте ма по др шке ру рал ном раз во ју у ци љу по бољ ша ња 
мо гућ но сти ло кал них за јед ни ца, ма лих до ма ћин ста ва, за на тли ја и пре-
ра ђи ва ча у ру рал ним под руч ји ма.

Про цес при кљу чи ва ња ЕУ за Ср би ју пред ста вља иза зов кре и ра ња 
ин стру ме на та ко ји ма ће се, с јед не стра не, за шти ти ти до ма ћа про из вод ња, 
а с дру ге стра не ути ца ти на кон ку рент ност на ме ђу на род ном тр жи шту 
по љо при вред но-пре храм бе них про из во да. Ка да је у пи та њу по ли ти ка 
ру рал ног раз во ја нео п ход но је и уса гла си ти ве ли ки број ин сти ту ци ја на 
ре ги о нал ном и ло кал ном ни воу ка ко би де ло ва ле као је дин ствен вер ти кал-
ни си стем. Ге не рал но, про гра ми ру рал ног раз во ја су до бро кон ци пи ра ни 
и осла ња ју се на раз вој не фон до ве, ко ји под сти чу ин ве сти ци је у ру рал на 
и не раз ви је на под руч ја. Не ма спо ра да ула га ња ових фон до ва до при но си 
кре и ра њу и раз во ју ру рал ног фи нан сиј ског тр жи шта пре ко ко јег се ак ти-
ви ра ју по љо при вред ни и ру рал ни по тен ци ја ли [Ло вре 2013: 260]. 

IPARD ФОН ДО ВИ КАО ЕЛЕ МЕНТ РАЗ ВО ЈА  
РУ РАЛ НИХ ПОД РУЧ ЈА СР БИ ЈЕ

Ка ко при сту па ње Ср би је Европ ској уни ји пред ста вља стра те шки 
циљ, из град ња ком пле мен тар не ру рал не по ли ти ке с европ ском пред ста-
вља основ ни им пе ра тив на ци о нал не по ли ти ке. Кон цепт ру рал ног раз во ја 
Европ ске уни је, од но сно „дру ги стуб” За јед нич ке аграр не по ли ти ке (ЗАП), 
пред ста вља па ра диг му мо дер ни за ци је ко ја је у не ко ли ко по след њих де-
це ни ја 20. ве ка до ми ни ра ла раз во јем по љо при вре де [Ze kić i dr., 2006: 141]. 
По ли ти ка ру рал ног раз во ја Европ ске уни је на ста ла је из аграр не по ли-
ти ке и по ли ти ке ин те грал ног ре ги о нал ног раз во ја, а зна чај ни ко ра ци ка 
ус по ста вља њу ове по ли ти ке на чи ње ни су тзв. Мек ше ри је вом ре фор мом 
и Аген дом 2000, као и но вим ре фор ма ма ЗАП-а из пр ве де це ни је 21. ве ка. 
Уво ђе ње но вог сту ба у ЗАП под ра зу ме ва и ве ћи ак цент на овој по ли ти ци, 
а са мим тим и тран сфер сред ста ва ди рект ног суб вен ци о ни са ња по љо при-
вред них про из во ђа ча на сек то ре у функ ци ји ру рал ног раз во ја и за шти те 
жи вот не сре ди не. Но вим бу џет ским окви ром ЕУ за пе ри од 2014–2020. 
го ди не да та је до дат на сло бо да др жа ва ма чла ни ца ма и/или ре ги о ни ма да 
из ра де ви ше го ди шње пла но ве ру рал ног раз во ја ко ји ма де фи ни шу соп-
стве не при о ри те те, а про ценат укуп них сред ста ва на ме њен ру рал ном раз-
во ју ни је фик си ран, већ се сред ства мо гу тран сфе ри са ти из ме ђу по је ди них 
сег ме на та по др шке у из но су до 15%. Ова мо гућ ност ће сва кој зе мљи чла-
ни ци Европ ске уни је да ти сло бо ду да де фи ни ше ме ре ко ји ма ће оства ри-
ти соп стве не ци ље ве [Ze kić i Mat kov ski 2014: 1105]. 

Ка ко је ЗАП из у зет но ком плек сна по ли ти ка, ЕУ зе мља ма кан ди да-
ти ма и по тен ци јал ним кан ди да ти ма пру жа по др шку у про це су хар мо ни-
за ци је аграр не и ру рал не по ли ти ке, као и у им пле мен та ци ји ле ги сла ти ве 
уни је у окви ру ЗАП-а, кроз ин стру мент прет при ступ не по мо ћи IPA (In-
stru ment for Pre-Ac ces sion As si stan ce). Пе та ком по нен та прет при ступ не 
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по мо ћи IPARD (In stru ment for Pre-Ac ces sion As si stan ce in Ru ral De ve lop-
ment) од но си се на ру рал ни раз вој и на ме ње на је зе мља ма кан ди да ти ма, 
у ци љу фи нан си ра ња про је ка та ко ји до при но се раз во ју ру рал них сре ди-
на. Ср би ја је ста тус зе мље кан ди да та за члан ство у ЕУ до би ла 2012. го-
ди на, чи ме су отво ре не мо гућ но сти ко ри шће ња прет при ступ не по мо ћи 
ко ју фи нан си ра ЕУ за раз вој ру рал них под руч ја, чим се ис пу не основ ни 
пред у сло ви за ко ри шће ње сред ста ва из IPARD фон да.

Основ ни про блем у раз во ју ру рал них под руч ја ве за ни су за ми гра-
ци ју се о ског ста нов ни штва у ур ба на под руч ја, не по вољ ну ста ро сну струк-
ту ру, не до вољ не ин ве сти ци је у раз вој се ла и по бољ ша ње ква ли те та жи-
во та на се лу, као и по и сто ве ћи ва ње по љо при вре де с ру рал ним раз во јем, 
за не ма ру ју ћи оста ле де лат но сти. Из тог раз ло га, зна чај аде кват ног ко ри-
шће ња IPARD фон да по ста је ве ћи, јер сред ства овог фон да омо гу ћа ва ју 
ин тен зив ни је ула га ње у ру рал ни раз вој кроз ин ве сти ци је, уна пре ђе ње 
ин сти ту ци ја, као и из град њу ин фра струк ту ре [Mat kov ski i Kle ut 2014: 8].

У про це су ис пу ња ва ња свих пред у сло ва за акре ди та ци ју IPARD -а 
у Ср би ји ус по ста вљен је упра вљач ки и кон трол ни си стем у окви ру Ми-
ни стар ства фи нан си ја: на ци о нал ни слу жбе ник за одо бра ва ње и на ци о-
нал ни фонд. Та ко ђе, ус по ста вље не су и опе ра тив не струк ту ре, Упра ва за 
аграр на пла ћа ња ко ја ће оба вља ти по сло ве IPARD аген ци је, као и Сек тор 
за ру рал ни раз вој у окви ру Ми ни стар ства по љо при вре де и за шти те жи-
вот не сре ди не, ко ји ће оба вља ти по сло ве Упра вљач ког те ла. Ипак, из ве-
шта јем Европ ске ко ми си је о про гре су Ср би је из ок то бра 2014. го ди не ни је 
по вољ но оце ње но ус по ста вља ње нео п ход них опе ра тив них струк ту ра за 
IPARD. Као ме ре ко је се мо ра ју пред у зе ти у ци љу до би ја ња акре ди та ци-
је, ис ти чу се пре се ље ње Упра ве за аграр на пла ћа ња из Шап ца у Бе о град, 
име но ва ње на ци о нал ног слу жбе ни ка за одо бра ва ње и на ци о нал ног IPA 
ко ор ди на то ра, као и ус по ста вља ње од го ва ра ју ће са рад ње из ме ђу свих 
IPARD струк ту ра. Та ко ђе је не га тив но оце ње но и то што још ни је по че ла 
с ра дом На ци о нал на ре фе рент на ла бо ра то ри ја [Eu ro pean Com mis sion 
2014а: 29]. По чет ком 2015. го ди не у пла ну је про ме на се ди шта Упра ве за 
аграр на пла ћа ња у Бе о град, као и ис пу ња ва ње свих усло ва за по че так 
ра да На ци о нал не ре фе рент не ла бо ра то ри је.

У про те клом бу џет ском пе ри о ду ЕУ од 2007–2013. го ди не, Ср би ја је 
из IPA фон до ва до би ла око 60 ми ли о на евра ин ди рект но усме ре них на 
раз вој по љо при вре де и ру рал них под руч ја. Ова сред ства би ла су усме ре на 
у ши рок спек тар ак тив но сти, укљу чу ју ћи одр жа ва ње пре храм бе не си гур-
но сти, до бро би ти жи во ти ња, ус по ста вља ње си сте ма ра чу но вод стве них 
по да та ка на по љо при вред ним га здин стви ма – FADN (Farm Ac co un tancy 
Da te Net work), као и фор ми ра ње на ци о нал не ре фе рент не ла бо ра то ри је. 
Део по др шке био је усме рен и у при пре му акре ди та ци је за IPARD [Eu ro pean 
Com mis sion 2014б: 37]. 

Ак ту ел ни бу џет ски пе ри од у ЕУ (2014–2020) до но си Ср би ји мо гућ-
ност апли ка ци је за сред ства из IPARD II фон да, уко ли ко се ис пу не усло ви 
за акре ди та ци ју. Кра јем 2014. го ди не IPA Ко ми тет је усво јио пред лог IPARD 
про гра ма за Ср би ју, што је би тан ко рак ка акре ди та ци ји, чи ме ће Ср би ја 
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има ти на рас по ла га њу око 175 ми ли о на евра до 2020. го ди не из IPARD 
фон да. Овим про гра мом сред ства за ру рал ни раз вој би ће усме ре на ка 
ус по ста вља њу про из во ђач ких удру же ња, уна пре ђе њу ру рал не ин фра-
струк ту ре, раз во ју ру рал ног ту ри зма, по бољ ша њу ра да са ве то дав не слу-
жбе и еду ка ци ји, као и пре ма агро-еко ло шким ме ра ма. 

Са гле да ва ју ћи ис ку ства дру гих зе ма ља ко је су у пе ри о ду 2007–2012. 
го ди не има ле при ступ IPARD фон ду (Хр ват ска, Ма ке до ни ја и Тур ска)10, 
уо ча ва се да је нај ве ћи део сред ста ва био усме рен ка ин ве сти ци ја ма у 
по љо при вред на га здин ства (33% сред ста ва), ин ве сти ци ја ма у пре ра ду и 
мар ке тинг (26% сред ста ва), као и раз вој и ди вер зи фи ка ци ју ру рал них 
ак тив но сти. Знат но ма ње сред ста ва би ло је усме ре но ка дру гој и тре ћој 
оси, па је на тај начин при пре ми ло кал них ру рал них стра те ги ја и при пре-
ми им пле мен та ци је ме ра за шти те жи вот не сре ди не усме ре но 3% и 2% 
укуп них сред ста ва, ре спек тив но [Eu ro pean Com mis sion 2013: 315].

***
Услед еко ном ског за о ста ја ња ру рал них под руч ја, фор му ли са ње и 

спро во ђе ње све о бу хват не по ли ти ке ру рал ног раз во ја пред ста вља иза зов 
за кре а то ре еко ном ске по ли ти ке Ср би је. У том про це су нео п ход но је ува-
жи ти ре ги о нал не и ло кал не спе ци фич но сти, ко је ће од лу чу ју ће од ре ди ти 
фи зи о но ми ју ци ље ва, ме ра и ме ха ни за ма на ве де не по ли ти ке. Осла ња ње 
ис кљу чи во на по љо при вре ду, ко ја је и са ма екс тен зив ног ка рак те ра, уз 
при сут ну аграр ну пре на се ље ност, ви ше не мо же би ти пут еко ном ског 
ожи вља ва ња се ла. Из ис ку ства раз ви је ни јих зе ма ља по ста је ја сно да је 
раз вој ни про цес мо гућ са мо уз ства ра ње ру рал не не по љо при вред не еко-
но ми је, ма да и да ље ве ли ким де лом ве за не за по љо при вред ну про из вод њу. 
Као ли ми ти ра ју ћи фак то ри у овом про це су ја ви ће се не а де кват на обра-
зов на струк ту ра ру рал не по пу ла ци је, не до ста так ин фра струк ту ре, као и 
не раз ви јен тер ци јар ни сек тор. Све  на ве де но зна чај но сма њу је ни во ло кал-
них раз вој них по тен ци ја ла, па је за оства ре ња на ве де них ци ље ва нео п-
ход на до дат на фи нан сиј ска по др шка. У том кон тек сту, ко ри шће ње IPARD 
сред ста ва мо же би ти ве о ма зна чај но јер ће се сред ства на ме ње на ру рал ном 
раз во ју по ве ћа ти и до не ко ли ко пу та у од но су на на ци о на ле мо гућ но сти. 
У тре нут ку ка да се ис пу не усло ви за ко ри шће ње ових сред става у Ср би ји, 
нео п ход но је све ка па ци те те усме ри ти ка по вла че њу мак си мал ног из но са 
IPARD сред ста ва, ка ко би се Ср би ја ква ли фи ко ва ла за ве ћа сред ства из 
фон до ва ЗАП-а по сле сту па ња у пу но прав но члан ство Уни је.

10 Хр ват ска, Ма ке до ни ја и Тур ска су у пе ри о ду од 2007–2012. го ди не из IPARD фон да 
по ву кле сред ства у из но су од 130, 65 и 650 ми ли о на евра, ре спек тив но. Тај из нос тре ба по-
ре ди ти с го ре по ме ну тим из но сом од око 175 ми ли о на евра из овог фон да ко ји ће Ср би ја у 
пе ри о ду до 2020. го ди не, уко ли ко до би је акре ди та ци ју, мо ћи да по ву че.
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SUM MARY: The lar ge re gi o nal di ver sity, eco no mic bac kward ness, un fa vo u ra ble 
de mo grap hic trends as well as the de pen den ce of agri cul tu ral pro duc tion, re pre sent the 
main cha rac te ri stics of ru ral are as in Ser bia. Hal ting furt her so cio-eco no mic dec li ne of 
the vil la ge is pos si ble only thro ugh the re sto ra tion of eco no mic ca pa city, which is to a 
gre a ter ex tent ac hi e va ble thro ugh the de ve lop ment of non-agri cul tu ral ac ti vi ti es. Di ver-
si fi ca tion of in co me and ac ti vi ti es of ru ral ho u se holds wo uld ra i se the qu a lity of li fe for 
the ru ral po pu la tion, espe ci ally in terms of in co me po si ti ons, whi le in fra struc tu ral im pro-
ve ment and de ve lop ment of the ser vi ce sec tor, to so me ex tent, wo uld be a con se qu en ce 
of this pro cess and a cle arly for mu la ted na ti o nal ru ral po licy. That po licy in Ser bia sho uld 
be in li ne with the “Eu ro pean” mo del, whe re the fo cus is shif ting from sec to ral to re gi o nal 
ap pro ach and sig ni fi cant sup port for the ac hi e ve ment of the set go als re pre sent the 
pre-ac ces sion EU funds. 
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СА ЖЕ ТАК: Во де ни ца је ва жан при вред ни објект се о ског до ма ћин-
ства. Гра ђен је на гра ни ци пар це ле пре ма во до то ку ка ко би се са чу ва ло 
об ра ди во зе мљи ште. Слич не је ор га ни за ци је као и при вред ни и стам бе ни 
објек ти на се о ској окућ ни ци. Уну тра шња ор га ни за ци ја објек та мо же се са-
сто ја ти од јед не, две или ви ше про сто ри ја. Цен трал на про сто ри ја са др жи 
во де нич ки ме ха ни зам и про стор за скла ди ште ње жи та и бра шна. Ве ће 
во де ни це има ју за себ ну про сто ри ју за бо ра вак во де ни ча ра. По је ди не во де-
ни це има ју и трем. Кор пус објек та је гра ђен у др ве ном ске ле ту са ис пу ном 
од хо ри зон тал них тал пи. Објект се осла ња на тло на два на чи на: а) на ка ме-
ни по ста мент и об ли це од др ве та, и б) на ка ме ни зид. Кров је на че ти ри во де. 
Кров ни по кри вач је др ве на шин дра, ка ме не пло че или ке ра мич ки цреп. 
Ве ли ки број обје ка та је ван функ ци је и из ло жен убр за ном про па да њу.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ве рна ку лар на ар хи тек ту ра Ср би је, ар хи тек ту ра на 
пла ни ни По влен, во де ни це по то ча ре, ар хи тек ту ра во де ни ца, на род но гра-
ди тељ ство

Во де ни це по то ча ре спе ци фи чан су вид при вред ног објек та за по тре-
бе мле ве ња жи та (ку ку руз, пше ни ца, је чам и др.). Гра ђе ни су као ин ве-
сти ци ја јед не или ви ше по ро ди ца (ре дов ни ка). На по је ди ним во де ни ца ма, 
као што су у се лу Го сти љу на Зла ти бо ру или Та ор ским вре ли ма у се лу 
Та о ру код Ва ље ва, број ре дов ни ка, то ком вре ме на по ве ћао се на пре ко 
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сто ти ну. У про сто ру цен трал ног де ла за пад не Ср би је гра ђе не су дуж во до-
то ко ва пла нин ских по то ка и ре ка. Ка ко су у дру гој по ло ви ни 20. ве ка, с 
по ја вом елек трич них и пар них мли но ва, из гу би ле сво ју функ ци ју и по ред 
др жав не по мо ћи због њи хо вог зна ча ја у слу ча ју рат них су ко ба, во де ни це 
по то ча ре ма сов но не ста ју. По след њи рет ки при ме ри су са чу ва ни у ши рем 
про сто ру ју жних и за пад них па ди на пла ни не По влен а по себ но на ре ци 
По ло шни ци ко ја је при то ка Се че ре ке а ова Скра пе жа. Те рен кроз ко ји 
ре ка По ло шни ца про ти че ка рак те ри ше стр ме па ди не бр да и уске реч не 
до ли не. Дуж то ка три на ве де не ре ке на ла зе се се ла Ма ко ви ште, По ло шни-
ца, Се ча Ре ка, Го дље во и се ло Ко сје рић, ко ја су по диг ну та кра јем 19. и 
по чет ком 20. ве ка.

ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА

Про стор с ко јег су во де ни це об ра ђе не на ла зи се у цен трал ном де лу 
За пад не Ср би је, на ју жним и за пад ним па ди на ма пла ни не По влен а у 
сли во ви ма Ко сто је вић ке ре ке, Ми о нич ке ре ке, По ло шни це, Кла до ро бе, 
Се че ре ке и Скра пе жа. До ку мен та ци ја пре зен то ва на у овом ра ду при ку-
пље на је ра дом на те ре ну у пе ри о ду од 1994. до 2014. го ди не. Про стор 
ко ји се ана ли зи ра у овом ра ду чи не се ла Ба чев ци, Окле тац, Ко сто је ви ћи, 
Ро га чи ца, Дуб, Ље штан ско, Ми о ни ца, Ма ко ви ште, Ру да Бу ква, Вар да, 
Ра да нов ци, По ло шни ца, Се ча Ре ка, Брај ко ви ћи, Го дље во, Ска каквци, 
Ми о ни ца, Сто ји ћи и Та ор. Објек ти се на ла зе на при ват ним пар це ла ма 
по је ди на ца. 

Пи са ни из во ри ко ји се од но се на те му во де ни ца на про сто ру ко ји 
об ра ђу је овај рад су пр вен стве но ра до ви Љу бе Па вло ви ћа [Павловић 1925 
и 1930]. За по тре бе упо ред не ана ли зе ко ри шће на је пи са на до ку мен та ци ја 
ко ја тре ти ра про стор ис точ не и цен трал не Бо сне [E rz he r zog 1901].

Ана ли за ка рак те ри стич них при ме ра

Ана ли за во де ни ца по то ча ра, има ју ћи у ви ду слич ност кон струк тив-
ног ре ше ња с већ по зна тим об ли ци ма гра ђе ња као што су ва ја ти, ма га зе, 
стам бе ни објек ти на се о ском до ма ћин ству, нај ве ћи ефект има уко ли ко се 
ана ли зи ра на осно ву уну тра шње ор га ни за ци је објек та, од но сно бро ја про-
сто ри ја, има ју ћи у ви ду да се по пра ви лу по слов ни део с во де нич ким ме-
ха ни змом одва јао од про сто ри је за бо ра вак во де ни ча ра или ли ца ко ји ма 
је вр ше на услу га мле ве ња жи та. 

Сто га су објек ти кла си фи ко ва ни, на осно ву уну тра шње ор га ни за ци је 
од но сно бро ја про сто ри ја, на јед но пр о стор не, дво про стор не и ви ше про-
сто р не (три и ви ше про сто ри ја).

Јед но пр о стор ни објек ти

Та ор ска вре ла су сна жан из вор у се лу Та ор, у Ва љев ској оп шти ни. 
Овај во де ни ток ве о ма је кра так и убр зо се ули ва у ре ку Скра пеж, ко ји је 
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ле ва при то ка За пад не Мо ра ве. На овом крат ком то ку, кра јем 19. и по чет-
ком 20. ве ка, са гра ђен је низ од пре ко се дам во де ни ца. Кор пус свих во де-
ни ца са гра ђен је у ске ле ту од ма сив ног др ве та ко ји се са сто ји од гор њег и 
до њег по ја са по ве за них вер ти кал ним ступ ци ма. Ис пу на су хо ри зон тал но 
по ста вље на брв на. Кров је на че ти ри во де а по кри вач др ве на шин дра. 
Во де ни це су ор га ни зо ва не у јед ној про сто ри ји. Га ба рит во де ни ца је ма ло 
ве ћи не го што је уо би ча је но у се ли ма у не по сред ној око ли ни. Кор пус во-
де ни ца у Та ор ским вре ли ма има три по ља у ду жи ну и два по ља у ши ри ну. 
Раз лог за то је нај ве ро ват ни је ве ћи број ре дов ни ка на сва кој од во де ни ца, 
од но сно ве ћа по тре ба за про сто ром услед уда ље но сти обје ка та од до ма-
ћин ства ре дов ни ка (сли ка 27).

Во де ни це у до ли ни ре ке По ло шни це. На ду жи ни од два ки ло ме тра 
то ка ре ке По ло шни це са гра ђе но је пре ко 12 во де ни ца по то ча ра. Сви објек ти 
су јед но про стор ни, са гра ђе ни на ви со ком по ста мен ту, с ко р пу сом од др ве-
ног ске ле та и ис пу ном од хо ри зон тал них тал пи. Кров је на че ти ри во де 
а по кри вач је др ве на шин дра (сли ке 2–13).

Дво про стор ни објек ти

Во де ни це у се лу Го дље ву. Дво про стор ни објек ти са гра ђе ни су по си-
сте му по лу брв на ра-по лу чат ма ра ко ји де ле обје кат при бли жно на јед на ке 
де ло ве. У де лу са гра ђе ном од бр ва на на ла зи се во де нич ки ме ха ни зам док 
је у де лу са гра ђе ном од чат ме про сто ри ја за бо ра вак во де ни ча ра. Део објек-
та од чат ме са гра ђен је у ске ле ту од ма сив ног др ве та с ис пу ном од не пе-
че не опе ке. Део од бр ва на је са гра ђен од тал пи с ве зом „на ћерт”. Кров је 
на че ти ри во де, а пр во бит ни кров ни по кри вач је би бер цреп (сли ка 25–26).

Во де ни це у се лу Окле тац. Дво про стор ни објект је са гра ђен као по лу-
брв на ра-по лу чат ма ра с не знат но на гла ше ни јом ши ри ном де ла с брв на ром. 
У де лу са гра ђе ним као брв на ра на ла зи се во де нич ни ме ха ни зам док се у 
де лу као чат ма ра на ла зи про сто ри ја за во де ни ча ра. Кров је на че ти ри во де 
а кров ни по кри вач је би бер цреп (сли ка 20).

Во де ни ца брв на ра у се лу Окле тац. Кор пус је са гра ђен као брв на ра 
на чи ње на од ске ле та од ма сив ног др ве та с ис пу ном од хо ри зон тал них 
тал пи. Део са гра ђен од бр ва на је по себ но и зна чај но на гла шен. Са гра ђе на 
на по ста мен ту од при те са ног ка ме на. Кров је пр во бит но био на че ти ри 
во де, тре нут но је на кон ре кон струк ци је на две во де. Кров ни по кри вач је 
цреп (сли ка 21).

Во де ни ца у се лу Ба чев ци. Дво про стор ни објект на чи њен од бр ва на и 
у др ве ном ске ле ту с ис пу ном од пе че не опе ке. Део с брв на ром је на чи њен 
од др ве ног ске ле та с ис пу ном од хо ри зон тал них тал пи. У окви ру сва ке 
стра не на ла зе се 2–3 по ља. По сре ди ни ви си не сту ба ца се на ла зи хо ри зон-
тал ни по јас за укру ће ње. Ис пу на ске лет ног де ла је с пе че ном опе ком де-
бљи не 12,5 cm зи да ном од гли не. Кров је на че ти ри во де а кров ни по кри вач 
је би бер цреп (сли ка 22).

Во де ни ца у се лу Се ча Ре ка. Дво про стор ни обје кат на чи њен је као 
по лу брв на ра-по лу чат ма ра. Део са гра ђен као брв на ра за у зи ма ско ро 2/3 



ду жи не објек та. На чи њен је из над во де нич ког ја за и у ње му се на ла зи во-
де нич ки ме ха ни зам. Услед ве ће ду жи не по ста вљен је ве ћи број по ља (шест) 
од ко јих је је дан за вра та а пет је с ис пу ном од хо ри зон тал них тал пи. Део 
од чат ме је у др ве ном ске ле ту с ис пу ном од не пе че не опе ке. Кров је на че-
ти ри во де а кров ни по кри вач је жље бље ни цреп (сли ка 23–24).

Ви ше про стор ни објек ти

Во де ни ца у се лу Ко сје рић на ре ци Скра пеж. Са гра ђе на је углав ном 
као брв на ра док је са мо је дан угао (на ме њен за бо ра вак во де ни ча ра) на чи-
њен од чат ме. Во де ни ца са др жи про сто ри ју за во де нич ки ме ха ни зам, со бу 
за во де ни ча ра и трем. Кров је на че ти ри во де а кров ни по кри вач је би бер 
цреп (сли ка 19).

На чин осла ња ња објек та на тло

Из два ја ју се два ка рак те ри стич на на чи на из град ње по ста мен та во-
де ни ца. Пр ви на чин за сни ва се на ком би на ци ји ка ме ног со кла и др ве них 
сту ба ца. Ко ри сти се код во де ни ца по то ча ра на пла нин ским ре ка ма и по-
то ци ма. Ка ме ни сокл је ви сок и на чи њен од при те са ног ка ме на зи да ног 
у су во зи ду. Др ве не об ли це слу же као ослон ци осно ве где се на ла зе во де-
нич ни ме ха ни зам. На чи ње ни су од др ве них об ли ца огу ље них од ко ре и 
бла го при те са них и за би је них у тло на ду би ну до 100 cm (сли ка 8, 10, 13).

Осла ња ње во де ни ца на тло оба вља се и на дру ги на чин ко ји се са сто ји 
у то ме да се гра ди у це ло сти од при те са ног или те са ног ка ме на зи да ног у 
су во зи ду или у креч ном мал те ру. По ста мент је по де љен у два де ла ка ко 
би се фор ми рао про стор за во де нич ко ви тло (сли ка 7, 22–23).

Ва ри јан та дру гог на чи на са сто ји се од сво да ко јим су по ве за на два 
ка ме ном зи да на по ста мен та (сли ка 25–26).

Во де ни це у обла сти По вле на углав ном су гра ђе не од креч ња ка ко ји 
је у овом кра ју и нај за сту пље ни ја стен ска тво ре ви на. Ма ли и Ве ли ки 
По влен из гра ђе ни су од гор ње кред них и јур ских креч ња ка ква ли тет них 
ме ха нич ких осо би на и по год ни су за из град њу во де ни ца. Креч њак, сâм по 
се би, ни је пре ви ше чвр ста сте на за об ра ду, ни је твр ђи од гво жђа па је по-
го дан за об ра ду гво зде ним ала том. Ква ли те тан креч њак не упи ја мно го 
во де што би би ло ве о ма штет но с об зи ром на ни ске тем пе ра ту ре ко је би 
до при не ле ње го вом бр зом рас па да њу. По ред то га от по ран је и на хе миј ску 
де гра да ци ју под деј ством во де. 

Пе шча ри ко јих та ко ђе има у овим кра је ви ма ни су, због осо би не да 
при ма ју мно го во де у ме ђу зрн ски про стор, по год ни за град њу во де ни ца. 
Ме ђу тим, због ве ли ке твр до ће, пе шча ри су нео п ход ни за из ра ду во де нич-
ног ка ме на, не гла ча ју се што би до ве ло до про кли за ва ња на зр ни ма жи та 
(већ се по сте пе но кру не и одр жа вају пер ма нент ну хра па вост) и по год ни 
су за об ра ду те су не за мен љи ви. 

У овом под руч ју, у мла ђим пар ти ја ма кре де и ју ре као и до њег три ја-
са за сту пље ни су сло је ви пе шча ра. Има ју ћи у ви ду да се по ме ну те стен ске 
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тво ре ви не, ко је са чи ња ва ју три ја ски, јур ски и кред ни се ди мен ти, на ла зе 
пре ко во до не про пуст них или сла бо про пу сних кри ста ла стих шкри ља ца 
усло вља ва ју ћи по ја ву ве ли ког бро ја из во ра и ма њих то ко ва, чи тав по-
влен ски крај има из ван ред не усло ве за град њу во де ни ца. 

Ор га ни за ци ја уну тра шњег про сто ра

Уну тра шња ор га ни за ци ја објек та мо же би ти у фор ми јед но про стор-
ног, дво про стор ног и ви ше про стор ног објек та. Јед но про стор ни објек ти 
са др же са мо јед ну про сто ри ју у ко јој се на ла зи во де нич ки ме ха ни зам, 
про стор за скла ди ште ње жи та и бра шна, и бо ра вак во де ни ча ра. Дво про-
стор ни објек ти са др же про сто ри ју за во де нич ки ме ха ни зам и про сто ри ју 
за ду жи бо ра вак во де ни ча ра. Ви ше про стор ни објек ти са др же про сто ри ју 
за во де нич ки ме ха ни зам, про сто ри ју за во де ни ча ра и обич но трем ко ји 
слу жи за при јем и скла ди ште ње жи та.

Кон струк тив но ре ше ње

Кон струк тив но ре ше ње кор пу са објек та пра ти уну тра шњу ор га ни за-
ци ју објек та, од но сно број про сто ри ја и по тре бе функ ци је. Због то га, ана-
ли за кон струк тив ног ре ше ња се за сни ва на на чи ни ма ка рак те ри стич не 
ор га ни за ци је објек та.

Јед но про стор ни објек ти су на чи ње ни у це ло сти од др ве та са ске ле-
том од ма сив не гра ђе и ис пу ном од хо ри зон тал них тал пи. Укру ће ње од 
хо ри зон тал них си ла се вр ши ко сни ци ма или с по ја сом на по ло ви ни ви-
си не сту ба ца. 

Дво про стор ни објек ти су на чи ње ни као по лу брв на ра-по лу чат ма ра 
слич но као и стам бе ни објек ти. Брв на ра је на чи ње на од хо ри зон тал них 
тал пи по ве за них на угло ви ма „на ћерт” или у др ве ном ске ле ту с ис пу ном 
од хо ри зон тал них тал пи. 

Ви ше про стор ни објек ти обич но има ју про сто ри ју за во де ни ча ра 
на чи ње ну од чат ме док је оста так објек та на чи њен од бр ва на или у др ве-
ном ске ле ту. 

ДИ СКУ СИ ЈА 
Ло ка ци ја

Во де ни це по то ча ре гра де се по ред во до то ка (ре ка и пла нин ских по-
то ка) или из над или ис под во до па да (Та ор, Го сти ље). Во де ни це по то ча ре 
су ар хи тек тон ски си сте ми ко ји се са сто је од објек та во де ни це, во де нич ког 
ви тла, ја за ко јим се до во ди во да од ре ке или по то ка до во де нич ког ви тла 
и ја за ко јим се од во ди во да од ви тла по но во у во до ток. Јаз ко јим се до во ди 
во да до во де ни це мо же би ти дуг и до сто ти ну ме та ра. Тра си ран је иви цом 
пар це ле ка ко се не би ума њи ла об ра ди ва по вр ши на (сли ка 20).

Ло ка ци ја во де ни це пр вен стве но за ви си од зах те ва и мо гућ но сти то-
по гра фи је те ре на. По себ но ва жан пред у слов је да се са чу ва пар це ла и без 
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по тре бе не де ли на ви ше це ли на из град њом ја за. Сто га се во де ни ца на-
ла зи на пе ри фе ри ји пар це ле, у ма ње осун ча ним де ло ви ма пар це ле, бли зу 
шу ме или бли зу реч ног то ка од ко јег узи ма во ду. Ве ће во де ни це су гра-
ђе не у до њем то ку ре ка, има ју знат но ве ћу ду би ну ја за (ши ри не 1,0 до 2,0 
ме тра и ду би не 0,5 до 1,0 ме та ра) (сли ка 17).

Ка да се во да из ре ке до ве де до во де ни це по треб но је да се обез бе ди 
што ве ћа ви син ска раз ли ка из ме ђу ја за и ви тла ка ко би сна га ко јом во да 
па да на во де нич ко ви тло би ла што ве ћа. Во да се од ја за до ви тла спро во-
ди сло бод ним па дом или пре ко др ве ног ко ри та а ве о ма рет ко је са чу ван 
„ба дањ” – из ду бље но ста бло као што је то прак са у во де ни ца ма на Зла ти-
бо ру, Та ри и Зви је зди. Јаз ко ји се гра ди на кон во де ни це нај кра ћим мо гу-
ћим пу тем вра ћа во ду на зад у во до ток. За ње га ва же исти усло ви тра си-
ра ња и ге о ме три је по преч ног пре се ка као и за до вод ни јаз. При ступ ни 
пут до во де ни це је или ста лан или се про ла зи се зон ским пу тем кроз 
пар це лу ко ја се об ра ђу је с до зво лом по вре ме ног про ла ска до во де ни це 
(сли ка 17).

Ор га ни за ци ја

Во де ни це по то ча ре са др же про сто ри ју у ко јој се на ла зи во де нич ни 
ме ха ни зам, про стор за сме штај жи та и са мле ве ног бра шна. Нај ве ћу по-
вр ши ну за у зи ма ме ха ни зам с во де нич ним ка ме ном док оста ле две скла-
ди шне функ ци је за у зи ма ју ма њи део уну тра шњо сти. Улаз у објект је на 
углу, обич но не ма про зо ра а уну тра шњост се осве тља ва кроз ула зна вра-
та. Во де ни це по то ча ре не ма ју ви ше про сто ри ја. Код во де ни ца ко је су 
ре дов нич ке, тај ста тус обич но је тра јао по не ко ли ко са ти днев но па је 
уну тра шњи про стор од ре ђен аде кват но вре ме ну с ко јим се рас по ла га ло 
(сли ка 18).

Ве ће во де ни це, ко је се на ла зе у до њем де лу то ка ре ка, има ју по две про-
сто ри је. Ве ћа про сто ри ја је на ме ње на за сме штај во де нич ког ме ха ни зма а 
ма ња за бо ра вак во де ни ча ра. Ове во де ни це су нај че шће вла сни штво јед не 
по ро ди це та ко да је по сао у во де ни ци би ла оба ве за јед ног од чла но ва по ро-
ди це. Сто га је би ла по треб на за себ на про сто ри ја у ко јој во де ни чар бо ра-
ви и ко ја мо же да се за гре ва, што ве ли ки про стор без пла фон ске об ра де, 
у ко ме се на ла зи во де нич ки ме ха ни зам, ни је до зво ља вао (сли ка 20–22). 

По је ди не ве ли ке во де ни це, по ред две про сто ри је, има ју трем. Оне су 
има ле знат но ве ћи про мет те су има ле по тре бу за ве ли ким скла ди шним 
про сто ром чи ју уло гу је по не кад оба вљао по ме ну ти трем (сли ка 19, 24).

Кон струк тив но ре ше ње

Кон струк тив но ре ше ње во де ни ца ре ше но је као кон струк ци ја оста-
лих обје ка та на се о ској окућ ни ци (ва ја ти, ма га зе, ку ће). Кон струк тив но 
ре ше ње је из ве де но из ге не рал ног ис ку ства у из град њи објек та на осно ву 
рас по ло жи вог гра ђе вин ског ма те ри ја ла, гра ди тељ ске тех ни ке и гра ди тељ-
ског зна ња. 
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Објект во де ни це са сто ји се од по ста мен та, кор пу са објек та, ме ха ни-
зма за мле ве ње жи та и кров не кон струк ци је. Уре ђај за мле ве ње жи та је 
од др ве та и са сто ји се од во де нич ног ка ме на и кон струк ци је ко ја при ма 
жи то и но си во де нич ки ка мен. 

Ор га ни за ци ја објек та

Ор га ни за ци ја во де ни ца је за сно ва на на ис ку стви ма ко ја се ко ри сте 
на окућ ни ци. Основ ни „мо дул” ко јим се од ре ђу ју уну тра шње ди мен зи је 
објек та је уре ђај за мле ве ње жи та. На ње го ве ди мен зи је до да је се око је-
дан ме тар у јед ном и до два ме тра у дру гом прав цу ка ко би се до би ле уну-
тра шње ди мен зи је во де ни це. Ду жи на во де ни це ва ри ра и за ви си нај ви ше 
од бро ја во де нич ких уре ђа ја, бро ја јед но вре ме них ко ри сни ка од но сно 
мак си мал не ко ли чи не жи та и бра шна ко је мо ра ју да се скла ди ште. Објек-
ти у гор њем то ку ре ка су ма њи не го објек ти у до њем то ку ре ка. Ду жи на 
во де ни це по то ча ре мо же из но си ти од 2,5 до 4 ме тра. Ви си на објек та је ко-
ли ко је по треб но да во де ни чар уђе у објект или је ви си на од по да до вен-
ча ни це нај ви ше 2 ме тра (сли ка 33).

По ста мент

По ста мент слу жи да при хва ти оп те ре ће ње од кор пу са и кро ва објек та, 
опре ме и по крет ног оп те ре ће ња и да га пре не се на ста бил ни слој тла. Нај-
че шће ре ше ње са сто ји се од два ослон ца ко ји су по ста вље ни на по ду жно 
су прот ним стра на ма објек та. Ду би на те ме ље ња је око 100 cm. Нај за сту-
пље ни је је ре ше ње ка да је је дан осло нац зи дан од ка ме на а дру ги је од 
др ве та. За ве ће објек те и објек те гра ђе не у бо га ти јим се ли ма оба ослон ца 
су зи да на од ка ме на. 

Зи да ни део по ста мен та се на ла зи ис под осно ве во де ни це где се на ла-
зи скла ди ште за жи то и про стор за во де ни ча ра и пра во у га о не је осно ве. 
Из ра ђу је се од ло мље ног или при те са ног ка ме на зи да ног у су во зи ду или 
креч ном мал те ру. Ка ко во да по сте пе но ис пи ра по вр шин ски слој тла, с вре-
ме ном се ду би на те ме ље ња сма њу је. Део објек та у ко јем се на ла зи уре ђај 
за мле ве ње жи та с јед не стра не се осла ња на зи да ни део а дру гим де лом 
на два др ве на сту ба. Др ве ни сту бо ви се из ра ђу ју од огу ље них и до те са них 
др ве них об ли ца ко је се за би ја ју у тло. Те ме љи од др ве та су, због осо би на 
др ве та, вре мен ски огра ни че ни. Сто га, на сва ком ме сто где ло ка ци ја до-
зво ља ва обе стра не во де ни це гра де се на зи да ном ка ме ном по ста мен ту 
(сли ка 25).

На објек ти ма где је по сто ја ло ве штих зи да ра про стор за во де нич ко 
ко ло гра дио се из ра дом сво да од те са ног ка ме на ко ји се осла њао на два 
на спрам на ослон ца во де ни це на чи ње на од ка ме на (сли ка 25–26).

У рет ким слу ча је ви ма, код јед но про стор них обје ка та на чи ње них у 
др ве ном ске ле ту с ис пу ном од бр ва на, кор пус во де ни це се осла ња на че-
ти ри сту ба по ста вље них ис под угло ва објек та. Ка сни је, ка да вре ме и 
при ли ке до зво ле, објект се под зи ђу је ка ме ном под зи дом (сли ка 11).
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Во де ни це, ко је се на ла зе у до њем то ку, има ју кор пус знат но ве ћих 
ди мен зи ја од во де ни ца по то ча ра у гор њем то ку ре ка. Код њих се по ста-
мент гра ди ис кљу чи во од при те са ног или те са ног ка ме на иден тич но као 
код ку ћа. При те сан ка мен, се ве зу је креч ним мал те ром (сли ка 19–23).

Кон струк тив но ре ше ње кор пу са

Кон струк тив но ре ше ње во де ни ца је слич но при вред ним или стам-
бе ним објек ти ма (ва ја ти ма, ма га за ма, ку ћа ма) на се о ској окућ ни ци. 
Основ ни ма те ри јал с ко јим рас по ла же гра ди тељ је ло кал ног по ре кла, 
на ла зи се у не по сред ној бли зи ни гра ди ли шта (из у зев во де нич ког ка ме на). 
Мо же да се при пре ми ра дом уку ћа на или рад ни ка с ве о ма ма ло гра ди-
тељ ског зна ња. Од ма те ри ја ла то је др во, ка мен и опе ка (не пе че на и пе-
че на). Кон струк тив на кон цеп ци ја за сни ва се на др ве ном ске ле ту ко ји се 
ис пу ња ва с тал па ма а јед но по ље оста је ре зер ви са но ра ди уград ње вра та. 
Ва ри ја ци је у кон струк тив ном ре ше њу до ла зе услед про ме не ди мен зи ја 
објек та.

Др ве ни ске лет се из ра ђу је од ма сив ног др ве та, при те са ног на пра-
во у га о ни или ква драт ни по преч ни пре сек. Ске лет се са сто ји од до њег и 
гор њег по ја са ко ји су ме ђу соб но по ве за ни ступ ци ма пра во у га о ног по-
преч ног пре се ка на угло ви ма објек та. До њи по јас се гра ди од др ве них 
гре да ко је се на угло ви ма по ве зу ју ве зом „на ћерт” с пре пу стом. Гор њи 
по јас, ко ји је ујед но и осло нац за кров ну кон струк ци ју има иден тич но 
кон струк тив но ре ше ње као и до њи. На угло ви ма објек та су по ста вље ни 
ступ ци ко ји су с гор њим и до њим по ја сом по ве за ни ве зом „на чеп”. Про-
стор из ме ђу вер ти кал них сту ба ца се ис пу ња ва с хо ри зон тал но по ста вље-
ним тал па ма ко је су са ступ ци ма по ве за не ве зом „на уни зу” и угра ђу ју 
се у исто вре ме ка да се гра ди основ ни ске лет. Тал пе су ме ђу соб но по-
ве за не с јед ним или два че па ко ји спре ча ва ју хо ри зон тал но из ви ја ње 
еле мен та. 

Број сту ба ца у ске ле ту кор пу са за ви си од ди мен зи ја во де ни це. Кра ће 
во де ни це има ју са мо јед но по ље из ме ђу вер ти кал них сту ба ца у ко је се 
по ста вља ју хо ри зон тал не тал пе. Ду же во де ни це има ју два до шест по ља 
у ко ја се по ста вља ју тал пе. У слу ча ју ве ћег бро ја по ља раз мак из ме ђу 
вер ти кал них сту ба ца је ма њи а ти ме и ду жи на тал пи због че га де бљи на 
тал пи мо же би ти знат но ма ња. Ти ме се зах те ви за ква ли тет ном и рет ком 
др ве ном гра ђом сма њу ју па се за из град њу мо же ко ри сти ти и ма ње ква-
ли тет на гра ђа.

Вра та су на чи ње на од вер ти кал них тал пи или да са ка ко је су по ве за-
не с уну тра шње стра не с две хо ри зон тал не гре ди це на ко је су при чвр шће-
не ме тал не шар ке. 

Укру ће ње ске ле та од хо ри зон тал них си ла се по сти же с ко сни ци ма 
ко ји се под углом од 45° при чвр шћу ју др ве ним че по ви ма или ме тал ним 
ек се ри ма са спо ља шње стра не. Ко сни ци се по ста вља ју на све че ти ри фа-
са де објект a. 
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Кров на кон струк ци ја

Крoвна кон струк ци ја на во де ни ца ма је, по пра ви лу си сте ма кро ва, 
на че ти ри во де. Кон струк ци ја се за сни ва на че ти ри гр би не и два па ра ро-
го ва (две гла ве ро го ва) на ко је се на сла ња ју кра ћи ро го ви. Ро го ви и гр би не 
су иден тич них ди мен зи ја као и на ва ја ти ма и ма га за ма. Кров на кон струк-
ци ја се по том „ле тва” с те са ним хо ри зон тал ним „ба ски ја ма” на раз ма ку 
ко ји за ви си од вр сте кров ног по кри ва ча. Кров на кон струк ци ја на че ти ри 
во де је знат но ста бил ни ја на хо ри зон та ле си ле на ста ле од ве тра и сне га 
не го кро во ви на две во де (ма да су они јед но став ни ји за из во ђе ње).

Кров ни по кри вач

Кров ни по кри вач во де ни ца тре ба да бу де јеф тин, ло кал ног по ре кла, 
да мо гу га из ра ђу ју ло кал ни мај сто ри или чак чла но ви до ма ћин ства, да 
се ла ко на кнад но мо же про из ве сти уко ли ко то зах те ва ју окол но сти на 
објек ту. По пра ви лу је иден ти чан по кри ва чу при вред них или стам бе них 
обје ка та на окућ ни ци. То је шин дра, ка ме не пло че и цреп. По кри вач од 
др ве не шин дре је нај че шћи у гор њем то ку ре ке, шу мо ви тим и про сто ри ма 
с ве ћом над мор ском ви си ном, што је и ра зу мљи во, има ју ћи у ви ду на чин 
град ње и рас по ло жи ви ло кал ни гра ђе вин ски ма те ри јал. У се ли ма око 
се ла Го де че во, у ко јем се на ла зи на ла зи ште шкриљ ца за из ра ду пло ча за 
по кри ва ње, објек ти су по кри ве ни ка ме ним пло ча ма. У ни жим пре де ли ма 
објек ти су по кри ве ни ке ра мич ким цре пом: би бер или жље бље ни цреп 
ко ји је уве ден у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. 

По кри вач од шин дре је на кров ним рав ни ма сло жен на „ка то ве”. Во-
де ни це има ју 9–14 ка то ва а све у за ви сно сти од ди мен зи ја кро ва и ди мен-
зи ја др ве не шин дре ко јом се по кри ва. На не ким во де ни ца ма шин дра је 
из ра ђе на без пе ра и жле ба на по ду жним стра на ма шин дре. Др ве на шин-
дра об ра ђе на „на ко пи то” ко ја фор мом под се ћа на ке ра мич ки би бер цреп 
на ла зи се на не ким во де ни ца ма (сли ка 2–4, 27).

По кри вач од ка ме них пло ча је ко ри шћен ма да је са чу ван на ве о ма ма-
лом бро ју обје ка та. О ве ли кој при ме ни ове вр сте по кри ва ча го во ре оста ци 
ле тва ња и кров ног по кри ва ча. Пло че су сла га не у пра вил ним сло го ви ма а 
гр би не и сле ме су по кри ва не пре пу шта њем пло ча с јед не од кров них рав ни.

По кри вач од ке ра мич ког цре па је нај че шћи на во де ни ца ма ко је су у 
до њем то ку ре ка или на објек ти ма ко ји су ре кон стру и са ни. Та ко ђе, ве ће 
во де ни це су по кри ве не би бер цре пом. Слог је јед но ре ди а на гр би на ма и 
сле ме ну су ко ри шће ни фа зон ски ко ма ди (сли ка 20, 22).

При ли ком са вре ме них ре кон струк ци ја во де ни ца ме ња се вр ста кро-
ва (од че тво ро вод ног се пре пра вља у дво вод ни) и оне се пре по кри ва ју с 
ке ра мич ким жље бље ним цре пом (сли ка 9–12, 21, 23).

ЗА КЉУ ЧАК

Во де ни це при ка за не у овом ра ду су огра ни че не на про стор ју жних 
и за пад них па ди на пла ни не По влен и сред њег то ка ре ке Дри не. Са гра ђе не 
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су кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, нај че шће од стра не јед ног или ви ше 
вла сни ка (ре дов ни ка). 

Ор га ни за ци ја во де ни ца за сни ва се на во де нич ком ме ха ни зму ко ји 
по кре ће во да пре ко во де нич ког ви тла на ко ји је до ве де на и од ве де на пу-
тем ја за. Ло ка ци ја во де ни ца је на иви ци пар це ле као и јаз ко ји је тра си ран 
та ко ђе ње ном гра ни цом. Објект је сме штен на гра ни ци пар це ле ка ко би 
што ма ње ште тио ње ној об ра ди вој по вр ши ни. До во де ни це при ступ ни 
пут мо же да бу де пре ко зва нич ног се о ског пу та а ка ко усло ви град ње 
ни су увек нај по вољ ни ји мо же да се про ла зи и се зон ским пу тем пре ко 
пар це ле. 

Во де ни це су јед но став не ар хи тек тон ске ор га ни за ци је. Нај че шће се 
са сто је од јед не про сто ри је у ко јој се на ла зи ме ха ни зам за мле ве ње жи та 
и про стор за од ла га ње вре ћа с жи том и бра шном. Ве ћи објек ти има ју две 
или три про сто ри је и гра ђе ни су у до ли на ма и до њем то ку ре ка. 

У кон струк тив ном сми слу објект се са сто ји од по ста мен та, кор пу са 
објек та и кров не кон струк ци је. По ста мент је на чи њен од ка ме на и др ве-
них об ли ца или је у це ло сти од ка ме на. Ако је од ка ме на он да је од при-
те са ног ка ме на зи да ног у креч ном мал те ру. Др ве ни осло нац се ко ри сти 
за део објек та ко ји се на ла зи под ме ха ни змом за мле ве ње и са сто ји се од 
два ступ ца на чи ње на од др ве них об ли ца ко ји су за би је ни у те рен. Кор пус 
објек та је на чи њен од др ве ног ске ле та ко ји је ис пу њен с хо ри зон тал ним 
тал па ма док се при јем хо ри зон тал них си ла при хва та са спо ља на ко ва ним 
ко сни ци ма. Ула зна вра та су је ди ни отвор на објек ту и пре ко њих се ујед-
но осве тља ва уну тра шњост. Кров је на че ти ри во де а кров ни по кри вач је 
шин дра, ка ме не пло че или ке ра мич ки цреп. 

Во де ни це, пре ма ар хи тек тон ским ка рак те ри сти ка ма, има ју мно го 
слич но сти с во де ни ца ма у ис точ ној Бо сни и се вер ној Цр ној Го ри јер је 
ве ли ки део ста нов ни штва по ре клом из на ве де ног про сто ра а то ком исто-
ри је по сто ја ла је и сна жна при вред на са рад ња а мај сто ри из Оса та у ис точ-
ној Бо сни ра ди ли су у овом кра ју то ком чи та вог 19. ве ка. На осно ву ар хи-
тек тон ске кон цеп ци је ана ли зи ра ју ћи про стор у ко јем се на сли чан на чин 
гра де во де нич ни објек ти за кљу чу је се да се он на ис ток про сти ре све до 
Ве ли ке Мо ра ве, а на за пад све до гра ни ца с Хр ват ском. 

Во де ни це по то ча ре из гу би ле су функ ци ју с по ја вом елек трич них 
мли но ва због че га је пре ста ло ин те ре со ва ње за њих те је до шло до њи хо вог 
убр за ног про па да ња.
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SUM MARY: Wa ter mills are im por tant eco no mic fa ci li ti es of ru ral ho u se holds. 
They are bu ilt on the ed ge of a lot ne ar the wa ter stre am in or der to pre ser ve ara ble land. 
They ha ve a si mi lar or ga ni za tion as eco no mic and re si den tial bu il dings in ru ral gar den. 
The in ter nal or ga ni za tion of the bu il ding may con sist of one, two or mo re ro oms. The 
cen tral ro om con ta ins mill mec ha nism and grain and flo ur sto ra ge. Lar ger wa ter mills 
in clu de a se pa ra te ro om for the mil ler. So me wa ter mills ha ve porch. Bu il ding cor pus is 
a wo o den ske le ton with ho ri zon tal planks. The bu il ding rests on the gro und in two ways: 
a) on a sto ne fo un da tion and wo o den logs, b) on a sto ne wall. The ro of is hip ped, co ve red 
with wo o den shin gles, sto ne slabs or ce ra mic ti les. A lar ge num ber of ob jects are out of 
or der and su bject to ra pid de te ri o ra tion.
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ОБ ЈА ВЉЕН ШЕ СТИ ТОМ СРП СКОГ  
БИ О ГРАФ СКОГ РЕЧ НИ КА

Ше сти том Срп ског би о граф ског реч ни ка (Мар-Миш) пред ста ви ли 
су у Ма ти ци срп ској, у Но вом Са ду, 8. ма ја 2015. Ча слав Оцић, Мом чи ло 
Па вло вић и Бран ко Бе шлин; у За ду жби ни Или је М. Ко лар ца, у Бе о гра ду, 
7. ок то бра 2015. Алек сан дра Вра неш, Не над Ма ку ље вић, Де ја на Оцић и 
Бран ко Бе шлин; и на про мо ци ји лек си ко граф ских из да ња Ма ти це срп ске 
у Кра ље ву, 16. ок то бра 2015. го ди не Бра ни слав По по вић, Алек сан дра Но-
ва ков и Бран ко Бе шлин.

Ча слав Оцић 
СБР ТЕ МЕ ЉИ СРП СКУ ИДЕН ТИ ТЕТ СКУ  

ИН ФРА СТРУК ТУ РУ

Ше сти том Срп ског би о граф ског реч ни ка, као и прет ход ни то мо ви, 
на сво јим стра ни ца ма до но си нај бит ни је по дат ке о свим зна чај ни јим лич но-
сти ма у исто ри ји срп ско га на ро да, без об зи ра на област њиховoг де ло ва ња. 
Са др жи би о гра фи је др жав ни ка, вој ни ка, по ли ти ча ра, ду хов ни ка, при вред-
ни ка, на уч ни ка, јав них рад ни ка, ис так ну тих лич но сти, као и оних мар ги-
нал них по зи ва и за ни ма ња. 

Овај том Срп ског би о граф ског реч ни ка са др жи би о гра фи је лич но сти 
чи ја пре зи ме на или име на по чи њу на сло во М (од Мар до Миш); укуп но 
1.753 би о гра фи је. У овом то му об ја вље ни су жи во ти и при кљу че ни ја не-
ких од нај ва жних лич но сти срп ске исто ри је и кул ту ре, као што су: Ми лу-
тин Ми лан ко вић, Ми ха и ло Обре но вић, Ми лош Обре но вић, Ми лан Обре-
но вић, Све то зар Ми ле тић, Све то зар Мар ко вић, Жи во јин Ми шић, Ма ра 
Бран ко вић... По се бан на пор је учи њен да се од за бо ра ва отрг ну оне лич-
но сти ко је је по ли тич ка и вој на исто ри ја за не ма ри ва ла. То је чи та ва га ле-
ри ја ли ко ва ко ји су до при не ли на прет ку Срп ства ра де ћи у обла сти на у ке, 
тех ни ке, ре ли ги је, при вре де, умет но сти, спор та... У овом то му мо гу се 
на ћи: Мар га ри та Мар ца но (Mar ga ri ta di Mar za no di Ara go nia), хер це жи ца, 
дру га же на хер це га Влат ка Ко са че (?, око 1450 – ?, по сле 13. I 1521); Ма рин-
ко вић, Алек сан дра, тр гов ки ња, до бро твор ка (?, око 1820 – Но ви Сад, по сле 
1870); Ма рин ко вић Пе тар, ста ра тељ Ка р ло вач ке гим на зи је (?–?), Срем ски 
Ка р лов ци, 1821–1864; Ма рин ко вић, Сте ван, гај тан џи ја, на род ни по сла ник 
(Би твр ђе, Вла ди чин Хан, 1842 – Ле ско вац, 17. III 1917); Ма р ја но вић, Јо ван 
Јо ца, фуд ба лер, тре нер (Но ви Сад, 28. VI 1915 – Но ви Сад, 19. XI 1981); 
Мар ко, (та ха) мо нах (?–?), ма на стир Хи лан дар, дру га по ло ви на 14. ве ка. 
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У тек сто ви ма би о гра фи ја из бе га ва ни су вред но сни су до ви, да ва на је 
пред ност објек тив но утвр ђе ним чи ње ни ца ма. Вред но сни суд је им пли цит-
но са др жан у ка те го ри за ци ји лич но сти по оби му (бро ју слов них зна ко ва, 
од но сно ре до ва) њи хо вих жи во то пи са. Тај обим је из ра жен у шест ка те-
го ри ја. Ше сту, нај ве ћу ка те го ри ју (до 360 ре до ва) до би ло је два де се так 
лич но сти (на при мер, Ми лу тин Ми лан ко вић, Ми ха и ло Обре но вић, Ми-
лош Обре но вић, Ми лан Обре но вић) а пр ву ка те го ри ју (до 15 ре до ва) оне 
лич но сти ко је су бар не ким до при но сом за вре ди ле да уђу у Срп ски би о
граф ски реч ник. Оста ле лич но сти рас по ре ђе не су у том ра спо ну пре ма 
свом жи вот ном и рад ном до ме ту. У мно гим слу ча је ви ма пла ни ра ни обим 
ни је ис ко ри шћен због то га што чак и о ве о ма зна чај ним лич но сти ма не ма 
са чу ва них по да та ка. 

Све би о гра фи је су ве о ма кри тич ки са гле да ва не. Сва ка на пи са на био-
гра фи ја про ла зи ла је кроз тро је или че тво ро ру ку пре но што је при хва-
ће на: лек си ко ре дак то ра, уред ни ка стру ке (или кон сул тан та), уред ни ка 
епо хе и глав ног уред ни ка Срп ског би о граф ског реч ни ка. За све ве ће лич-
но сти пи шу се по је ди нач не ре цен зи је. Ре цен зен ти су осо бе од нај ве ћег 
на уч ног ау то ри те та не са мо у Ср би ји већ и из ино стран ства.

Реч ник је илу стро ван ве ли ким бро јем пор тре та лич но сти. Кри те ри-
јум за об ја вљи ва ње илу стра ци је ни је по зна ча ју лич но сти (нај лак ше је 
на ћи фо то гра фи је по зна тих име на), већ су об ја вље не све про на ђе не фо-
то гра фи је, до брог ква ли те та. По себ но се тра га ло за фо то гра фи ја ма ма ње 
по зна тих лич но сти.

На овом то му са ра ђи ва ло је 355 са рад ни ка, углав ном ма ги ста ра и док-
то ра на у ка. Ка да се узме у об зир број са рад ни ка на свим то мо ви ма СБР 
мо же се кон ста то ва ти да ни је дан про јект у Ре пу бли ци Ср би ји ни је оку-
пио та ко ве ли ки број ис тра жи ва ча. По себ но је зна чај но што са ра ђу ју и 
мла ђи на уч ни рад ни ци што обез бе ђу је да љи рад на нај ви шем ни воу. 
Осми шљен је као ка пи тал но ви ше том но из да ње што под ра зу ме ва ду го-
го ди шњи ко лек ти ван на пор, од но сно уче шће мно го број них на уч ни ка и 
струч ња ка раз ли чи тих про фи ла. 

Би о граф ски реч ник као ри зни ца по у зда них и кри тич ки про ве ре них 
ин фор ма ци ја има ве ли ку уло гу у упо зна ва њу стра не на уч не јав но сти са 
срп ском исто ри јом и кул ту ром. За хва љу ју ћи све ве ћој по ве за но сти на ро да 
и зе ма ља, све ин тен зив ни јој ци р ку ла ци ји ин фор ма ци ја и ин те ре со ва ња за 
на шу зе мљу, по ве ћа ва се про у ча ва ње на ше кул ту ре и тра ди ци је у стра ним 
зе мља ма. Та кво за ни ма ње се мо же и мо ра охра бри ва ти при руч ним сред-
стви ма ко ја олак ша ва ју ин фор ми са ње и ште де на по ре и гу би так вре ме на.

При ка зу ју ћи све лич но сти ко је су де ло ва ле на исто риј ски раз ви так 
срп ског на ро да и не огра ни ча ва ју ћи се са мо на срп ски на ци о нал ни кор пус, 
Срп ски би о граф ски реч ник не ми нов но от кри ва по ве за ност Ср ба с дру гим 
на ро ди ма, раз ме њи ва ње кул тур них и дру гих ути ца ја, пло до твор но укр-
шта ње кул ту ра и ци ви ли за ци ја на Бал ка ну (и у Евро пи), ис ти чу ћи при 
то ме тра ди ци о нал ну отво ре ност срп ске сре ди не. Ува жа ва њем до при но са 
оних лич но сти ко је ни су би ле Ср би у исто ри ји срп ског на ро да, ова ка пи-
тал на пу бли ка ци ја тре ба да све до чи о ра зно вр сно сти и ин тен зи те ту ме-
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ђу соб них ве за и од но са, о до при но су при пад ни ка дру гих на ро да ко ји су 
жи ве ли и де ло ва ли у срп ској сре ди ни, или, на би ло ко ји дру ги на чин, у 
знат ни јој ме ри (по зи тив но али и не га тив но) ути ца ли на раз вој и исто риј-
ску суд би ну Ср ба.

По ред на уч но-ин фор ма тив не, би о граф ски реч ник има и ва жну на-
уч но кри тич ку функ ци ју. Из ра ђен на осно ву бри жљи вих ис тра жи ва ња и 
уз стро гу при ме ну на уч них ме то да, би о граф ски реч ник не ми нов но ру ши 
ми то ве ис пле те не око по је ди них лич но сти и пре ва зи ла зи иде о ло шку и 
по ли тич ку огра ни че ност ра ни јих епо ха у вред но ва њу лич но сти и де ла. 
По ла зе ћи од фак тич ког, а не вред но сног су да, би о граф ски реч ник омо-
гу ћу је да се от кри ју и при ка жу објек тив но и у пра вој све тло сти пре га о ци 
и на оним по љи ма ко је са ми са вре ме ни ци ни су це ни ли. Лич но сти ко је су 
уче ство ва ле у тех нич ком и при вред ном пре о бра жа ју и мо дер ни за ци ји 
Ср би је и срп ског на ро да оста ле су у сен ци њи хо вих су вре ме ни ка ак тив-
них, пре све га, на по ли тич ком и бој ном, а по том и на књи жев ном по љу. 

Срп ски би о граф ски реч ник тре ба да ис пу ни ви ше стру ку функ ци ју: 
да оства ри од ре ђе ну кул тур ну ми си ју, да као ви со ко на уч на пу бли ка ци ја 
на ђе сво је ме сто у мно гим на уч ним, јав ним и при ват ним, би бли о те ка ма, 
као ри зни ца по да та ка о љу ди ма про те клих вре ме на, али и као де ло ко је 
ће би о гра фи ја ма све до чи ти ка ко о де лу та ко и о суд би на ма оних о ко ји ма 
го во ри. 

Срп ски би о граф ски реч ник по свом оби му и зна ча ју спа да у ред нај-
зна чај ни јих по сло ва из обла сти дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка у 
Ср би ји и на сво је вр стан на чин ће би ти ме ри ло и од раз до стиг ну ћа и до-
ме та срп ског на ро да, што је од не сум њи вог зна ча ја за ње гов на ци о нал ни 
иден ти тет. 

У 1994. го ди ни за по чет је рад на пи са њу би о гра фи ја за пр ви том (А–Б) 
ко ји је об ја вљен 2004. го ди не. Дру ги том (В–Г) иза шао је из штам пе 2006. 
го ди не, тре ћи том (Д–З) у ок то бру 2007. го ди не, а че твр ти том (И–Ка) у 
ју лу 2009. У ок то бру 2011. пу бли ко ван је и пе ти том (Кв–Мао). 

За две де це ни је, у при лич но не по вољ ним усло ви ма оп ште оску ди це 
и ра зних (не пред ви ђе них а че сто и не за ми сли вих) огра ни че ња, оба вљен 
је огро ман по сао ка пи тал ног зна ча ја. Ако би се тај по сао по ре дио са слич-
ним про јек ти ма у на шем окру же њу до шло би се бр зо и ла ко до за кључ ка 
да је срп ска би о гра фи сти ка знат но бр же на пре до ва ла не го би о гра фи сти ка 
су сед них др жа ва и на ро да. Ако је (ка ко ми сли Aристо тел) „по че так ви ше 
од по ло ви не”, он да го то во две тре ћи не оба вље ног по сла ука зу ју на ре ал не 
из гле де ре ла тив но бр зог при во ђе ња кра ју (пи о нир ске вер зи је) овог про јек-
та. Сто га би фи на ли за ци ју овог по ду хва та тре ба ло у на ред ном пе ри о ду 
по др жа ти обил ни јим не го до сад фи нан сиј ским сред стви ма и ан га жо ва њем 
до дат ног бро ја са рад ни ка. Та ин ве сти ци ја (де фи ни са на као при о ри тет на) 
би ла би вр ло (и ви ше стру ко) ис пла ти ва. Ко нач но, по ред Срп ске ен ци кло
пе ди је и Реч ни ка срп ског је зи ка, СБР чи ни те мељ срп ске иден ти тет ске 
ин фра струк ту ре. Ње го вим успе шним за вр ша ва њем био би дат зна ча јан 
кон струк ти ван до при нос струк ту ри са њу мо дер не срп ске на ци је. А би ло 
би и до каз да се у Ср би ји (по но во) стра те шки ми сли (а на да мо се да ће се 



стра те шки и де ла ти) и да су да нас у др жа ви ста са ле на уч но и стра жи вач ке 
сна ге ко је мо гу да да ју ква ли те тан од го вор на зах те ве исто риј ског тре-
нут ка и да ан ти ци па тив но од го во ре на иза зо ве вре ме на ко је до ла зи. 

Мом чи ло Па вло вић 
БИ О ГРА ФИ ЈА МА ЗНА ЧАЈ НИХ ЉУ ДИ ПРУ ЖА МО ДРУ ШТВЕ НИ  

МО ДЕЛ СА ДА ШЊИМ И БУ ДУ ЋИМ ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА МА

Пре вод Би бли је, соп стве на ен ци кло пе ди ја, соп стве ни реч ник, и ви-
ше том на исто ри ја, по ред оста лог, чи не и гра де иден ти тет јед ног на ро да, 
ње го ву др жа ву чи не озбиљ ни јом а на род кул тур ни јим. Пре вод Би бли је 
смо на пра ви ли у 19. ве ку, об ја ви ли смо јед ну ма лу и јед ну на род ну ен ци-
кло пе ди ју у Кра ље ви ни СХС ко ју је пот пи сао је дан исто ри чар и, ко ли ко 
је ме ни по зна то, још смо на по чет ку ра да на ви ше том ној срп ској ен ци кло-
пе ди ји. На реч ни ку срп ског је зи ка ра ди мо бр же. Ше сти том Срп ског био
граф ског реч ни ка, ко ји пред ста вља мо јав но сти, све до чи да смо на до бром 
пу ту да и овај ка пи тал ни про је кат при ве де мо кра ју. За ко ли ко, то је те шко 
ре ћи.

Мно ги на ро ди та ква ка пи тал на де ла ство ри ли су још у 19. ве ку. Реа-
ли за ци јом овог ка пи тал ног про јек та од при мар ног зна ча ја за срп ски на род, 
од но сно пу бли ко ва њем ше стог то ма Ма ти ца срп ска по ка зу је да на ди ла зи 
тре нут не про бле ме и те шко ће, али и да јој је по треб на ши ра ин сти ту цио-
нал на по др шка. Им пре си ван број ау то ра, ко је је не са мо тре ба ло при ку-
пи ти већ и при мо ра ти на по што ва ње ро ко ва, а он да и на по што ва ње 
утвр ђе не ме то до ло ги је, огро ман је по сао.

Це не ћи зна чај овог, пре ви ше го ди на, за по че тог про јек та и за ла га ње, 
ре као бих ен ту зи ја ста, до шао сам да по др жим, и охра брим, ако је то уоп ште 
по треб но, уред ни ке и са рад ни ке, на до дат ни на пор и енер ги ју ка ко би се 
за по че ти по сао при вео кра ју. Има ли по тре бе да се уоп ште го во ри о зна-
ча ју ова квих по ду хва та. Има, али ви ше у јав но сти а ма ње ов де у Ма ти ци. 
Јер, би о гра фи ја ма зна чај них љу ди ко ји су оста ви ли траг у раз во ју на ро да 
и др жа ве, по ред зна ња, пру жа мо и дру штве ни мо дел са да шњим и бу ду-
ћим ге не ра ци ја ма.

Отрг ну ти од за бо ра ва по је дин ци ко ји су до при но си ли раз во ју на ро да 
и др жа ве, и то не са мо срп ског ро да и по ре кла већ и из су сед них на ро да 
чи ји су по је дин ци, би ли вла да ри, би ли вој ни ци, пи сци и сл. оста ви ли траг 
у срп ској по ли тич кој и кул тур ној исто ри ји обо га ћу је мо соп стве ну про-
шлост и вред ну је мо њи хо ва де ла. Све ове лич но сти из ра жа ва ју ствар ну 
или мо гу ћу свест и са вест срп ског на ро да. Њи хо ви жи во ти су у ми ни ја-
ту ри жи во ти чи та вог на ро да, од но сно огле да ло ве ћи не или ма њи не у 
да тим исто риј ским окол но сти ма.

Но, ис так ну те лич но сти ни су ну жно ве ли ке лич но сти јер се игром 
слу ча ја че сто мо гу на ћи на ме сти ма у дру штве ној хи је рар хи ји и до би ти 
моћ да до но се ва жне од лу ке. Та ко да, ве ли чи на тих лич но си не до ла зи од 
њих са мих не го од ве ли чи не до га ђа ја, тј. од зна ча ја и зна че ње ко је има ју 
у све сти све до ка и са вре ме ни ка. А кроз опис лич но сти опи су је се и ста ње 
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гру пе ко јој је лич ност при па да ла и де ло ва ла, од но сно на ро да. Ко би ика да 
са знао за Му ха ме да Мех мед ба ши ћа, сто лар ског по моћ ни ка из Стол ца, да 
ни је уче ство вао у атен та ту на Фер ди нан да 1914?!

Др жа ва су ин сти ту ци је и љу ди а успе шну мо дер ну и ефи ка сну др жа-
ву ка кву же ли мо и са ња мо мо гу да на пра ве са мо успе шни љу ди, ли де ри 
у сво јим про фе си ја ма. Њих је увек би ло. Мно ги су у овом то му. Ре да ју се 
би о гра фи је и њи хо ва де ла на без ма ло 1.000 стра на. Мно ги ма у овом то му 
је исто ри ја до де љи ва ла уло ге ко је ни су же ле ли а чи ја су де ла, чи ње ња или 
не чи ње ња, иза зи ва ла ве ли ке по сле ди це. На при мер, Ко ста Ми ло ва но вић 
Пе ћа нац, ко ји је већ жи вео сво ју ле ген ду у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји а ко ји 
се у ра ту 1941, ак тив но ста вио на стра ну оку па то ра.

Би о гра фи је по зна тих лич но сти у овом то му да те су ис црп но, дру гих 
оно ли ко ко ли ко је би ло по да та ка. Та ко на при мер, сви вла да ри ди на сти-
је Обре но вић, Ма ри ја Те ре зи ја, Во ји слав Ма рин ко вић, пред сед ник вла де 
и ми ни стар ино стра них де ла у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји; Ри ста Мар ја но вић, 
без чи јих фо то гра фи ја срп ска исто ри ја пр вог и дру гог ра та не би има ла 
фо то граф ски из раз; Са вић Мар ко вић Ште ди мли ја, ко ји је ма ту ри рао у 
ле ско вач кој гим на зи ји с Рат ком Па вло ви ћем Ћић ком и Ми ли во јем Пе ро-
ви ћем, ко га су „ле ско вач ке га зде хле бом ра ни ле” а ко ји се, чим је оти шао 
у За греб, ба цио не за хвал но ћу за ис кре ну по моћ; Си ма Мар ко вић, ре во лу-
цио нар; Му ха мед Мех мед ба шић, је ди ни атен та тор на Фран ца Фер ди на да 
1914. ко ји је ус пео да умак не ау стро у гар ским по ли цај ци ма и да на ста ви 
свој жи вот док га уста ше на свој, ди вљи на чин, ни су умо ри ле среди ном 
Дру гог свет ског ра та у свом до му; Ми ло ван Ми ло ва но вић, пред сед ник 
срп ске вла де ко ји је ус пео да ује ди ни у ак ци ју бал кан ске на ро де и др жав-
ни ке и по ка же да са мо сло жни бал кан ски на ро ди мо гу да ство ре ве ли ка 
де ла; Вој во да Жи во јин Ми шић као и би о гра фи је ње го ва два си на. Ве ро-
ват но су уред ни ци има ли до бар раз лог да из о ста ве би о гра фи ју нај ста ри-
јег вој во ди ног си на Ра до ва на, ко ји је, ка да је за ро бљен 1941. не где код 
Ве ли ке Пла не мо гао на пу сти ти је ди ни цу и вра ти ти се ку ћи, али ко ји је 
остао уз сво је вој ни ке и од ве ден у не мач ко за ро бље ни штво. Са мо не ко-
ли ко не де ља пред сла ма ње Хи тле ро ве ма ши не ри је умро је у ло го ру.

У овом то му нај ви ше је за сту пље но вој ни ка, од ни жих чи но ва до ге-
не ра ла, он да по ли ти ча ра, пи саца и дру гих за ни ма ња. Ма ло је же на. На око 
га ле ри ја лич но сти чи је је пре зи ме по чи ња ло сло вом М ко је ве зу је лич но сти 
у овај том. Сло во М је тач но на по ло ви ни Азбу ке. Ка кве све би о гра фи је 
че ка ју да бу ду пу бли ко ва не. Пре ко њих, кад бу ду пу бли ко ва не, бо ље ће мо 
упо зна ти се бе. За то је на ста вак и убр за ње ра да на Срп ском би о граф ском 
лек си ко ну ва жан за да так не са мо Ма ти це срп ске.

Бран ко Бе шлин 
РЕЧ ГЛАВ НОГ УРЕД НИ КА

Ува же не да ме и го спо до, дра ги при ја те љи. Нај пре же лим да се за хва-
лим прет ход ним го вор ни ци ма ко ји су се ода зва ли по зи ву да вам да нас 
пред ста ве но ви том Срп ског би о граф ског реч ни ка. Ја ћу ка ко то ред на ла же 
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го во ри ти нај кра ће. Пред ста вља ња књи ге је све ча ни чин. За оне ко ји су 
на књи зи ра ди ли то би тре ба ло да бу де и не ка вр ста по ча сти, као и оди-
са ја по свр ше ном по слу. Ме ни, ко ји да нас за сту пам све број не са рад ни ке 
„Срп ског би о граф ског реч ни ка” – а њих је пре ко шест сто ти на – окол но-
сти на ла жу да бу дем вр ло од ме рен у све чар ском рас по ло же њу. На и ме, 
пред ста вља мо ше сти том Реч ни ка. Ни је у пи та њу ни пр ви, ко ји смо ду го 
и жељ но оче ки ва ли а ни је ни по след њи, па да ка же мо да смо окон ча ли је-
дан за и ста ве ли ки по сао и по на ша мо се сла во до бит но. Пред ви ђе но је, да 
под се тим, да ова ка пи тал на пу бли ка ци ја иза ђе у 12 то мо ва што зна чи да 
су пред на ма још мно ге го ди не ра да и раз ли чи тих ис ку ше ња. Да па ра фра-
зи рам Вин сто на Чер чи ла: ово „ни је крај, ни је ни по че так кра ја”. Сре ћом 
још 2004. пре шли смо ону де о ни цу ко ју је Чер чил на звао „кра јем по чет-
ка” та ко да смо са да на по ла пу та. Да гром ко сла ви мо и ли ку је мо не ма мо 
још раз ло га али сма трам да има мо пу но пра во да бу де мо за до вољ ни што 
мо же мо да по ру чи мо јав но сти да по сао те че без пре ки да и за сто ја јер се 
од ма кло и с ра дом на сле де ћем, сед мом то му. То, спрам при ли ка и на ви-
ка ко је вла да ју у на шем дру штву и на уч ној за јед ни ци, ни је ма ла ствар. 
При пред ста вља њу сва ког то ма Реч ни ка за до вољ ство нам је по му ће но ти ме 
што је у ме ђу вре ме ну пре ми нуо не ко од са рад ни ка. Ни је оби чај да им по-
и мен це ис ка зу је мо за хвал ност на про мо ци ја ма – то чи ни мо на сед ни ца ма 
Уре ђи вач ког и Лек си ко граф ског од бо ра. Ме ђу тим, да нас смо ду жни да 
на пра ви мо из у зе так. Ово је пр ви том ко ји ни је за вр шен под ру ко вод ством 
ака де ми ка Че до ми ра По по ва. Као глав ни уред ник ис по љио је не сва ки-
да шњу енер ги ју. Ње го вом за слу гом су при прем не рад ње ко је су тра ја ле 
чи та ве три де це ни је нај зад при ве де не кра ју и 2004. об ја вљен је пр ви том 
Реч ни ка. По том су, у на ред них се дам го ди на, до 2011. иза шла још че ти ри 
и за по чет је рад и на овом, ше стом то му. Ка да је реч о ова ко ам би ци о зно 
осми шље ним лек си ко граф ским из да њи ма то је хва ле вре дан тем по не са мо 
по на шим не го и по свет ским ме ри ли ма, јер је у ро ку од де сет го ди на 
об ја вље но шест то мо ва Реч ни ка ко ји са др же 10.718 би о гра фи ја зна ме ни-
тих лич но сти, 3.157 фо то гра фи ја на 5.437 стра ни ца. Ака де мик По пов је 
био чо век ко ји је за вр ша вао оно че га би се при хва тио. Да овај том Реч ни ка 
при ве де кра ју спре чен је нај ви шом си лом. 

Ме ђу тим, по ста рао се за бу дућ ност Реч ни ка та ко што је офор мио 
стру чан тим и, да се та ко из ра зим, ухо дао по сао. Има мо раз ло га да ве ру-
је мо да ће се, као и до са да, оба вља ти мир но, стр пљи во – ни на пре чац ни 
пре спо ро. 

По што се с овог ме ста обра ћа мо и при сут ној пу бли ци и ши рој јав-
но сти др жим за по треб но да ка жем још по не што о бу дућ но сти Реч ни ка. 
На и ме у по след ње три го ди не кад год бих јав но го во рио о овом про јек ту 
увек би се на шао по не ко да пи та: до кле смо од ма кли у ди ги та ли за ци ји и 
хо ће ли мо жда Реч ник би ти до сту пан у тој фор ми на ин тер не ту. Ко ли ко 
год у де лу јав но сти по сто ја ле пред ра су де да је Ма ти ца, као и све ста ре 
углед не уста но ве, скеп тич на пре ма тех но ло шким ино ва ци ја ма, да их спо-
ро и не вољ но усва ја – ни је та ко. Ов де се, у свим оде ље њи ма, во ди ло ра чу на 
о то ме и пра во вре ме но се ре а го ва ло – у Реч ни ку од сре ди не де ве де се тих. 
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Зна чи од го вор на пр ви део пи та ња гла сио би: свих шест то мо ва реч ни ка су 
ди ги та ли зо ва ни као и ве ћи део огром не гра ђе. Ка да ће они у том об ли ку 
би ти до ступ ни јав но сти ту је из ри чит од го вор те шко да ти. У Ма ти ци се 
о то ме рас пра вља ло али још увек по сто је не до у ми це ка ко то учи ни ти на 
нај бо љи на чин – и по на шу уста но ву и по по тен ци јал не ко ри сни ке. Осим 
то га, во ле ли би смо да у ста вља њу на ших ре зул та та на ин тер нет по сту па мо 
у скла ду с про пи си ма и пра ви ли ма, има ју ћи у ви ду прак су и ис ку ства 
слич них ин сти ту ци ја у Ср би ји и ван ње. 

Сред ства за ре а ли зо ва ње овог ка пи тал ног про јек та обез бе ди ло је 
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 
а пу бли ко ва ње овог то ма омо гу ћи ло је Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор-
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, ко ји ма из ра жа ва мо за хвал ност за раз у ме ва ње 
и ма те ри јал ну по др шку.

Алек сан дра Вра неш 
ОЗБИ ЉАН, ОД ГО ВО РАН, БЕ НЕ ДИК ТИН СКИ  
ПО СВЕ ЋЕН РАД МА ТИ ЧИ НИХ СА РАД НИ КА

Срп ски би о граф ски реч ник сли ка је жи во та и ра да ис так ну тих „је ди-
но пле ме ни ка” не би ли се „ро ду по зна ти је” учи ни ло, ка ко је још у дру гој 
де це ни ји 19. ве ка, у име „на род не че сти и пол зе”, ис ти цао Ге ор ги је Ма га-
ра ше вић. По да ци о рад ним, на уч ним, струч ним и умет нич ким ре зул та-
ти ма, ис тра же ни, про ве ре ни, до ку мен то ва ни, укло пље ни у пу бли ка ци је 
лек си кон ског или ен ци кло пе диј ског ка рак те ра, сра змер но зна ча ју по је ди-
на ца и њи хо вим ме ђу соб ним ре ла ци ја ма, ни су на ро чи то за сту пље но шти во 
код на шег на ро да. На ста ја ли су по угле ду на стра не из вор ни ке, нај че шће 
не мач ке или ру ске про ве ни јен ци је, тра га ли су за пра вом ме ром у ду жи ни 
из не тих би о гра фи ја, ве ли чи ни тек сту ал ног и би бли о граф ског при ло га, 
мо де ли ма бе ле же ња.

Ма ли би о би бли о граф ски за пи си, ко ји су по пут уни кат них ме да љо-
на укло пље ни у Ша фа ри ко во де ло Geschic hte der Ser bischen Li te ra tur, до 
да нас су оста ли не пре ва зи ђе ни осло нац број ним ис тра жи ва чи ма жи во та 
и ра да До си те ја Об ра до ви ћа, Лу ки ја на Му шиц ког, Ни ко ла ја Ши ми ћа, Ви-
ћен ти ја Ра ки ћа, Ми ло ва на Ви да ко ви ћа, Ата на си ја Стој ко ви ћа, Гли го ри ја 
Јак ши ћа и дру гих. Би ли су на шим пи сци ма узо ри и спи сак „че шки, мо рав-
ски и шле ски уче ни му же ва и спи са те ља од ре да је зу ит ска, из дан Фран-
цом Мар ти ном Пел цлом” и књи га Мај зло ве Уче не Не мач ке, или лек си кон 
сад жи ве ћи не мач ки спи са те ља. По че ци срп ске ен ци кло пе ди сти ке, а 
да нас је тим име ном мо же мо на зва ти за хва љу ју ћи Ма ти ци срп ској и За-
во ду за из да ва ње уџ бе ни ка, исто вре ме но су би ли и по че ци срп ске би о-
би бли о гра фи је, ко ју је про фи ли сао Да ви до вић, али је Ге ор ги је Ма га ра ше-
вић је ди ни у то вре ме на гла сио њен зна чај и по тре бу за њом у сва кој, па 
и на шој сре ди ни. У тек сту Би о гра фи че ске чер те слав ни Сер ба ља он с ува-
жа ва њем ис ти че да „со вер ше на би о гра фи ја” зах те ва „из о бра же ни ја ума 
/.../, че ло вје ко по знан ства и спо соб но сти”. Сто га он мо ли све ро до љу би ве 
Ср бе да у име „на род не че сти и пол зе” са оп ште све што зна ју о „слав ни ма 



у ро ду на шем људ ма и њи о ви дје ли да се то у Ље то пис Серб ску ста ви и 
ро ду по зна ти је учи ни”. По ред би о граф ских цр та, ко је из но си у том, мо гло 
би се ре ћи, „про грам ском”, бро ју, он мо ли да бу де из ве штен о жи во ту и 
де ли ма на ро чи то За ха ри ја Ор фе ли на, Јо ва на Жив ко ви ћа, Јо ва на Му шка-
ти ро ви ћа, Гри го ри ја Тер ла ји ћа и Јо ва на Па вло ви ћа.

Би о би бли о граф ски при ступ био је за сту пљен и у ра до ви ма Ге ор ги ја 
Ни ко ла је ви ћа, уред ни ка Срб скодал ма тин ског ма га зи на. Он је пред ста-
вио жи вот и де ло „спи са те ља ду бро вач ких ко ји су 1600. цве та ли,” Ива на 
Фра њи на Гун ду ли ћа с 12 „ра зно вид ни со чи не ни ја”, Ива Ши шка Гун ду-
ли ћа, ау то ра три дра ме, Ју ни ја Пал мо ти ћа, од чи јих је че тр на ест де ла, 
де сет об у хва тио јед ном би бли о граф ском је ди ни цом, Ја ко ва Пал мо ти ћа, 
Ге ор ги ја Ма ли о жи ћа, Па ска При мо ви ћа, Вла ха Је ре Мин че ти ћа, Ви ца 
По ца, Сти је пе Ђор ђи ја, Ива Гу че ти ћа, Ба ра Бе те ру и Пе тра Бо га ши но-
ви ћа, ме ђу чи јим ра до ви ма су се на шли и њи хо ви нео бја вље ни ру ко пи си. 
Ка да је сма трао да жи вот јед ног де ла за слу жу је по себ ну па жњу, пру жао 
је чи та о ци ма и до дат на об ја шње ња, ка квих ни је би ло у свим би бли о граф-
ским је ди ни ца ма. Је дан од опи са, рет ко обим них у овој би бли о гра фи ји, 
а са свим шту рих и по вр шних у ши рим окви ри ма, од но си се на Осма ни ду 
Ива Фра на Гун ду ли ћа: „Ве ли ко со чи не ни је на зва но Осма ни да од 20 пе-
са ма, у ко ји ма је сти хо тво рац спе вао ди ку и част кра ља Вла ди сла ва и 
на ро да по ли тич ког, а ху ду сре ћу и пре кор ну смрт ца ра тур ског Осма на. 
Од ови 20 пје са на, две су, 14. и 15, би ле из гу бље не; гди ко ји го во ре да су 
ји иста Го спо да Ду бров нич ка због по ли ти ке, ко ју су та да спрам Тур ског 
дво ра но си ти мо ра ли, за тр па ли и на огањ ба ци ли, јер бо је у њи ма до ста 
грд но про тив Ту ра ка го во ре но, но по сле не ко ли ко го ди на Пе тар Сор го 
ове је две из гу бље не пје сне сло жио, и та ко цје ло ви те шко дје ло ис пу нио. 
Ово со чи не ни је у исто го то во до ба и Мар те ки ни у Ду бров ни ку 1826. и 
Јев то По по вић срб ским сло ви ма у Бу ди му 1827. дао је штам па ти.” И у 
сед мом го ди шња ку Срп скодал ма тин ског ма га зи на Ге ор ги је Ни ко ла је-
вић на ста вља „пре глед о спи са те љи ма ду бро вач ким”. Ис ти чу ћи за слу ге 
Љу де ви та Га ја и Ка зна чи ћа за очу ва ње ста рих и рет ких књи га, он ов де 
по пи су је са мо осам ру ко пи са. 

Рет ке су би о би бли о гра фи је ко је су са ме се би би ле свр ха, а њи хо ви 
пи сци ни су раз ли чи ти, већ, углав ном, исти. Ме ђу њи ма се на ро чи то ис-
ти че Ђор ђе С. Ђор ђе вић, ко ји је у Ко лу, ли сту за за ба ву и књи жев ност, 
уред ни ка Да ни ла А. Жи ва ље ви ћа, об ја вио низ при ло га би о би бли о граф-
ског ка рак те ра. По ред прет ход но по ме ну тих ску пља њу и об ја вљи ва њу 
би о би бли о граф ске гра ђе по све ћи ва ли су се Алек сан дар Сто јач ко вић, 
Ју кић, Ку ку ље вић, Вац лав Кри жек (Ant ho lo gie jic ho slo van ska), Но ва ко вић 
(Исто ри ја срп ске књи жев но сти), Но вот ни (Про грам бје ло вар ске ма ле 
ре ал ке), Пе тра чић (Чи тан ка), Ми ха ел На пот ник (Кра тек пре глед бо сан
ске га слов ства), М. Лу ци а но вић (Sto ria del la let te ra tu ra sla va, ser ba et 
cro a ta), фра Ми јо Вјен це слав Ба ти нић (Дје ло ва ње фра ње ва ца у Бо сни и 
Хер це го ви ни за пр вих шест вје ко ва њи хо ва бо рав ка). 

Од 1887. го ди не, ка да је по стао хро ни чар зби ва ња у Срп ској кра љев-
ској ака де ми ји, Го ди шњак ове нај зна чај ни је срп ске кул тур не ин сти ту ци је 
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не из о став но је до но сио би о би бли о гра фи је сво јих ре дов них и до пи сних 
чла но ва. Ти ме је пер со нал на би бли о гра фи ја уте ме ље на и у на ред ним 
го ди на ма обо га ће на. Прет ход но пру жен увид у раз ви так пер со нал не би-
бли о гра фи је да је за пра во да ус твр ди мо да је Го ди шњак Срп ске кра љев
ске ака де ми је ис пу нио огром ну пра зни ну у тој обла сти. Пред ста вља ју ћи 
рад ну би о гра фи ју и спи сак штам па них де ла но во при мље них ака де ми ка 
њи хо вим ко ле га ма и оста лој кул тур ној јав но сти, Срп ска Кра љев ска Ака-
де ми ја је, као ра ни је Дру штво Срп ске Сло ве сно сти и Срп ско Уче но Дру-
штво, би ла об је ди ни тељ ра ни јих и ини ци ја тор бу ду ћих на сто ја ња у раз-
во ју и срп ске лек си кон ске ли те ра ту ре и срп ске би бли о гра фи је. С ње них 
стра ни ца уз ди за ли су се пор тре ти у исто ри ји књи жев но сти за пам ће них 
про фе со ра Ве ли ке шко ле (Све ти сла ва Ву ло ви ћа, Све то ми ра Ни ко ла је ви-
ћа, Пан те ли је Срећ ко ви ћа...), ми ни ста ра (Сто ја на Но ва ко ви ћа, Ми ла на 
Ку јун џи ћа...), би бли о те ка ра (Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа), књи жев ни ка (Љу-
бо ми ра П. Не на до ви ћа, Ма ти је Ба на, Вла да на Ђор ђе ви ћа, Љу бо ми ра Сто-
ја но ви ћа...). На чин си сте ма ти за ци је гра ђе и ре до след по да та ка у опи су 
ни су би ли уна пред за да ти, ни ти не при ко сно ве ни. Ра зно ли кост опи са 
про ис ти че из чи ње ни це да су ау то ри ве ћи не њих би ва ли са ми ака де ми ци.

У том истом пе ри о ду Ма ти ца срп ска раз гра на ва сво ју де лат ност, из-
ра ста ју ћи у „књи жев ну, на уч ну и кул тур ну ин сти ту ци ју ви со ких до ме та 
и још ве ћих по тен ци ја ла.” Ка ко смо на шу ен ци кло пе ди сти ку раз ви ја ли 
ви ше у окри љу Ју го сла вен ског лек си ко граф ског за во да то ком не гда шње 
Ју го сла ви је, чи ни ло се у јед ном, сре ћом кра ћем, пе ри о ду да не по сто ји 
сна га ни ре ше ност да се овај по сао на ста ви са мо стал но у окри љу Ср би је. 
Ма ти ца срп ска, ко ја је по сао Срп ског би о граф ског реч ни ка, на ини ци ја-
ти ву чла на сво га Од бо ра дру штве них на у ка, Алек сан дра Фо ри шко ви ћа, 
за по че ла још 1972. го ди не за ау то ре до 1918. го ди не, го ди не 1991. фор ми ра 
Лек си ко граф ско оде ље ње, ко је по ме ра гра ни цу об ра де би о гра фи ја до 1945. 
Озби љан, од го во ран, бе не дик тин ски по све ћен рад Ма ти чи них са рад ни-
ка ре зул ти рао је, то зна мо да нас, ви ше том ним, бо ље ре ћи шест том ним 
про јек том, ко ји је за са да сти гао до сло ва М. Са др жа јем и из гле дом, ко ји 
не по гре ши во ода је Ма ти цу, овај лек си кон срп ских ства ра ла ца, би ло да су 
на ви со ким дру штве ним функ ци ја ма, или да се од дру гих из два ја ју сво јом 
кре а тив но шћу, или да су стран ци ко ји су ути ца ли на то ко ве исто ри је, 
да кле, овај лек си кон ука зу је на за јед ни штво у сва ком по гле ду: за јед ни штво 
у из ра ди азбуч ни ка и ка те го ри за ци ји лич но сти, зајед ни штво у од ре ђи ва њу 
стан дар да и оп шир но сти опи са, за јед ни штво у фор ми ра њу упут ни ца на 
по ве за на ли ца, за јед ни штво у ор га ни за ци ји ра да, у ко јем је уз при ку пља ње 
гра ђе и пи са ње лек си ко граф ских је ди ни ца јед на ко ва жан по сао њи хо ве 
ре дак ци је. Срп ски би о граф ски реч ник по мно го че му је је дин ствен, по 
бр зи ни ре а ли за ци је про јек та, по по све ће но сти по слу и ви со ким до ме ти-
ма, пот пу но не у по ре ди вим с еко ном ским не у слов но сти ма у ко ји ма је 
на ста јао, по по но сној од ред ни ци срп ски, у ин вен тив ном и не у о би ча је ном 
син таг мат ском до ди ру с пој мо ви ма би о гра фи ја и реч ник. Го ди не 2004. 
иза шао је пр ви том Срп ског би о граф ског реч ни ка, а го ди не 2014. ше сти, 
ко ји у ра спо ну пре зи ме на од Мар до Миш об у хва та 1.753 би о гра фи је и 
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упут ни це, 544 илу стра ци је, на ко ји ма је ан га жо ва но 355 са рад ни ка, пет 
уред ни ка епо ха и два на ест уред ни ка стру ка. Име на свих са рад ни ка на 
про јек ту ни је мо гу ће по ме ну ти, оду жи ће им се јед но га да на њи хо ве ко-
ле ге на ста вља чи у бу ду ћим би о граф ским реч ни ци ма, али ми слим да смо 
ду жни да ис ка же мо жа ље ње што у овим књи га ма ви ше не ужи ва ју они 
ко ји су на њи ма с ве ли ким за слу га ма ра ди ли: ака де мик Че до мир По пов, 
је дан од уте ме љи ва ча про јек та и ау тор ме то до ло ги је ра да, епи скоп шу ма-
диј ски Са ва Ву ко вић, ака де ми ци Слав ко Га ври ло вић и Ду шан Мар ти но вић, 
исто ри чар Ни ко ла Га ће ша, Че до мир Ја нић, Дра ги ша Ко стић, исто ри чар 
књи жев но сти Јел ка Ре ђеп, књи жев ник Ра ди вој Сто ка нов, ре ди тељ Сте ван 
Пе тро вић, но ви нар Здрав ко Ран ко вић, пе ди ја тар Пе тар Ми кић, астро ном 
Бо жи дар Јо ва но вић и ве те ри нар Во ји слав Јо ва но вић. У ше стом то му од 
Ма ре, же не зет ског ве ли ка ша Алек се, Ље ше Ђу ра ше ви ћа, до кне за Ра до-
сла ва Ми шче ви ћа, пе ша диј ског ка пе та на с кра ја 18. ве ка ма ње је од 1.000 
стра на. На њи ма, ма да че сто јед ну од дру ге је ди ни це раз два ја и стру ка, 
кат кад и не ко ли ко ве ко ва, огле да ју се пе дант ност и ен ту зи ја зам са ста-
вља ча и на да све, по нос што има мо соп стве ни ле кси ко граф ски за вод.

И ка ко ве че рас има ви ше ен ту зи ја ста ко ји о књи зи же ле да про го во-
ре, до зво ли те ми да че сти там срп ској кул ту ри на бо га том да ру Ма ти це 
срп ске. 

Де ја на Оцић 
БИ О ГРАФ СКО НЕ И МАР СТВО

Пр ви ути сак при по гле ду на ову књи гу а још ви ше при по гле ду на 
свих шест то мо ва Срп ског би о граф ског реч ни ка је сте – ду бо ко и искре но 
ди вље ње. А иза сва ког ди вље ња кри је се и пи та ње: „Ко је тај ко ји је ус пео 
не што та ко ве ли ко да ура ди?” У овом слу ча ју, до бро зна мо, то не мо же 
би ти по је ди нац, већ гру па, и то ве ли ка гру па љу ди, те би пи та ње гла си ло: 
„Ко су све те лич но сти ко је су за ова кво де ло за слу жне?” 

Уз ду жно по што ва ње и оно ме ко је на ту иде ју до шао, и пр вом глав-
ном уред ни ку, као и ње го вом на ста вља чу, али и до ма ћи ну ин сти ту ци је 
у ко јој ово де ло на ста је, а за ко је бих ре кла да чи не гла ву ова квог про јек-
та, за јед но с пи сци ма од ред ни ца за ко је се мо же ре ћи да су ње го во те ло 
– ме не увек пре свих за ди ве они ко ји на ова квим све ча но сти ма че сто и 
не бу ду по ме ну ти, а то су упра во они на ко ји ма ова кви про јек ти по чи ва-
ју, а ко ји вред но и стр пљи во при ку пља ју, ор га ни зу ју, чу ва ју и, ци глу по 
ци глу, гра де ову ду хов ну гра ђе ви ну. Ми слим на оне ко ји се че сто узи ма ју 
„здра во за го то во” а у ства ри су те мељ или сту бо ви гра ђе ви не, јер она 
и по чи ва на си гур но сти њи хо ве ис трај но сти и мар љи во сти. 

Ов де же лим да ис так нем ва жност оних ко ји ра де на ства ра њу ве ли-
чан стве них де ла као што је ово пред на ма, јер су они у ње га и утка ни, а 
баш ово де ло нам и по ка зу је то ви ше не го би ло ко је дру го, јер је упра во 
оно од лич но сти и њи хо вих де ла и са чи ње но.

На и ме, у овој књи зи је са др жа но, ка ко нам је на по чет ку то ма ре че но, 
1.753 би о гра фи је лич но сти. Ту је, да кле, на бли зу хи ља ду стра на опи са но 
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то ли ко мно го жи во та, а сва ки је жи вот јед на при ча о по је дин цу ко ји се 
сво јим де лом, на овај или онај на чин, про био кроз мрак за бо ра ва. Оно што 
им је сви ма за јед нич ко је сте да су они не и ма ри: не ког умет нич ког де ла, 
не ке де лат но сти или иде је, др жав но сти, исто ри је, рат не или кул тур не… И 
те лич но сти су по ква ли те ту и сна зи свог не и мар ства и оста ле упам ће не… 

Са мо овај је дан том за се бе пред ста вља пра во бо гат ство. Осим што 
је сво је вр сна би бли о те ка, у ко јој су са др жа не крат ке при че, чак и ма ле 
књи ге, у овом то му (као и у они ма ко ји му прет хо де и ко ји ће му сле ди ти) 
на ла зе се број не вред но сти, ве ли ка бла га…

На при мер, ова књи га је и не ки вид би бли о гра фи је јер су у њој са др-
жа ни спи ско ви де ла оних ко ји су пи са ли, али и спи ско ви из во ра и ли те ра
ту ре о сва кој лич но сти. Та ко на и ла зи мо на број не спо ме ни це и мо но гра
фи је, али и ен ци кло пе ди је, као бо га та по ма га ла у из ра ди ових од ред ни ца. 
Пре свих, нај че шће се као из вор на ли те ра ту ра по ми ње Ен ци кло пе ди ја 
Но вог Са да, али ни је за не мар љи ва ни Ен ци кло пе ди ја Ни ша, дра го це ност 
Ен ци кло пе ди је срп ске исто ри о гра фи је не тре ба по себ но на гла ша ва ти, а 
ау то ри ма су очи глед но од ве ли ке по мо ћи би ли по је ди нач ни би о граф ски 
лек си ко ни, као што је Ма за ли ћев Лек си кон умјет ни ка, Је ре ми ће ви При
ло зи за би о граф ски реч ник вој во ђан ских Ср ба ле ка ра или Гра ђа за ен ци
кло пе ди ју фи зич ке кул ту ре и спор та...

У овој књи зи се, да кле, мо же на ћи ве ли ки број на зи ва де ла пи са них 
у ши ро ком вре мен ском ра спо ну.

На осно ву ове књи ге та ко ђе је мо гу ће са чи ни ти и спи сак ра зно ли ких 
де лат но сти, од уо би ча је них и че сто по ми ња них (др жав ни ци, све ште на 
и вој на ли ца, на род ни по сла ни ци, прав ни ци, ле ка ри, тр гов ци), пре ко ма ње 
че стих (на у ти чар Мар ко Мар ти но вић) до ар ха ич них (ме хан џи ја и га тан-
џи ја), рет ких, или за ни мљи вих (цр тач стри по ва Мом чи ло Мар ко вић), и, 
на рав но, не за о би ла зни спор ти сти (фуд ба лер Са ва Ма рин ко вић). Не ке 
лич но сти по ка зу ју и ши рок ра спон де ло ва ња, као што су Јо ван Ми кић 
Спар так, прав ник, атле ти чар и пу бли ци ста, или Ве ли мир Ж. Мар ко вић, 
зе мљо рад ник али и пред сед ник оп шти не и на род ни по сла ник. 

Осим што се у овом то му на ла зи би о гра фи ја Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, 
за ко га би се мо гло ре чи да је пи о нир срп ских би о граф ских реч ни ка, ту су 
и би о гра фи је још не ких лич но сти ко је су се ба ви ле и пи са њем ен ци кло-
пе диј ских тек сто ва. На при мер, Че до миљ Ми ја то вић је био ду го го ди шњи 
са рад ник Ен ци кло пе ди је Бри та ни ке за ко ју је на пи сао од ред ни це о Ср би ји 
за де се то (1902) и је да на е сто из да ње (1911), а ње го ви члан ци су од 1902. 
до 1929. би ли глав на оба ве ште ња о Ср би ји. Ми о мир Ми лен ко вић пи сао 
је од ред ни це за Ста но је ви ће ву На род ну ен ци кло пе ди ју, Ми ли вој Ми ло ше-
вић, про фе сор, на уч ни са вет ник и по мо рац, био је са рад ник Ен ци кло пе ди је 
Ју го сла ви је и Вој не ен ци кло пе ди је...

Као што то ина че би ва, сво јим де ло ва њем не ке се лич но сти ис ти чу 
и ви ше од дру гих. У овом то му то је, пре свих, срп ски на уч ник свет ско га 
гла са Ми лу тин Ми лан ко вић, а зна чај но ме сто за у зи ма ју кра ље ви Обре но-
ви ћи, Ми лан и Ми ха и ло, као и исто риј ска лич ност ко ја је ушла у ле ген-
ду Мар ко Кра ље вић, адво кат и по ли ти чар Све то зар Ми ле тић, иде о лог 
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со ци ја ли зма Све то зар Мар ко вић, књи жев ник и исто ри чар Си ма Ми лу-
ти но вић Са рај ли ја, књи жев ник Си мо Ма та вуљ, чет нич ки вој во да Ко ста 
Ми ло ва но вић Пе ћа нац... 

Ни су за по ста вље не ни же не. Ме ђу њи ма има вла дар ки (де спо ти ца 
Ма ри на), књи жев ни ца (Ми ле на Ми ла ди но вић), пе да го га као што је Ка та-
ри на Ми ло вук, глу ми ца (Је ле на Лен ка Ма рин ко вић, ко ја је би ла и до бро-
твор ка), Со фи ја Со ња Ма рин ко вић, агро ном али и на род ни хе рој, има сли-
кар ки, ва јар ки, али се ме ђу же на ма у овом то му на ла зи чак и атен та тор ка 
– Је ле на Мар ко вић...

Осим лич но сти дав на шњих, у овој књи зи на ла зе се и лич но сти са-
да шње и њи хо ва за ни ма ња да на шња – ту ми слим на име на ау то ра ко ји 
су пи са ли од ред ни це. 

Ова књи га ће нас под се ти ти на то да су се не ка де ла и по ду хва ти 
ме ри ли раз ли чи тим на гра да ма, ме да ља ма и од ли ко ва њи ма. 

Она је и по себ на вр ста га ле ри је ко ја се ли ста а где су уз опи се жи-
во та из ло же ни и пор тре ти.

Мо же нам по слу жи ти као основ и из вор, мо жда и ин спи ра ци ја, за да ља 
ис тра жи ва ња. Да кле, у њој је мо гу ће на ћи под сти цај за бу ду ћа де ло ва ња. 
Али, она нам мо же би ти и при мер за но во по сма тра ње са да шњо сти, јер 
под се ћа њем на де ла не гда шња, по и ма мо да и да нас ме ђу на ма има лич но-
сти од ко јих се учи мо, а ко ји су и са ми не и ма ри бу дућ но сти. 

Уз све на бро ја но, ова књи га, за ме не лич но и про фе си о нал но, пред-
ста вља и при мер за то ка ко се ра де ен ци кло пе диј ски по сло ви. Јер, ни је ни-
ма ло ла ко све то бо гат ство и ра зно ли кост сме сти ти на јед ном ме сту, у 
јед ну књи гу. Као што је те шко и је дан жи вот ста ви ти у окви ре крат ког, 
стро гим ме ри ли ма од ре ђе ног тек ста. Та да, пре све га, тре ба про на ћи ве зу 
ко ја их спа ја, на осно ву ко је ће се све укло пи ти у јед ну згра ду. То ве зив но 
тки во ко је спа ја њем сва ке по је ди не ци гле и чи ни гра ђе ви ну, у овом слу ча ју, 
стро го су утвр ђе на пра ви ла из ра де реч ни ка, од но сно ен ци кло пе ди ја. 

То су пра ви ла чи је је ус по ста вља ње сâм про је кат за се бе али ни њи-
хо во спро во ђе ње ни је ни ма ло ла ко. Та пра ви ла под ра зу ме ва ју пр во азбуч ни 
ре до след – ко ји пред ста вља и глав ни ток и план по ко јем се кроз вре ме 
кре ће рад на овим реч ни ци ма. На од ре ђе ним пра ви ли ма за сно ва не су и 
при пре ме ко је су ну жно под ра зу ме ва ле ис тра жи ва ње спи ско ва из во ра, а 
по том и утвр ђи ва ње прин ци па по ко ји ма се пи ше – упут ства за ау то ре, 
јер сва ки ау тор до би ја, осим упут ства ка ко да пи ше, и упут ства где је мо-
гу ће на ћи из во ре за по дат ке о не кој лич но сти. Њих се при др жа ва ју пр во 
ау то ри, а про ве ра ва ју их, до пу њу ју и до те ру ју ма ти ча ри ко ји ра де у Лек-
си ко граф ском оде ље њу. Тих се пра ви ла по том при др жа ва ју и ре дак то ри 
тек сто ва ко је су ау то ри пре да ли. 

При са мој из ра ди Реч ни ка, кре и ра на је ба за по да та ка на ко јој се 
не пре ста но ра ди, она се об на вља и умно жа ва.

У овим по сло ви ма не из о став не су до бра тех ни ка и још бо ља ор га
ни за ци ја. Јер, ма ти ча ри то нај бо ље зна ју, спи сак име на ау то ра ко ји пи шу, 
као и од ред ни ца ко је тре ба да бу ду ис пи са не, за њих је ли ста и за да та ка 
– од ко га и о ко ме тре ба при ку пи ти ма те ри јал, ис тра жи ва ти и пи са ти. Ту 
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су, да кле, укљу че не и ко му ни ка ци ја и ко ре спо ден ци ја с ау то ри ма, а и сâм 
ау тор ски рад, ко ји осим пи са ња, под ра зу ме ва и на по ран ис тра жи вач ки 
по сао. 

При сти за ње тек сто ва тек је је дан но ви по че так – сле ди њи хо во сре-
ђи ва ње, ре ди го ва ње и лек то ри са ње, че сто и ну жна кон сул та ци ја с ау то-
ри ма, по том уа збу ча ва ње, па по нов но чи та ње...

Пред ла жем, сто га, да у сва ком од то мо ва Срп ског би о граф ског реч
ни ка, осим би о гра фи ја лич но сти ко је су ис пи са не, по гле да те и име на оних 
ко ји сво јим ра дом на овом реч ни ку упра во сво је би о гра фи је за не ки но ви, 
бу ду ћи, срп ски би о граф ски реч ник пи шу. Ту ће те на ћи име на оних о чи-
јој пре да но сти по слу на овом реч ни ку од го вор но све до чим, јер сам се у 
то не ма ли број пу та уве ри ла. То су:

док тор Алек сан дра Но ва ков, на уч ни се кре тар Уре ђи вач ког од бо ра 
и уред ник за фо то гра фи ју,

ма ги стар Дра ган Ту бић, пред сед ник Ре дак ци о ног од бо ра,
Та тја на Пив нич ки Дри нић, лек си ко-ре дак тор,
Ми ло рад Ву ка ши но вић, ре дак тор,
ма ги стар Бра ни слав По по вић, струч ни са рад ник, и
Алек сан дра Ни ко лић, струч ни са рад ник.
Уо ста лом, о тој њи хо вој пре да но сти има ли увер љи ви јег до ка за од 

чи ње ни це да је за де сет го ди на об ја вље но шест то мо ва ова ко ка пи тал ног 
де ла?

На дам се да ће тај до каз до при не ти и то ме да они ко ји во де ову др жа-
ву ко нач но уви де да су упра во ова квим љу ди ма и ова квим по сло ви ма 
др жа ва чу ва, те да ће и они са ми хте ти да не и мар ски до при не су уте ме-
ље њу Срп ског лек си ко граф ског за во да.

А са да, ка да се већ иде до бро ута ба ним пу тем, на том пу ту ова књи-
га по ста је зна ча јан до каз али и пу то каз сви ма нам ва жног тра ја ња.

Ве ро ват но ве ћи на нас ов де при сут них, сва ко на свом по љу, де ла мо 
с на дом да ће мо би ти ма кар не ве ли ка ци гла или ка мен у гра ђе ви ни срп-
ске кул ту ре. Кад на по ри уро де пло дом као што је ова књи га – ми слим да 
на ша ве ра за сно ва но по ста је чвр шћа. 

Бра ни слав По по вић 
ПО РО ДИЧ НО СТА БЛО СРП СКОГ НА РО ДА

Ка да се су срет не мо са Срп ским би о граф ским реч ни ком пр во што 
уо чи мо је оно што је и очи глед но – СБР је би о граф ска ен ци кло пе ди ја, 
ен ци кло пе ди ја о жи во ти ма и де ли ма зна ме ни тих али и ве ћи ни јав но сти 
ма ње по зна тих или го то во не по зна тих Ср ба и при пад ни ка дру гих на ро-
да ко ји су ства ра ли, об ли ко ва ли на шу на ци о нал ну исто ри ју или ути ца ли 
на њу. Они ма ло упу ће ни ји у исто ри јат ова квих и слич них по ду хва та при-
ме ти ће не по бит ну чи ње ни цу да су пу бли ка ци је ова квог ти па, у об ли ку 
ко ји да нас по зна је мо раз ви је ни на ро ди и кул ту ре европ ског кон ти нен та 
по че ли да из ра ђу ју и из да ју у по след њој че твр ти ни прет по след њег ве ка. 
Сти цај исто риј ских окол но сти хтео је да ми с овим по слом за доц ни мо, 
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али то ни ка ко не по ти ре нео п ход ност из ра де јед не ова кве ка пи тал не пу-
бли ка ци је па ма кар и са ви ше од сто го ди на за ка шње ња. За на ро де по пут 
на шег, с ви ше уни ште не и по све ту ра су те, не го са чу ва не ма те ри јал не, а 
на ро чи то пи са не кул ту ре јед на ова ква еди ци ја пред ста вља на су шну по-
тре бу. Реч ник је сто га сво је вр сна ри зни ца у ко јој чу ва мо оно што смо 
те шком му ком и с мно го сре ће са чу ва ли. 

Сем већ ре че ног да је СБР спе ци ја ли зо ва на би о граф ска ен ци кло пе-
ди ја, ко ју да нас има ју сви раз ви је ни и ци ви ли зо ва ни на ро ди све та, он је 
и мно го ви ше од то га. Раз ја сни мо да кле бар део од то га шта све ова пу бли-
ка ци ја пред ста вља. Кре ни мо од по чет ка књи ге, од по пи са уред ни ка на 
про јек ту и спи ска ау то ра од ред ни ца. Чи та ју ћи и иш чи та ва ју ћи њи хо ва 
име на, ти ту ле, обла сти на уч ног де ло ва ња као и ме ста ода кле до ла зе до би-
ја мо је дан од нај пот пу ни јих адре са ра срп ске на уч не ели те, ка ко у зе мљи 
та ко и ван ње. Али та ко ђе и име на за је дан бу ду ћи Срп ски би о граф ски 
реч ник.

На ста ви ће мо са оним што се че сто по на вља, а то је да је Реч ник књи га 
ко ја би тре ба ла да пред ста вља тек по ла зну, али нео п ход ну пу бли ка ци ју 
за сва ког по тен ци јал ног ис тра жи ва ча. Узи ма ју ћи у об зир да су од ред ни це 
за СБР пи са не на осно ву до са да сте че них и син те ти зо ва них зна ња и са-
зна ња, на уч ни апа рат Срп ског би о граф ског реч ни ка пред ста вља оп се жну 
би бли о гра фи ју срп ске, али и ме ђу на род не на уч не про дук ци је. Сем то га 
Реч ник та ко ђе пред ста вља огро ман по пис до ма ћих и ино стра них ар хив-
ских фон до ва, од но сно оних до си јеа и до ку ме на та ко ји се од но се на исто-
ри ју срп ског на ро да. Ва ља на по ме ну ти да су од ред ни це за СБР пи са не из-
ме ђу оста лог и на осно ву гра ђе беч ких, пе штан ских и осман ских ар хи ва. 
Еди ци ја је да кле и по пис ин сти ту ци ја, тј. му зе ја, ар хи ва и га ле ри ја у 
ко ји ма се чу ва ју оста ци ма те ри јал не кул ту ре и пи са них из во ра од зна ча-
ја на шу на ци о нал ну исто ри ју. СБР је у ства ри јед на вр ста ор јен ти ра и пу-
то ка за кроз мре жу по ме ну тих уста но ва. Реч ник је та ко ђе и огром на би блио-
гра фи ја срп ске пе ри о ди ке, али и ко ри стан пре глед ино стра не штам пе 
ко ја је пи са ла о на ма. Он је та ко ђе и це ло вит по пис умет нич ких де ла ко ја 
смо ство ри ли: сли ка на ших сли ка ра, скулп ту ра на ших ва ја ра, фре са ка, 
ико на, ико но ста са... Он је јед на ис црп на би бли о гра фи ја срп ске књи жев но-
сти, али и би бли о гра фи ја на ших би бли о гра фи ја. Мо гао би се по сма тра ти и 
као не ис црп на ли ста уло га на ших ис так ну тих глу ма ца и ре жи ја на ших ре-
ди те ља, на сту па ба лет ских и опер ских умет ни ка, ком по зи ци ја на ших ком-
по зи то ра, из во ђе ња на ших ис так ну тих му зи ча ра. Он је та ко ђе и де таљ на 
ли ста на ших зна чај них ар хи тек тон ских оства ре ња и њи хо вих тво ра ца као 
и гра ђе вин ских по ду хва та и њи хо вих не и ма ра. Мо гли би смо ова ко уне до-
глед. Пер спек ти ва из ко јих се мо же по сма тра ти Реч ник на о ко је без број.

Ве ру јем да ће не ко бу ду ће елек трон ско из да ње ко је ће има ти ви ше функ-
ци ја пре тра жи ва ња пу бли ка ци је омо гу ћи ти ја сни ју пре глед ност на ве де них 
аспе ка та и лак ше са гле да ва ње вред но сти и упо тре бљи во сти СБР-а.

Јед но од ме то доло шких пра ви ла на ко јима се те ме љи рад на овом про-
јек ту на ла же Ре дак ци ји да се име на ме ста и ло ка ли те та ко ји се у би о гра-
фи ја ма по ми њу има ју по ред свог ста рог или стра ног на зи ва до не ти и у 
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са вре ме ном об ли ку. Сто га би се за Срп ски би о граф ски реч ник мо гло ре ћи 
да пред ста вља и не про це њи ви исто риј ско-ге о граф ски лек си кон. Кроз стра-
ни це СБР-а про ве ја ва ју име на па лих Ца ре ви на, не гда шњих те ри то ри јал них 
це ли на, по кра ји на и управ них обла сти. Сре ће мо име на и пој мо ве дав но 
не ста ле и за бо ра вље не и мо же мо пра ти ти по ли тич ко и исто риј ско об ли-
ко ва ње и пре о бли ко ва ње про сто ра на ко јем се на ла зи мо и с ко јих смо 
не ста ли. Узи ма ју ћи у об зир са мо ге о граф ску ком по нен ту, за СБР мо же мо 
ре ћи да је и је дан од нај де таљ ни јих пре гле да на се ља срп ског ет нич ког 
про сто ра. Вр ло че сто и оних се ла и гра до ва ко ји су оста ла да ле ко од ма-
ти це на шег на ро да и у ко ји ма се срп ско име одав но уту ли ло, или се вр ло 
рет ко по ми ње. Али исто та ко и оних на се ља од Евро пе пре ко обе Аме ри ке, 
Ју жне Афри ке до Ау стра ли је у ко ји ма се са бра ла на ша број на ди ја спо ра. 
Реч ник је ма па на ших гро ба ља ра за су тих ши ром све та. Он је та ко ђе и 
по пис шко ла и уни вер зи те та на ко ји ма је шко ло ва на на ша ели та, ка ко у 
Ср би ји та ко и у ино стран ству, али и хро но ло ги ја на ше про све те. Реч ник 
је и по пис вој ски у ко ји ма смо ра то ва ли, би та ка и ра то ва у ко ји ма смо во-
је ва ли и стра ти шта на ко ји ма смо са ти ра ни. У ње му се мо гу на ћи по ме ни 
дав но за бо ра вље них и иш че злих про фе си ја, зва ња, ти ту ла, од ли ко ва ња 
и вој нич ких чи но ва. Кроз стра ни це СБР-а мо же мо пра ти ти и уче ста лост 
од ре ђе них пре зи ме на у срп ском на ро ду, али и уче ста лост по је ди них име-
на у од ре ђе ним исто риј ским епо ха ма. Кроз ње га мо же мо пра ти ти и ми гра-
ци о не про це се уну тар срп ског ет нич ког про сто ра, али и да ле ко ван ње га. 
Он исто та ко бе ле жи и при су ство при пад ни ка дру гих на ро да уну тар на шег 
и њи хов до при нос у ства ра њу на ше на ци о нал не исто ри је, из град њи срп ске 
кул ту ре, на у ке и на по слет ку др жа ве. При че са стра ни ца Срп ског би о граф
ског реч ни ка го во ре о на ро ду ко ји се бо рио за сво је ме сто на кар ти ци ви-
ли зо ва них на ро да, ње го вим прег ну ћи ма и до стиг ну ћи ма. Реч ник као 
књи га у вре ме ну у ко јем на ста је го во ри где смо на тој кар ти да нас.

Реч ник се у нас де фи ни ше као ка пи тал на на ци о нал на ен ци кло пе диј-
ска еди ци ја или про јект, ма да ти ме не би тре ба ло пре не брег ну ти ње гов 
ме ђу на род ни зна чај јер кроз стра ни це СБР-а са гле да ва мо и на ше ме сто 
ме ђу европ ским на ро ди ма и у ши рим исто риј ским то ко ви ма. За не ке дру ге 
на ро де Реч ник је књи га до ди ра њи хо вих на ро да с на шим. У до са да пу бли-
ко ва ним то мо ви ма СБР-а на ла зе се би о гра фи је љу ди ко ји су сво јим ма лим 
или ве ли ким де ли ма пре ва зи шли наш на ци о нал ни оквир. Од Ла за ра 
Ср би на, све то гор ског мо на ха, гра ди те ља пр вог јав ног ча сов ни ка на зи ди-
на ма да ле ког Кре мља у сам освит 15. ве ка, пре ко ири шког бер бе ри на Ни-
ко ле Би зу ми ћа ко ји је у Лон до ну па тен ти рао ма ши ни цу за ши ша ње, па 
до Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа ко јег је НА СА ста ви ла на по пис 100 нај ве ћих 
свет ских на уч ни ка. Из ли шно је по ми ња ти све оне на ше су на род ни ке ко ји 
су слу жи ли у ар ми ја ма европ ских др жа ва, од ни жих офи ци ра до про сла-
вље них ге не ра ла, ад ми ра ла и вој ско во ђа, као и оних Ср ба ко ји су као 
по да ни ци стра них вла да ра има ли ва жне др жав не и др жав нич ке уло ге. 
Реч ник је и књи га у ко јој до но си мо жи во то пи се оних љу ди ко ји су ве ћи-
ни не по зна ти, и ко ји су има ли ма лу, али ипак до вољ но ве ли ку уло гу у 
из град њи срп ске на ци је и др жа ве. Књи га не по зна тих хе ро ја ко ји ма се на 
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овај на чин оду жу је мо. Ве ру јем да ме ђу 26.000 лич но сти Азбуч ни ка Срп
ског би о граф ског реч ни ка чи ји би жи во то пи си тре ба ли би ти пу бли ко ва ни 
у пла ни ра них 12 то мо ва, сва ки од чи та ла ца има по не ког пре тка или лич-
ност на не ки на чин бли ско по ве за ну с на шим по ро ди ца ма, чак да и то га 
ни смо све сни.

Наш не ка да шњи глав ни уред ник, по кој ни ака де мик Че до мир По пов 
сво је вре ме но је де фи ни сао СБР као пер со нал ну или пер со на ли зо ва ну 
исто ри ју срп ског на ро да. То би би ла нај тач ни ја и ме то до ло шки нај и справ-
ни ја де фи ни ци ја. За ме не пак Реч ник, ме та фо рич ки ре че но, пред ста вља 
ко лек тив ни пор трет срп ског на ро да из ра ђен у тех ни ци мо за и ка, али и 
на шу коц ки цу у мо за и ку исто ри је чо ве чан ства. Спо ме ник пам ће ња, књи гу 
се ћа ња, по ро дич но ста бло срп ског на ро да.

Алек сан дра Но ва ков 
ИЛУ СТРА ТИВ НИ ПРИ ЛО ЗИ ЛЕК СИ КО ГРАФ СКИХ  

ИЗ ДА ЊА МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

У Ма ти ци срп ској у то ку је рад на три ка пи тал на лек си ко граф ска 
про јек та: Срп ска ен ци кло пе ди ја, Срп ски би о граф ски реч ник и Лек си кон 
пи са ца срп ске књи жев но сти. Чла но ви ре дак ци ја ових про је ка та с пра вом 
су сма тра ли да је нео п ход но да се ова де ла до пу не и ви зу ел ним са др жа-
ји ма. То је на мет ну ло и сле де ћа пи та ња: по ко јем прин ци пу ода бра ти 
илу стра ци је, ка ко на ћи пра ву ме ру у на сто ја њу да то мо ви бу ду ви зу ел но 
за ни мљи ви, а да се при том не оде у дру гу крај ност, али и да њи хо во при-
су ство бу де струч но оправ да но... Сва три про јек та, у скла ду са сво јом 
те ма ти ком, има ју и раз ли чит при ступ илу стра ци ја ма. Срп ска ен ци кло-
пе ди ја пре тен ду је да об ја ви пор тре те са мо нај ва жни јих лич но сти, да илу-
стру је нај зна чај ни ја умет нич ка де ла, до га ђа је, гра до ве, објек те, ау тен тич-
не на ци о нал не оби ча је, гра фи ко не, као и ге о граф ске и исто риј ске кар те. 
Ен ци кло пе ди ја, да кле, илу стра тив но при ка зу је са мо оно што је ре пре-
зен та тив но за срп ски на род и број илу стра ци ја ко је се на ла зе у ње ним до 
са да об ја вље ним то мо ви ма ни је ве лик. У пр вој књи зи пр вог то ма Срп ске 
ен ци кло пе ди је об ја вље но је 1.929 од ред ни ца, 141 пор трет и 259 дру гих 
илу стра ци ја. Дру га књи га пр вог то ма об у хва та не што ма ње од ред ни ца, 
1.797 а ви ше илу стра ци ја, 146 пор тре та и 444 дру гих при ло га. Дру ги том 
Срп ске ен ци кло пе ди је са др жи: 2.186 од ред ни ца, 183 пор тре та и 678 илу-
стра ци ја.

Уз жи во то пи се зна чај них лич но сти, Срп ски би о граф ски реч ник те 
лич но сти при ка зу је фо то гра фи ја ма, пор тре ти ма, ка ри ка ту ра ма, цр те жи-
ма, би ста ма па чак и ре ље фи ма с над гроб них спо ме ни ка. Илу стра ци је се 
ни су би ра ле са мо пре ма зна ча ју лич но сти, не го се тра га ло и за фо то гра-
фи ја ма ма ње по зна тих осо ба чи ји су пор тре ти рет ко пу бли ко ва ни или 
уоп ште ни су об ја вљи ва ни. У не ким слу ча је ви ма све сно је за не ма рен 
не за до во ља ва ју ћи тех нич ки ква ли тет фо то гра фи ја а да та пред ност очу-
ва њу ових ли ко ва од за бо ра ва. 
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У вре ме ка да се раз ми шља ло о ви зу ел ном из гле ду пр вог то ма Срп ског 
би о граф ског реч ни ка, ме ђу углед ним чла но ви ма Уре ђи вач ког од бо ра би ла 
су по де ље на ми шље ња. Не ки су сма тра ли да Реч ник не тре ба илу стро ва-
ти да се не би ус по рио про цес об ја вљи ва ња ду го оче ки ва ног пр вог то ма, 
док су се дру ги за ла га ли да се илу стру ју не са мо пор тре ти лич но сти већ 
и гр бо ви по ро ди ца као и пр ве стра ни це књи га, умет нич ка де ла и слич но. 
Пре ваг ну ло је ми шље ње да Реч ник тре ба илу стро ва ти са мо пор тре ти ма 
по је ди на ца. До не та је пра ва од лу ка, јер до бра илу стра ци ја ли ка по бу ђу је 
па жњу чи та о ца и на тај на чин и ње гов жи во то пис оста је ду же у се ћа њу. 

У шест то мо ва Срп ског би о граф ског реч ни ка об ја вље но је 10.781 био-
гра фи ја а готовo да је сва ка тре ћа лич ност илу стро ва на. Са стра ни ца ових 
то мо ва Срп ског би о граф ског реч ни ка по сма тра ју нас 3.157 лич но сти раз-
ли чи тих жи вот них до би, исто риј ског вре ме на и при ли ка. Илу стра ци је у 
Реч ни ку, та га ле ри ја ли ко ва, пре тен ду је да пре ра сте, на кон из ла ска свих 
то мо ва, у сво је вр сни ал бум. Ју на ци тог ал бу ма су да ме у сја ју својe нај бо-
ље оде жде ка ко мо дер не та ко и но шње, гра ђан ске или на род не, гро фо ви 
и вој во де са пре сти жним ти ту ла ма, хе ро ји оки ће ни лен та ма и ор де њем. 
Ту се на ла зе ис так ну ти на ци о нал ни рад ни ци, до бро тво ри, глум ци, на сли-
ка ни по не кад у сво јој ро ли, му зи ча ри, чет ни ци, мла де пар ти зан ке... И сви 
они све до че о свом вре ме ну… 

За хва љу ју ћи број ним фре ска ма ма на сти ра, од за бо ра ва су отрг ну ти 
не са мо вла да ри већ и епи ско пи, као и кти то ри ма на сти ра и вла сте ли ни 
сред њег ве ка. Ипак, лич но сти 16, 17. и 18 ве ка, ви зу ел но су го то во не до-
дир љи ви. Нај број ни је су илу стра ци је лич но сти ко је су жи ве ле у 19. и 20. 
ве ку, што је и оче ки ва но, јер упра во у то вре ме на ста је и раз ви ја се фо то-
гра фи ја. 

Тра га ње за фо то гра фи ја ма је уз бу дљив али и ве о ма зах те ван по сао. 
Про на ла же ње од го ва ра ју ћих пор тре та под ра зу ме ва ис тра жи ва ње на мно-
гим стра на ма, оби ла зе се му зе ји, ар хи ви, га ле ри је, удру же ња и дру штва, 
не пре за се ни од од ла ска на веч но по чи ва ли ште зна чај них лич но сти, не 
би ли се про на шао од го ва ра ју ћи лик. Ни је увек јед но став но про на ћи фо-
то гра фи ју и сва ки про на ђе ни лик је но во от кри ће. Јед на од оте жа ва ју ћих 
окол но сти за овај по сао би ла је и у то ме што уста но ве кул ту ре ко је по се-
ду ју фо то граф ске фон до ве че сто не схва та ју зна чај сво јих збир ки и др же 
их на мар ги ни... Као још ве ћи про блем ја вља се то што су мно ге лич но сти 
на по сто је ћим фо то гра фи ја ма не и ден ти фи ко ва не, или су, што је још опа-
сни је, по гре шно иден ти фи ко ва не (у збир ка ма фо то гра фи ја или по гре шно 
об ја вље них у пу бли ка ци ја ма). Због мо гу ћих по гре ша ка, сва ка фо то гра-
фи ја се ви ше стру ко про ве ра ва на раз ли чи те на чи не. Да би се фор ми ра ла 
ко лек ци ја фо то гра фи ја тра же на је и по моћ по то ма ка зна чај них лич но сти, 
ко ји су са пи је те том отва ра ли сво је по ро дич не ал бу ме, сма тра ју ћи их за 
нај ве ће бла го у ку ћи. Ти фо то граф ски ал бу ми пу ни су не за ме њи вих при-
ча, јер је сва ка фо то гра фи ја при ча за се бе а цео ал бум ро ман пре пле те них 
суд би на и до га ђа ја. Ве ли ку и не се бич ну по моћ у при ку пља њу ма те ри ја ла 
пру жа ју са рад ни ци ко ји пи шу би о гра фи је. Тре ба ис та ћи да су Кра љев ча ни 
у Срп ском би о граф ском реч ни ку илу стро ва ни у ве ли ком бро ју за хва љу-
ју ћи на шим вред ним са рад ни ци ма из Кра ље ва. 
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При ли ком по тра ге за илу стра ци ја ма осе ћа се ди вље ње и за хвал ност 
они ма ко ји су оста ви ли ви зу ел ни не из бри сив траг лич но сти. Ме ђу „за слу-
жни ма” су сли ка ри, ва ја ри, па и фре ско пи сци из нај да ље про шло сти срп-
ско га на ро да. Тај „про стор” умет ни ка од сре ди не 19. ве ка по ла ко за у зи ма ју 
и фо то гра фи. Има ју ћи у ви ду кван ти тет али и ква ли тет вер но сти илу стра-
ци је, фо то гра фи ја за у зи ма ве о ма зна чај но ме сто. Иа ко је фо то гра фи са ње 
нај мла ђа тех ни ка, оно је, већ ду же вре ме, нај по пу лар ни је и нај ра спро стра-
ње ни је јер фо то гра фи ја до сти же нај ви ши сте пен ау тен тич но сти у при ка зу. 
С фо то гра фи ја нас гле да ју жи ви љу ди она ко ка ко их је умет ник ви део, не 
да би од њих на пра вио умет ност, већ да би их вер но за бе ле жио и са чу вао 
за бу ду ћа вре ме на. Не ма тих ре чи ко је би мо гле да бу ду убе дљи ви је од 
до бре фо то гра фи је. „Ка да фо то гра фи ше те ли це, сни ма те ду шу иза то га 
ли ца”, ре као је слав ни фран цу ски ре жи сер Жан Лик Го дар. На том чу де-
сном „ко ма ди ћу хар ти је” на ста вља ју да жи ве и они ко јих већ дав но не ма 
ме ђу на ма. Фо то гра фи је на ста ле у ате ље и ма ши ром срп ског кул тур ног 
про сто ра не за о би ли зан су из вор али и не пре су шно бла го исто ри ча ра и 
дру гих кул тур них по сле ни ка. 

Про јект ко ји је не дав но за по чет у Ма ти ци срп ској, Лек си кон пи са ца 
срп ске књи жев но сти, осла ња ју ћи се на че ти ри об ја вље на то ма Лек си ко на 
пи са ца Ју го сла ви је на сто ји да у сва ком по гле ду на ста ви успе шну тра ди-
ци ју. То зна чи да Ре дак ци ја има на ме ру да уз сва ку би о гра фи ју с би блио-
гра фи јом лич но сти об ја ви фо то гра фи је зна ме ни тих и ма ње по зна тих 
ства ра ла ца срп ске књи жев но сти. 

Илу стра ци је у лек си ко граф ским из да њи ма Ма ти це срп ске, об ја вље-
них, као и оних ко ји су у при пре ми, би ће ве о ма дра го це не јер се на јед ном 
ме сту при ку пља ју илу стра ци је, ра су те ши ром све та, оних лич но сти и 
до га ђа ја ко ји су обе ле жи ле срп ско дру штво кроз исто ри ју. 

Фо то гра фи је, по сма тра не као „огле да ла ко ја се се ћа ју” ка ко их је 
на звао Ед мон Абу, у све тлу исто риј ских чи ње ни ца до би ја ју јед ну дру гу 
ди мен зи ју. Оне ни су са мо до ку мент, већ и исто риј ска дра го це ност. Ви зу-
ел но нас под се ћа ју на на ше слав не прет ке и го во ре нам о јед ном вре ме ну 
ко јег ви ше не ма. 
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ОГЛЕ ДА ЛО ВЛА ДА РА

(Алек сан дар Га јић, Огле да ло вла да ра: Кон стан тин Ми ха и ло вић  
и Ма ки ја ве ли, Ин сти тут за евр оп ске сту ди је, Бе о град 2014)

У срп ској по ли ти ко ло шкој и со ци о ло шкој 
про дук ци ји рет ко се мо гу на ћи ра до ви ко ји 
са др же мул ти ди сци пли нар ност, још ма ње 
упо ред ни по сту пак и при ступ об ра ђи ва њу 
од ре ђе не те ме и лич но сти. Због то га је по ли-
ти ко ло шко-исто риј ска сту ди ја Алек сан дра 
Га ји ћа Огле да ло вла да ра – Кон стан тин Ми
ха и ло вић и Ма ки ја ве ли зна чај ни ја и дра го-
це ни ја јер успе ва, да на из у зет но за ни мљив, 
акри би чан и на уч но уте ме љен на чин дâ упо-
ред ни пре глед не са мо епо хе у ко јој су ове 
две лич но сти жи ве ле већ и да пре до чи и кор-
пус иде ја и схва та ња ко је су они сва ки у сво јој 
обла сти за сту па ли осла ња ју ћи се и на не по-
сред но по ли тич ко ис ку ство. Ова кав при ступ 
ни је ни ма ло ла ко спро ве сти јер је реч о две 
ве о ма раз ли чи те лич но сти ко је ба шти не 
пот пу но су прот ста вље на исто риј ска, те о риј-
ска и по ли тич ка ис ку ства. Ме ђу тим, ау тор 
је, при ка зу ју ћи дух тог вре ме на и епо хе у 

ко јој су они де ло ва ли, ус пео да оцр та и пре-
гршт слич них и бли ских до дир них та ча ка, 
али и да нам по да стре увид у глав не по ли тич-
ке иде је ко је су они об ли ко ва ли има ју ћи увек 
у ви ду ци ви ли за циј ски и исто риј ски кон-
текст: „огле да ње две кон цеп ци је и два – огле-
да ла – вла да ра, за нас да нас, не ма зна чај са мо 
у по гле ду те мељ ног про у ча ва ња исто ри је по-
ли тич ких те о ри ја из ко јих су се раз ви ли са-
вре ме ни по ли тич ки кон цеп ти и прак се. Кроз 
све ове до га ђа је, пре ла ма ју се и ме ђу соб но 
огле да ју, до да на шњих да на, иде је и ути ца ји 
два дав но на пи са на – вла дар ска огле да ла – 
оног ути ли тар но-по ли тич ког и про то-по ли-
ти ко ло шког, Ма ки ја ве ли је вог, и оног у на ро-
ду још увек пре о ста лог, све то сав ског, ду хов-
но-мо рал ног, ко јим је жи вео – и на стра шном 
ме сту оп сто јао – Кон стан тин Ми ха и ло вић, 
срп ски ја ни чар”, ка же ау тор ове књи ге. Он у 
увод ним ре че ни ца ма го во ри о кре та њу точ ка 
суд би не увек спрем ног на ве ли ке обр те ко ји 
су до ве ли до то га да ће на ра ста ју ће си ле 
сред ње га ве ка у Ки ни би ти за у ста вље не и 
по ко ре не од европ ског За па да ко ји ће све до 
да на шњих да на успе ва ти да за у ста ви раз вој 
дру гих свет ских ци ви ли за циј ских ко до ва. 
За то се и Алек сан дар Га јић ба ви глав ним чи-
ни о ци ма ко ји су до ве ли до до ми на ци је за-
пад не ци ви ли за ци је и он при то ме ис ти че не 
са мо ма те ри јал не чи ни о це већ по себ но на гла-
ша ва да: „круп ни се пре вра ти де ша ва ју и у 
ду шев ним сфе ра ма. Су бјек тив ност по ступ но 
од ме њу је ве ру, по ја вљу је се те жња ка ин ди-
ви ду ал ној еман ци па ци ји и из ра зи вер но сти 
пре тва ра ју се у ин те ре сну, по слов ну ве зу, 
ко ја је при вре ме на и ла бил на јер за ви си са мо 
од тре ну т них при ли ка – док вер ски, мо рал ни, 
по ли тич ки, ерот ски и естет ски све то на зо ри 
гу бе свој пре ђа шњи зна чај”. За то се ау тор и 
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по зи ва на низ исто риј ских и кул тур них фак-
то ра и по ја ва (ја ча ње пап ства, пре тва ра ње 
Пе тро вог на след ни ка у моћ ног цр кве ног кне-
за, сто го ди шњи рат, жа ке ри ју, град ске устан-
ке, гра ђан ске ра то ве у Ви зан ти ји, по губ но 
увла че ње Осман ли ја у ди на стич ке су ко бе и 
њи хо во на ди ра ње на Бал кан, Ви кли фо ву пр-
о то ре фор ма ци ју, ху сит ске ра то ве, чи тав низ 
умо бол них и не спо соб них кра ље ва) ко ји до-
во де до ра зор них дру штве них и со ци јал них 
кри за али и до че сто коб не „не у ро тич не рас-
тр за но сти це лог ци ви ли за циј ског тки ва у 
ко јој се ... сме њу ју крај ња по ти ште ност и без-
вољ ност с еу фо рич ном же сти ном и ма ни ја-
кал ном ак тив но шћу”. Дру штве ни и по ли тич-
ки жи вот то га до ба сна жно су обе ле жа ва ли 
и об ли ко ва ли „осци ли ра ње из ме ђу над људ-
ског хе ро и зма и жи во тињ ске ту по сти” ко је 
ни је мо гло да ус по ста ви то ли ко по треб ни 
ба ланс и из гу бље ни склад из ме ђу на бу ја лих 
про тив реч но сти и екс тре ма. „Из гу бљен је 
цен тар и не до ста так те жи шта оста вио је 
вољ ни жи вот на ве тро ме ти ни, под ло жан 
цен три фу гал ним си ла ма пред ко ји ма се све 
ру ши и рас па да.” За то је у сре ди шту ове 
књи ге упра во тра га ње за ци ви ли за циј ски и 
исто риј ски уте ме ље ном те жи шту ко је на ди-
ла зи ра за ра ју ће си ле јед не из у зет но тур бу-
лент не епо хе. Ау тор не при ста је на ту по и 
бес по моћ но од у ста ја ње од све та, на про тив, 
он на сто ји да про на ђе узро ке за до ми на ци ју 
не у ро тич не рас тр за но сти као да то сти и обе-
леж ја тог вре ме на у ко јем се ру ше али и на-
ста ју но ве дру штве не окол но сти и мо гућ но-
сти, што ће до ве сти до ре не сан се и не са гле-
ди ве аван ту ре за пад ног чо ве ка ко ја у се би 
но си от кри ва ње ху ма ни стич ког ре да и но ви 
свет ко ји се по ја вљу је на ру ше ви на ма не ста-
ју ћег вре ме на. Алек сан дар Га јић са пу но 
пра ва на во ди став Жа на Де ли моа (Jean De-
lu me au) да се „ре не сан са ука зу је као оке ан 
про тив реч но сти” и да се она за че ла у бо лу, 
узи ма ју ћи у об зир прет ход не исто риј ске 
про це се ко ји су до не ли дру штве ну и ци ви-
ли за циј ску ди на ми ку: ге о граф ска и при род-
но на уч на от кри ћа, ко ло ни јал на екс пан зи ја 
За па да, ре фор ма ци ја и кон тра ре фор ма ци ја, 
по кре ти вер ског чи стун ства, ства ра ње ап со-
лу ти стич ке, ра ци о на ли зо ва не су ве ре не др-
жа ве. Ово ре не сан сно раз до бље се од ви ја у 
пре ва зи ла же њу и са вла да ва њу мно штва про-
тив реч но сти што је за ло га за об но ву и ре ви-
та ли за ци ју та да шњег дру штве ног устрој-
ства. У књи зи се ука зу је и на уру ша ва ње 

ста ле шког све та а у пр ви план из би ја ју оп-
ште људ ска част и сла ва где осла ња ње на 
ан тич ке иде а ле ус по ста вља ху ма ни стич ке 
прин ци пе као пре ва зи ла же ње уз др ма не ве-
ре. Ху ма ни стич ки по вра так ан ти ци у ту ма-
че њу Алек сан дра Га ји ћа прет по ста вља „чо-
ве ка ко ји се од ма као од уру ше ног сред њо ве-
ков ног мо де ла” и то је осно ва за на ра ста ње 
ху ма ни стич ке са мо све сти ко ја је сна жно и 
трај но об ли ко ва ла то ко ве раз во ја за пад не 
кул ту ре и ци ви ли за ци је. Ау тор та ко ђе уво ди 
у рас пра ву и до ла зак Ту ра ка у Евро пу на кон 
не у спе шних по ку ша ја да они бу ду за у ста-
вље ни код Вар не 1444. и Ко со ва 1448. го ди-
не. Осва ја ње Кон стан ти но по ља био је глав ни 
циљ у тур ском ши ре њу и ја ча њу ди на сти је 
Осма но ви ћа, али је и има ло да ле ко се жне 
исто риј ске по сле ди це за укуп не европ ске 
од но се. Про ди ра ње Ара па у Шпа ни ју, тур-
ско осва ја ње Бал ка на, ва зал ство Крим ског 
ка на та, су ко би у Угар ској, хри шћан ска ре кон-
кви ста у Шпа ни ји, по ја ва пр вог ру ског ца ра 
Ива на III, бор бе у не мач ком Све том рим ском 
цар ству – исто риј ски и дру штве ни су оквир 
у ко јем до ла зи до пр вих ве ли ких ге о граф-
ских от кри ћа, ства ра ња уни вер зи те та, по ја-
ве штам пар ске тех ни ке што је има ло из у зет-
но ве ли ки ути цај на ши ре ње ху ма ни стич ких 
иде ја али и обра зо ва ње пр вих об ли ка на цио-
нал не све сти и иден ти те та. До ла зи до ве ли-
ких про до ра у обла сти на у ке што је афир ми-
са ло иде је ре не сан се и ху ма ни зма ко је ће 
отво ри ти пут по ја ви ра ци о на ли зма и про-
све ти тељ ства. Ау тор ис ти че да су „уз по моћ 
ан тич ког ре пу бли кан ства, фи ло зо фи је и 
исто ри је ство ре ни пот пу но но ви, мо дер ни 
обра сци на свим по љи ма”. У ту ма че њу Алек-
сан дра Га ји ћа „Тур ци су до жи вља ва ни као 
нај зна чај ни ји Дру ги ла тин ског хри шћан ства 
у по зном сред њем ве ку”. За то се и хри шћан-
ски иден ти тет раз ви јао у кон вул зи ја ма и 
су ко бу с исла мом и му сли ман ским схва та-
њем по ли ти ке и дру штве них од но са што је 
кон стан та ко ја де лу је и да нас. Су прот ност 
Евро пља ни на и Тур чи на (као не кад хри шћа-
ни на и Са ра це на) има ла је кључ ни кул тур-
но-ци ви ли за циј ски зна чај: то је јед но од 
основ них по ла зи шта у рас пра ва ма о исто риј-
ским пре ви ра њи ма ко ја се об ра ђу ју и раз ја-
шња ва ју у овој књи зи. Та пре ви ра ња и су ко-
бља ва ња по себ но су се огле да ла у те жња ма 
сул та на Осма но ви ћа и вла да ра Све тог рим-
ског цар ства да бу ду пра ви и је ди ни на след-
ни ци рим ских ца ре ва. Тај су коб је до био 
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из у зет но ра зор не и апо ка лип тич не раз ме ре. 
За ни мљи во је ау то ро во ста но ви ште: „тур ско 
осва ја ње Бал ка на има ло је све од ли ке со ци-
јал не ре во лу ци је где се прет ход но, вла сте лин-
ско дру штво са мо од се бе уру ши ло и по том 
ква ри ло у уну тра шњим не ми ри ма. Тур ци су 
ушли у пра зан про стор и на кон што су га 
осво ји ли ста би ли зо ва ли га, кон вер ти ра ње у 
Ислам би ло је при лич но рас про стра ње но и 
Тур ци су с ра ши ре ним ру ка ма до че ки ва ли 
пре бе гли це – од 48 ве ли ких ве зи ра из ме ђу 
1453–1623. го ди не нај ма ње њих 33 би ли су 
от пад ни ци”. Ово су ве о ма зна чај на за па жа-
ња ко ја ви ше го во ре о не мо ћи та да шњих за-
пад них дру шта ва али све до че и о про це си ма 
уну тар тур ског цар ства ко ји су обез бе ђи ва-
ли ње гов ди на ми чан раз вој. Од го вор За па да 
био је ве о ма ја сан „по на ре ђе њу шпан ских 
вла сти, сви Ма ври из Гра на де су на сил но 
пре о бра ће ни. По том је ова ме ра про ши ре на 
на це лу Ка сти љу где је још би ло му сли ма на 
као и на Ара гон”. Та ко ђе се при бе га ва ло и 
пре се ља ва њу у уну тра шњост Ибе риј ског по-
лу о стр ва чи ме се оства ри ва ло раз би ја ње 
му сли ман ског кор пу са. При то ме у књи зи се 
на во ди и за па жа ње о ши ро ком и стал ном 
ши ре њу све сти о тур ској опа сно сти ко ја је 
при хва ће на као све е вроп ска опа сност о че му 
све до чи и опис Жа на Де ли моа да се у Бе чу 
с ужа сом оче ки вао до ла зак вар ва ра. У од но-
су пре ма тур ској опа сно сти по сто ја ле су две 
кон цеп ци је, јед на ви ше осло ње на на те о ло-
шко ту ма че ње о Исла му као вр сти хри шћан-
ске је ре си и дру га ко ја је на сто ја ла да ре ал но 
при ка же уло гу тур ског фак то ра у европ ској 
исто ри ји. На овој исто риј ској и ци ви ли за-
циј ској рав ни ја вља се књи га Ја ни чар ске 
успо ме не – успо ме не пољ ског гра ни ча ра као 
јед но од нај ин спи ра тив ни јих све до чан ста ва 
те епо хе чи ји је ау тор био Ср бин Кон стан тин 
Ми ха и ло вић. Га јић ка же да су ове ја ни ча ре-
ве успо ме не би ле „пра ви бест се лер у Евро пи 
на те му тур ске прет ње па и знат но ви ше од 
то га: оне су би ле све до чан ство из пр ве ру ке 
о тур ском цар ству, о тур ској ве ри и оби ча-
ји ма, те њи хо вој вој ној так ти ци, спис пре пун 
ва жних по да та ка и су ге сти ја ко ја је ау тор пи-
сао та да шњем пољ ском кра љу Ја ну Ол брех ту 
у на ме ри да га охра бри да се од у пре да љем 
про ди ра њу Ту ра ка у Евро пи”. Ова књи га 
има ла је не ко ли ко из да ња и то 1828. го ди не 
на пољ ском је зи ку. На срп ски је зик пре вео 
ју је Јан ко Ша фа рик 1865. го ди не. За ни мљи во 
пи та ње за што ово де ло и по ред ве о ма до бре 

ре цеп ци је ни је ду го увр ште но у кор пус срп-
ске књи жев но сти. Та ко је ње го ва књи га по де-
ли ла ње го ву те шку суд би ну ко ја се кре та ла 
из ме ђу лу та ња, отаџ би не и бо рав ка у да ле ким 
зе мља ма. Ве о ма је ва жно ре ћи што ис ти че и 
ау тор ове књи ге да Кон стан тин Ми ха и ло вић 
ни је са мо све док не го и ак тив ни уче сник у 
мно гим до га ђа ји ма ко ји се мо гу сма тра ти 
ве о ма зна чај ним у исто ри ји сред њо ве ков не 
Ср би је и у исто ри ји чи та ве Евро пе 15. ве ка. 
Он је жи вео у вре ме ве ли ких пре крет нич ких 
до га ђа ја на Бал ка ну што је од ре ди ло и ње-
го ву жи вот ну пу та њу. Ро ђен је у Остро ви ци 
код Но вог Бр да око 1435. го ди не. За пао је у 
тур ско роп ство у Но вом Бр ду па је мо гу ће да 
је по ти цао из ру дар ске по ро ди це али ни је га 
од ли ко ва ло озбиљ но обра зо ва ње ни ти је при-
па дао ви шим дру штве ним сло је ви ма. На кон 
па да Но вог Бр да, са око 320 мла ди ћа по де лио 
је суд би ну и по стао је са став ни део ја ни чар-
ске вој ске чи ме је из бе гао по гу бље ње ко јем 
су би ли из ло же ни нај ви ђе ни ји љу ди. Ни је 
уче ство вао у за ве ри за уби ство сул та на Мех-
ме да ко ју је ор га ни зо ва ла гру па срп ских 
мла ди ћа до ве де них у Је дре не. Ми ха и ло вић 
ни је од мах сту пио у ја ни чар ске ре до ве али 
је као део по моћ них тру па био оче ви дац не-
у спе ле оп са де Бе о гра да. Де лу ју ћи у са ста ву 
тур ских тру па ни је се од ре као свог по ре кла 
и хри шћан ске ве ре што се мо гло ви де ти ука-
зи ва ју ћи по слан ству бо сан ског кра ља Сте-
фа на То ма ше ви ћа да Тур ци спре ма ју ве ли ки 
по ход за осва ја ње Бо сне. Ни су га са слу ша ли 
ни ти су при да ва ли па жњу ње го вим упо зо-
ре њи ма. Убр зо на кон то га Бо сна је у кр ва вом 
тур ском по хо ду би ла по ко ре на. На кон угар-
ског про до ра уче ство вао је у бит ка ма за Зве-
чај на Вр ба су и Јај це, и ту бор бу сма трао је 
као од бра ну сво је тур ске вој нич ке ча сти. Тек 
ка да је от пор по стао уза лу дан пре дао се. На 
кра ју ни је скри вао за до вољ ство што се по но-
во на шао ме ђу хри шћа ни ма али и за до вољ-
ство што је до кра ја остао ис пра ван и по штен 
рат ник, па ма кар и као бра ни лац по лу ме се-
ца, јер се сул та ну за клео на вер ност. Остао 
је ве ран сво јој за кле тви до год је то би ло мо-
гу ће. Ова ква оце на Га ји ћа са мо по ка зу је да 
је он био пра ви и истин ски из да нак свог вре-
ме на у ко јем је част и да та реч има ла вред ност 
и сми сао. На кон по ни жа ва ју ћег трет ма на у 
угар ском за ро бље ни штву, што ће трај но обе-
ле жи ти ње гов од нос пре ма Уга ри ма, уз по моћ 
Ср ба спа сио се из роп ства а по том се упу тио 
за Пољ ску где је и про вео ве ћи део свог жи-
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во та. Као дуг сво је све сти и ду жно сти сма-
трао је оба ве зу да опи ше „све оно о Тур ској 
што је лич но про жи вео и са знао” а по себ но 
је пи сао о до бро и ефи ка сно ре ше ним пи та-
њи ма у тур ској вој сци ка ко би ука зао на не-
по ход ност да се пре ва зи ђе раз је ди ње ност и 
рас пар ча ност Евро пе ко ја је и утр ла пут тур-
ским вој ним ус пе си ма ко ји су их до ве ли до 
зи ди на Бе ча. Су шти на Ја ни ча ре вих успо ме на 
не мо же се све сти са мо на ме мо а ре о тур ском 
пи та њу јер је ње га во ди ла иде ја да фор му ли-
ше упут ство на осно ву свог не по сред ног ис-
ку ства ко је би омо гу ћи ло да се ор га ни зу је 
успе шан от пор тур ској вој сци. Са мо онај се 
мо же бо ри ти успе шно про тив Ту ра ка ко их 
до бро по зна је, на во ди Кон ста тин из Остро-
ви це. За то Алек сан дар Га јић и ис ти че да је 
„упра во прак тич но-по ли тич ки циљ ње го вог 
ин струк тив ног са др жа ја као пре глед тур ске 
мо ћи и ње ног ши ре ња нај ва жни ји за од ре ђи-
ва ње Ја ни чар ских успо ме на и не дво сми сле-
но упу ћу је на ње гов пр вен стве ни по ли тич ки 
ка рак тер и са др жи ну”. 

На тај на чин су штин ски је од ре ђе на вр ста 
и ка рак тер овог спи са. Он се са сто ји од пред-
го во ра и 49 по гла вља. Пред го вор об у хва та 
Ми ха и ло ви ће во ис по ве да ње хри шћан ске 
ве ре а за тим се об у хва та ју те ме: ко су му сли-
ман ски на ро ди, су шти на и ор га ни за ци ја њи-
хо ве ве ре, му сли ман ски пра зни ци и оби ча ји, 
о пра вич но сти у тур ском цар ству, од нос пре-
ма по ко ре ним хри шћа ни ма, о тур ском не-
вер ству и из дај ству, исто ри јат раз во ја тур ске 
им пе ри је ви ше за сно ван на пре да њи ма не го 
на исто риј ским из во ри ма до ко јих Кон ста-
тин Ми ха и ло вић ни је ни мо гао да до ђе (за то 
се осла њао на при че и све до чан ства ко је је 
слу шао жи ве ћи ме ђу Тур ци ма). Он је при ка-
зао и вре ме ка да се су ко бља ва ју срп ске др жа-
ве на Бал ка ну у вре ме свог опа да ња и ра-
строј ства али при ка зу је и исто ри ју Не мач ке. 
„Уве рен да је те шка суд би на ко ја је у ње го во 
вре ме за де си ла Ср бе на ста ла због гре хо ва 
на ших из вре ме на по зно сред ње ве ков не исто-
ри је.” Он опи су је ра то ва ње у Ср би ји, по раз 
код Вар не, кон тра о фан зи ву хри шћа на на 
Бал кан и уло гу Јан ка Ху ња ди ја. Та ко ђе да је 
опис и пре при ча ва до га ђа је из вла да ви не 
Мех ме да II Осва ја ча, осва ја ње Ца ри гра да и 
тур ску кам па њу за осва ја ње Но вог Бр да, без-
у спе шној оп са ди Бе о гра да али и су ко бе Ср ба 
и Уга ра. За пи си по се ду ју жи во пи сност и по-
себ ну де таљ ност што је на ста ло као ре зул тат 
лич ног раз во ја Кон стан ти на Ми ха и ло ви ћа 

ко ји је сте као чин ја ни чар ског офи ци ра. По-
себ но су зна чај на по гла вља у ко ји ма је да то 
ње го во ви ђе ње тур ских при пре ма за вој не 
по хо де, њи хо ву офан зив ну стра те ги ју али и 
низ ње го вих ме ра и пред ло га за успе шно су-
прот ста вља ње тур ском на чи ну ра то ва ња. По-
ка зу је се сна га али и сла бост тур ске вој ске 
ко је су је ди но Та та ри ус пе ли да ис ко ри сте. 
Ау тор књи ге на во ди да „у по след њој XLIX 
гла ви по сле све о бу хват ног опи са тур ске 
др жав не мо ћи Кон стан тин Ми ха и ло вић ће 
апе ло ва ти на је дин ство пољ ских кра ље ва с 
угар ским и обра ти ти се њи хо вим вла да ри ма 
– ко ји су би ли ро ђе на бра ћа – ма ђар ском кра љу 
Вла ди сла ву и пољ ском кра љу Ја ну Ол брех ту 
да се ује ди не у по ку ша ју да за јед но са вла да ју 
и про те ра ју Тур ке а не да се хри шћа ни ме ђу-
соб но бо ре”. То упо зо ре ње не ка да шњег ја ни-
ча ра ни ка да ни је узе то у об зир за то је и сле-
дио низ хри шћан ских по ра за ко ји су до ве ли 
до учвр шћи ва ња ви ше ве ков не тур ске пре-
вла сти. Ва жно је ис та ћи што чи ни и ау тор 
ове дра го це не књи ге да је Кон стан тин Ми-
ха и ло вић имао ве о ма ло ше ми шље ње о Тур-
ци ма као не вер ни ци ма и су ро вим осва ја чи-
ма, али он је умео да при зна и ис так не до бре 
стра не њи хо вог др жав ног устрој ства и вој-
нич ку ве шти ну. На ро чи то га је по га ђа ла 
стал на ме ђу соб на бор ба и рат ни су ко би хри-
шћа на и по себ но је у том сми слу ис ти цао 
кра ља Ма ти ју Кор ви на. Зна чај но је ис та ћи 
за па жа ња Алек сан дра Га ји ћа о ве о ма ва жним 
иден ти тет ским, ка рак те ро ло шким и мен та-
ли тет ским за кључ ци ма ве за ним за на чин 
осман ске упра ве. То са мо го во ри да Кон стан-
тин Ми ха и ло вић ни је био са мо пу ки по сма-
трач и опи си вач већ да је имао спо соб ност 
да уоб ли чи и опи ше глав не по ли тич ке и дру-
штве не то ко ве ко ји су об ли ко ва ли тур ску 
вла да ви ну. Он на во ди да је „пра вич ност пре-
ма ино вер ци ма че сто фор мал на, дво лич на и 
увек се би тра жи из го во ре да уз вр да и не по-
сту пи она ко ка ко би мо рал на ла гао. Ни пра-
вич ност ме ђу му сли ма ни ма ни је ду хов но ду-
бо ка и искре на; али је ста бил на – јер из ви ре 
из чвр сти не јед ног до брог ор га ни зо ва ног 
по рет ка ко ји уме да, с јед на ком оштри ном, 
и ка зни и на гра ди, већ ка ко по тре бе на ла жу”. 
Ми ха и ло вић се исто вре ме но су прот ста вља 
не про ми шље ном пот це њи ва њу Ту ра ка и њи-
хо вој ола кој са та ни за ци ји, али ипак не про-
пу шта при то ме ни да ука же да су они пре-
вр тљи ви, да се ла жно ку ну и не одр жа ва ју 
реч, да ко ри сте сва ко мо гу ће лу кав ство и 
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из го вор ка ко би оште ти ли оне на ко је су се 
на ме ри ли. Ми ха и ло вић их да кле, вој но и по-
ли тич ки-ор га ни за ци о но ве о ма по шту је али 
их исто вре ме но у људ ском и ду хов но-мо рал-
ном сми слу пре зи ре. Он на гла ша ва од ре ђе ну 
пред ност тур ске упра ве ко ја во ди бри гу о 
си ро ти њи и обич ном на ро ду, она при ла го ђа-
ва свој на чин вла да ви не њи хо вим по тре ба ма 
и та ко ђе се не ли би да ис так не пред но сти ко је 
ис ка зу је тур ски бор бе ни дух у од но су на 
европ ски ко ји је не пре ста но из ло жен раз ми-
ри ца ма и ме ђу соб ним ди на стич ким бор ба ма 
што не ми нов но сла би ње го ву от пор ну и од-
брам бе ну сна гу. За то он као не по сред ни уче-
сник вој них по хо да да је и прак тич не вој не 
са ве те ка ко би се пру жио што озбиљ ни ји и 
ре зо лут ни ји от пор тур ској на је зди. Кон стан-
тин Ми ха и ло вић ис ка зу је и опи су је су ро ву 
ре ал ност и на сто ји да пру жи што ши ру и 
раз ра ђе ни ју сли ку вре ме на у ко ме је жи вео.” 
Све стан је, да кле, Ми ха и ло вић да је устрој-
ство си сте ма за сно ва но на лич ним за слу га ма 
и отво ре ним мо гућ но сти ма на пре до ва ња на 
осно ву тих за слу га у ве ли кој пред но сти над 
си сте мом ко ји пр вен стве но по чи ва на на сле-
ђе ном ста ту су: при ви ле ги ја ма, али, ипак не 
ви ди у том ... раз лог укуп не над мо ћи Ту ра ка 
над хри шћа ни ма”. Али он на во ди да је су-
штин ски узрок по ра за хри шћа на њи хо ва су-
ко бља ва ња и уну тра шње ме ђу со би це ко је су 
до во ди ле до ра за ра ња од брам бе не и стра те-
гиј ске мо ћи и спо соб но сти хри шћа на. Сâ мо 
де ло Кон стан ти на Ми ха и ло ви ћа ни је на ста ло 
као ре зул тат ра да обра зо ва ног и ра фи ни ра ног 
хро ни ча ра већ се он че сто осла њао на ми то-
ло шке сло је ве, еп ска пре да ња и ле ген де. За то 
и ни је реч о за пи си ма ко ји се од ли ку ју исто-
риј ском тач но шћу и те о риј ском уте ме ље но-
шћу. Али он је, ка ко ка же Алек сан дар Га јић, 
чо век ко га је „те шка суд би на ка ли ла, и од 
ње га ство ри ла чо ве ка би строг и са мо у ког, али 
не и уче ног. Пре и из над све га то га, он је био 
и остао оби чан чо век из на ро да, при прост, али 
ши рок у са гле да ва њу про шло сти и са да шњо-
сти, с до ми шљо шћу ко ја је пу на са мо по у зда-
ња у на род но ис ку ство и му дрост ње го вог 
пре да ња ко ја се ка ко се кроз жи вот уве рио, 
по ду да ра ло и с ње го вим лич ним ис ку ством 
и за кључ ци ма из ве де ним на осно ву пре жи-
вље ног”. И по ред очи глед них мањ ка во сти у 
исто риј ској фак то гра фи ји Ми ха и ло ви ће во 
де ло је као ли те рар ни и исто риј ски из вор 
ве о ма зна чај но за на ше укуп но по и ма ње и 
раз у ме ва ње исто ри је ко је се осла ња и на по-

сто ја ње на род не исто риј ске све сти ко ју и он 
ба шти ни. Из у зет но је зна чај но и ње го во спо-
ми ња ње пр вих вер зи ја ко сов ске епи ке ко ја 
све до чи да је бит ка из гу бље на због не сло ге 
и из да је срп ских ве ли ка ша што је обе ле жа ва-
ло хри шћан ске сна ге не са мо у овом су да ру 
с Тур ци ма. За ко сов ски по раз као глав ни кри-
вац ја вља се Вук Бран ко вић а спо ми ње се и 
Ми лош Оби лић. Он на во ди и ве о ма ау тен-
тич не чи ње ни це о суд би ни кне за Ла за ра али 
и о су ко би ма уну тар тур ских ре до ва. Овим 
при по ве сти ма са мо се ак ту е ли зу је и ожи вља-
ва срп ска сред њо ве ков на иде о ло ги ја ве за на 
за ди на сти ју Не ма њи ћа. За то ау тор ис ти че 
оце ну да Ја ни ча ре ве успо ме не ни су са мо ме-
мо ар ски за пис или хро ни ка већ је реч о „ин-
струк тив ном по ли тич ком спи су пу ном ствар-
них и ми то ло ги зо ва них мо ти ва ко ји оди ше 
не са мо прак тич ним са ве ти ма, већ и са свим 
осо бе ном по ли тич ком иде о ло ги јом кроз ко ју 
вред ну је пред мет по сма тра ња и да је прак тич-
на ис ку ства”. Ако се од ре ђу је ње гов жа нр он 
се сва ка ко мо же свр ста ти у жа нр „огле да ла 
вла да ра” или „вла дар ских огле да ла” као део 
сред њо ве ков не књи жев но сти – књи жев но сти 
огле да ла – ко ја се раз ви ја ла у хри шћан ској 
Евро пи у пе рио ду од 12. до 16. ве ка, а би ли 
су ин спи ри са ни ан тич ким узо ри ма и при ме-
ри ма. За то је ва жно на ко ји на чин Алек сан-
дар Га јић од ре ђу је су шти ну и глав не од ли ке 
овог књи жев ног жан ра ко ји је имао ве ли ки 
ути цај на гра ђе ње но вог при сту па по ли ти ци 
и ње ном ствар ном зна ча ју. На ме ра огле да ла 
као књи жев ног из ра за у сред њем ве ку, би ла 
је да пру жи све о бу хват но, ин струк тив но „ен-
ци кло пе диј ско” зна ње о те ми ко ју об ра ђу је 
у јед ном пре глед ном де лу. Оно што је ва жно 
то је од ре ђе ње „огле да ла вла да ра” као тек сто-
ва ко ји су се ба ви ли ду жно сти ма вла да ра и 
под у ча ва ле га на ко ји на чин нај е фи ка сни је и 
нај це лис ход ни је да вла да, да ју ћи зна ња о ме-
то до ло ги ји вла да ви не и прак тич не ве шти не 
по треб не за оба вља ње по ли тич ких и др жав-
них ак тив но сти. Огле да ла вла да ра та ко у се би 
са жи ма ју упут ства за успе шно вла да ње али 
у исто вре ме пред ста вља ју и иде о ло шку осно-
ву за афир ма ци ју од ре ђе них по ли тич ких 
иде ја ве за них пре све га за мо нар хиј ски об-
лик вла да ви не при ме њи ван и код хри шћа на 
и му сли ма на. Она су има ла ја сно од ре ђе ну 
и струк ту ри са ну фор му као не ка вр ста ве-
ли ке епи сто ле и пи са ли су их при пад ни ци 
ви ших и обра зо ва ни јих сло је ва а по све ћи ва-
ни су од ре ђе ним вла да ри ма или ис так ну тим 
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ве ли ко до стој ни ци ма. Свр ха им је би ла да 
ство ре сли ку о пра вед ној вла да ви ни у вре ме-
ни ма ве ли ке кон фу зи је и од су ства ста бил них 
по ли тич ких и дру штве них од но са. Осла ња-
ју ћи се на низ ан тич ких узо ра, жа нр огле да-
ло вла да ра је до сти гао вр ху нац у зре лом и 
по зном сред њем ве ку (1000–1450). Де ла на-
ста ла у ре не сан сном пе ри о ду ба шти ни ле су 
ра ни је при ме ре и ис ку ства а при то ме су 
раз ви ја на и обо га ћи ва на но вим уви ди ма али 
су до би ја ле и но ву ху ма ни стич ку ди мен зи ју 
у ве шти ни вла да ња што је и по ред свих не-
га тив них и по ра зних исто риј ских при ме ра 
би ло од пре суд не ва жно сти за фор му ли са ње 
но вог и ра ци о нал ни јег при сту па у по ли ти ци.

У жа нр огле да ла вла да ра пре по ја ве Ма-
ки ја ве ли је вог спи са О Вла да ру спа да ју и де ло 
Са ва на ро ле Рас пра ва о ор га ни за ци ји и вла ди 
гра да Фи рен це, спис Spe cu lum prin cips Џо на 
Скел то на, De reg no Фран че ска Па три ци ја, 
De Prin ci pe Ја ко ба Пон та на, Дво ра ни но ва 
књи га Бал да за ра Ка сти ља на, Упут ство хри
шћан ског вла да ра Ера зма Ро тер дам ског. Ни-
ко ло Ма ки ја ве ли је на ста вио тра ди ци ју пи-
са ња вла да лач ких огле да ла и то се по себ но 
ви ди у струк ту ри овог де ла из ме ђи 14. и 23. 
по гла вља као пра ви при мер овог жан ра. Ма-
ки ја ве ли уво ди у по ли тич ки жи вот не иде ал-
ну сли ку по жељ ног вла да ра већ по тен ци ра 
окре та ње по ли тич ком праг ма ти зму и ре ал-
ним од но си ма у по ли тич ком жи во ту, су ро вој 
сва ко дне ви ци да ле ко од иде ал них и про јек-
то ва них об ли ка вла да ви не. Ау тор с пра вом 
на во ди ста но ви ште Ен др ју Ха ке ра да је „Ма-
ки ја ве ли пр ви пи сац ко ји се при хва тио по сла 
да опи ше свет по ли ти ке ка кав он за и ста је-
сте.” За то је увео по јам и прак су ре а ли зма у 
вре ме ка да се фор ми ра ју обри си са вре ме не 
по ли тич ке на у ке ко ја је до та да би ла са мо у 
сфе ри иде ал них кон цеп ци ја по те клих из ан-
тич ког све та што ни је мо гло да функ ци о ни ше 
у вре ме ве ли ких исто риј ских кон вул зи ја и 
су ко ба ка да се тра жио ја сан и од лу чан при-
мер вођ ства у по ли тич ким по сло ви ма и до га-
ђа ји ма. Одва ја ње по ли ти ке од мо ра ла и ве зе 
с Бо гом озна чио је су штин ски и да ле ко се жни 
пре лом у при сту пу во ђе ња и раз у ме ва ња по-
ли ти ке ко ја се окре ће не по сред ним жи вот ним 
ис ку стви ма и до се зи ма. Га јић из но си став да 
је за Ма ки ја ве ли ја „циљ по ли ти ке оства ри-
ва ње ра ци о нал ног пла на у ко ме се огле да кон-
сти ту тив на моћ за јед ни це и у крај њем до ма-
ша ју свог ра ци о на ли зма оцр та ва и крај ње 
до ме те мо дер не на по љу по ли ти ке. Фи дел Егон 

ка же, он се не оба зи ре ни на ка ква ‛ста но ви-
шта̓ : те о ло ги ју, мо рал, есте ти ку или са му фи-
ло зо фи ју. То је не што по све но во. Ма ки ја ве ли 
пи ше о др жа ви и др жав ни ци ма, као што би 
зо о лог пи сао о мор ским пси ма, ти гро ви ма 
или зми ја ма отров ни ца ма.” Ова кав од нос Ма-
ки ја ве ли ја пре ма тра ди ци ји, по ли тич кој фи-
ло зо фи ји и те о ло ги ји ко ја је до ми ни ра ла у 
по ли тич ком жи во ту тог вре ме на не ми нов но 
га је до вео у су коб с увре же ном прак сом во-
ђе ња по ли ти ке што ње га ни је по ко ле ба ло у 
осми шља ва њу основ них иде ја и кон цеп ци ја, 
без об зи ра на то што се он осла њао на мно ге 
еле мен те ко ји су већ би ли по зна ти и при ме-
њи ва ни у по ли тич ким од но си ма. Узи ма ју ћи 
све окол но сти у об зир: исто риј ске, фи ло зоф-
ске, кул тур не, по ли тич ке, ко је су сва ка ко 
ути ца ле на фор ми ра ње по ли тич ких ста во ва 
Ма ки ја ве ли ја не сме се гу би ти из ви да ка ко 
ис ти че ау тор ове упо ред не сту ди је да „основ-
на за ми сао ње го вог Вла да о ца ле жи у ње го вом 
ре пу бли ка ни зму ко ји уз о ре ви ди у древ ном 
Ри му и за чи ју се ре ста у ра ци ју у ви ду гра ђан-
ске вла да ви не (ка ко и гла си IX по гла вље Вла
да о ца) он се за ла же за та кво уре ђе ње где ће 
се вла дар осла ња ти на на ро де а не на ари сто-
кра ти ју”. У гра ђан ском ста ле жу он ви ди слој 
ко ји је но си лац по ли тич ког су бјек ти ви те та 
и ко ји се ра ди од бра не сво јих ко му нал них и 
му ни ци пи јал них пра ва су прот ста вља аграр-
ном на след ном плем ству ко је је при гра би ла 
власт од мо нар ха и зло упо тре би ла га ства ра-
ју ћи оп шту по мет њу и су ко бе. При то ме ва ља 
ис та ћи да он ниг де ни је фор му ли сао као сво-
ју но се ћу иде ју да „циљ оправ да ва сред ство” 
и то не чи ни су шти ну ње го вог по ли тич ког 
све то на зо ра што је ина че увре же но ми шље-
ње оли че но у са мом из ра зу ма ки ја ве ли зам. 
Он сва ка ко ни је од го во ран за ка сни је сим пли-
фи ко ва ње и ис кри вља ва ње ту ма че ња ње го-
вих ста во ва ко ји су пре све га би ли из раз су-
ро вих и тра гич них по ли тич ких бор би ко је 
су во ђе не у то вре ме. Тек ће ра зло жно ту ма-
че ње иде ја Ни ко ле Ма ки ја ве ли ја мо ћи да 
су зби је ан ти ма ки ја ве ли зам ко ји је за сту пао 
ста но ви ште да је он ис ква рио по ли ти ку и 
из оп штио мо рал из по ли ти ке. Га јић на во ди 
да је Фри дрих Ве ли ки Ма ки ја ве ли је вог вла-
да ра сма трао мон стру мом а ње го во де ло јед-
ним од нај о па сни јих у чи та вој исто ри ји, оно 
од ко га је по што-по то тре ба ло од бра ни ти чо-
ве чан ство. Али иде је Ма ки ја ве ли ја по ка за ле 
су сву сво ју ви тал ност и ра ци о нал ност и пре-
жи ве ле и нај же шћа по ри ца ња и оспо ра ва ња 
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јер су ту ма че не јед но стра но без уви да у ши ри 
дру штве ни кон текст. Ва жно је на по ме ну ти 
да Вла да лац и Ја ни ча ре ве успо ме не, без об зи-
ра на то што при па да ју од ре ђе ном ре не сан-
сном кор пу су и ја сно об ли ко ва ном књи жев-
ном фор мом и жан ром, по себ ни су јер им је 
при лаз по ли тич ким и исто риј ским до га ђа ји-
ма раз ли чит и осо бен и усло вљен при ли ка ма 
и исто риј ским окол но сти ма у ко ји ма су жи-
ве ли и ства ра ли. Они из ла зе из окви ра жан ра 
ко ји је био при ме њи ван у спи си ма ко ји су 
би ли озна че ни као огле да ло вла да ра и у то ме 
је њи хо ва на ро чи та вред ност и зна чај. Ма ки-
ја ве ли је ви ше по све ћен об ли ко ва њу тех ни-
ке и тех но ло ги је вла да ња а Кон стан тин Ми-
ха и ло вић је ви ше окре нут свом не по сред ном 
по ли тич ком и вој ном ис ку ству, ода кле и цр пе 
сво је по гле де на ото ман ску им пе ри ју и про-
ми шља ка ко се су прот ста ви ти на ди ру ћој тур-
ској прет њи. За ни мљи во је да су оба спи са 
на ста ла у то ку јед не де це ни је, 1499–1502. го-
ди не. Ме ђу овим ау то ри ма по сто је ра зу мљи ве 
раз ли ке али и до ста до дир них та ча ка ко је 
прои зла зе из не по сред ног жи вот ног и по ли-
тич ког ис ку ства и до жи вља ја све та у ко јем су 
жи ве ли. Ва жно је ис та ћи да они на пу шта ју 
иде ал тип ски мо дел вла да ра ко ји се мо же на ћи 
у та да шњим спи си ма и усва ја ју прин цип да 
по ли тич ку про шлост по сма тра ју ка ква она 
је сте, по ла зе ћи од кон крет ног и ствар ног ста-
ња и окол но сти, ис ти че Алек сан дар Га јић, без 
об зи ра на то што се њи хо ви по гле ди на су-
шти ну по ли ти ке ве о ма раз ли ку ју. Док ствар-
ност Ма ки ја ве ли ја упу ћу је на за кључ ке о 
одво је но сти по ли ти ке од вер ске сфе ре и мо-
ра ла, а ко нач ност по ли тич ких ци ље ва и њи-
хов кон текст ука зу је, ако не баш на пу ну не-
мо рал ност, а оно на ре ла тив ност у по гле ду 
при др жа ва ња мо ра ла за рад по ли тич ке про-
би тач но сти. Ми ха и ло ви ће во про жи ма ње вер-
ско-мо рал ног с по ли тич ким, њи хо ва стал на 
ме ђу соб на по ве за ност и упу ће ност је жи ва, 
ко хе рент на, по је ди ним крај ње екс трем ним 
жи вот ним де ша ва њи ма не уз др ма на и не у по-
ре ди во ствар ни ја од еру ди циј ских екс пли ка-
ци ја ху ма ни стич ких и по зно сред ње ве ков них 
со фи ста чи ја је ве ра хлад на, па тос из ве шта-
чен, а ар гу мен та ци ја у при лог иде а ли зо ва ној 
про јек ци ји – про бле ма тич на. На тај на чин се 
мо же ви де ти да су ова два спи са за сно ва на у 
су шти ни, да раз ли чи тим при сту пи ма, дру га-
чи јем од но су пре ма по ли тич кој тра ди ци ји и 
на чи ну ре ша ва ња по ли тич ких и исто риј ских 
иза зо ва. То не спре ча ва ау то ра ове књи ге да 

из во ди сме ле за кључ ке о пр вим, пра вим про-
то мо дер ним спи си ма ма ко ли ко се то не укла-
па ло у оп ште при хва ће не фор ме и те о риј ске 
ша бло не. Ње му је ва жно да ис так не раз ли-
ко ва ње у при сту пу и при ро ди ова два спи са 
ко ја са др же и од ре ђе не до дир не тач ке. Он то 
ар гу мен ту је ста вом: „На про тив, по сто је ће 
слич но сти, пре све га оне у пред ме ту про у ча-
ва ња, али и оне у при сту пу, у ме то ду, до вољ не 
су за пло до твор но по ре ђе ње као и за ко нач-
но раз ма тра ње кључ ног пи та ња: за што ова 
два са вре ме ни ка до ла зе до по све су прот них 
за кљу ча ка, на кон оштро ум них по гле да на 
кон крет но по ли тич ко по ље? Да, Ми ха и ло вић 
у свом де лу мо жда не из но си то ли ко ди рект-
них и си стем ски из ве де них оп штих за кљу-
ча ка по пут Ма ки ја ве ли ја, али се – на осно ву 
опи са ни за кон крет них до га ђа ја и ње го вог 
про су ђи ва ња о њи ма ви ди чи тав низ оп штих 
ста во ва ко ји се од но се на исте те ме и мо мен-
те у по ли тич ком жи во ту вла да ра и на ро да 
ко јим се ба ви и Ма ки ја ве ли. Стил и ме то до-
ло ги ја им је су раз ли чи ти, али ни при бли жно 
то ли ко уда ље ни као из ме ђу не ких дру гих 
де ла с ко ји ма је Ма ки ја ве ли већ по ре ђен, а 
ко ја ни су као Ја ни ча ре ве успо ме не део истог 
жан ра (огле да ла вла да ра) већ пред ста вља ју 
ра зна спе ку ла тив на, фи ло зоф ско-те о риј ска 
де ла чи ји су при сту пи, па и те ме ко ји ма су 
се ба ви ле, би ле знат но дру га чи је од оног Ма-
ки ја ве ли је вог. На по кон, ту је чи тав низ слич-
но сти и раз ли ка и у жи во ти ма и при сту пу 
по ли тич кој прак си из ме ђу Ми ха и ло ви ћа и 
Ма ки ја ве ли ја ко ји упу ћу ју на њи хо во су че-
ља ва ње. Ва жно је ис та ћи да су Ма ки ја ве ли 
и Ма и ха и ло вић би ли ве за ни као гра ђа ни за 
ур ба не цен тре без об зи ра на то што ни су при-
па да ли истом кла сном и ста ле шком сло ју. Ма-
ки ја ве ли је по де лио суд би ну ку ће Ме ди чи а 
Кон стан тин Ми ха и ло вић не ће ус пе ти да се 
вра ти у сво ју по стој би ну јер ће тур ско цар-
ство тек у вре ме вла да ви не сул та на Се ли ма 
кре ну ти да опа да. Алек сан дар Га јић за кљу-
чу је да су и Ми ха и ло вић и Ма ки ја ве ли не по-
сред ни све до ци и уче сни ци у те шким да ни-
ма за та да шњи хри шћан ски свет али они су 
би ли и све до ци су ко ба моћ ни ка, не сло ге, екс-
пан зи је ве ли ких си ла на Апе нин ско и Бал кан-
ско по лу о стр во, па ље ви не и по ко ља. Пре ко 
за ва ђе них ита ли јан ских ре пу бли ка и кра љев-
ства, над ме ћу се рим ски па па, фран цу ска и 
шпан ски кра ље ви, а ка сни је и вла да ри Све-
тог рим ског цар ства. Кроз фе у дал но ра су ло 
Бал ка на на пре ду је тур ска вој но-спа хиј ска 
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де спо ти ја, а њој се, дуж ве ћег де ла по лу о стр-
ва, су прот ста вља ју угар ско-пољ ски ка то-
лич ки мо нар си, ка сни је и цар ски Хаб збур зи. 
Обо ји ца ви де зло свог до ба у де струк тив ним 
за ва да ма од мет ну тог круп ног плем ства од 
ја ке цен трал не вла сти чи је ус по ста вља ње при-
жељ ку ју. Обо ји ца су ва тре ни па три о ти, бор-
бе них на сто ја ња и оштрих уви да. Ма ки ја ве-
ли ма шта о ује ди ње њу Ита ли је кроз об но ву 
рим ског ре пу бли ка ни зма: Ми ха и ло вић, пак, 
жу ди за ује ди ње њем свих хри шћан ских на-
по ра за рад про те ри ва ња Ту ра ка с Бал ка на и 
об но вом сло бо де у по ко ре ној отаџ би ни. Га јић 
у упо ред ној ана ли зи по све ћу је па жњу и раз-
ли чи том сти лу, те о риј ској за сно ва но сти и 
ли те рар ном по ступ ку ко ји при ме њу ју ова два, 
по све му раз ли чи та али и ау тен тич на ау то-
ра. Док је Ми ха и ло ви ће во де ло про же то ме-
мо ар ским и лич ним при сту пом и про ис ти че 
из на род ног ис ку ства што и од ре ђу је на чин 
ње го вог ка зи ва ња, Ма ки ја ве ли те жи то ме да 
из бег не ка но не ве за не за опи си ва ње иде ал ног 
вла да ра и на сто ји да иза ђе из окви ра ху ма ни-
стич ке ин спи ра ци је и да го во ри на јед но ста-
ван, све ден, ди рек тан и су ге сти ван на чин. 
Он на сто ји да из бру си што јед но став ни ји и 
при јем чи ви ји стил ко ји не ће би ти оп те ре ћен 
ути ца јем ан тич ких ми сли ла ца ко је је он сва-
ка ко до бро и те мељ но по зна вао. Ње гов циљ 
је да бу де што објек тив ни ји и пре ци зни ји, 
али ау тор ове књи ге ис ти че да ње гов стил 
ни је у тој ме ри ино ва тор ски јер по дроб ни ја 
ана ли за Ма ки ја ве ли је вог сти ла ука зу је да је 
реч о све сном опо на ша њу кла сич ног ре то рич-
ког при сту па, на чи на из ла га ња и су ге стив ног 
убе ђи ва ња ко ји опо на ша Ци це ро но ве спи се. 
„И у то ме ле жи Ма ки ја ве ли је ва кон тра дик-
ци ја: бе же ћи од сти ла сво јих са вре ме ни ка 
што се окре ћу кла сич ним ау то ри те ти ма, он 
упра во опо на ша стил јед ног од њих, и то не 
ма кар ко га до са мог Ци це ро на, нај зна чај ни-
јег од рим ских кла си ка, и при то ме ово опо-
на ша ње при кри ва, пре ћут ку је, док у исто 
вре ме раз ви ја тео ри ју ко јом су штин ски про-
тив ре чи кла сич ним по гле ди ма на ве зу по ли-
ти ке и мо ра ла”. Слич на оце на се мо же пре по-
зна ти и у ана ли зи ме то да ко јом се слу же ова 
два ау то ра. Основ ни ме то до ло шки при ступ 
је са др жан у из бе га ва њу бе ле же ња и опи си-
ва ња иде ал них пред ста ва ствар но сти већ се 
они окре ћу опи си ва њу и ана ли зи по ли тич ког 
жи во та ка кав он је сте у свој сво јој про тив-
реч но сти. При то ме је Ма ки ја ве ли склон да 
оства ри што пре ци зни ји и ве ро до стој ни ји 

на уч ни и те о риј ски до при нос да про на ђе и 
об ја сни узроч но-по сле дич не од но се, све по-
сто је ће за ко ни то сти у опи си ва њу по ли тич ког 
жи во та у та да шњим окол но сти ма. „Кроз Ма-
ки ја ве ли је ве по ли тич ке спи се и ње гов ме тод 
про ве ја ва не са мо мо дер на по ли тич ка на у ка, 
већ, кроз њу, и све ра не од ли ке мо дер них дис-
кур зив них тво ре ви на – по ли тич ких иде о ло-
ги ја. Он уо ста лом ни је ни же лео да ство ри 
објек тив ну на у ку, већ да ра фи ни ра јед ну – 
био је тог убе ђе ња – нај е фи ка сни ју и, са мим 
ти ме, нај и справ ни ју по ли тич ку те о ри ју као 
(што се из ње го вог сти ла и при сту па очи глед-
но ви ди) ре то рич ку прак су за сно ва ну на исто-
риј ском зна њу и спо соб но сти да се ин тер пре-
ти ра ју де ла, ре чи и по на ша ња. Он је био ре-
ста у ра тор, ин тер пре та тор, на ра тор и ора тор. 
Ра дио је на об на вља ну и до да ва њу но ве ле по-
те рим ској по ли тич кој му дро сти ка ко би ра-
з у  мео сми сао по ли тич ких про це са свог вре-
ме на, као и да ис при ча при че ко је би под сти-
ца ле ње го ве са вре ме ни ке на по ли тич ке иде је 
ко је су за бо ра ви ли. Ма ки ја ве ли, ре кон струи-
шу ћи рим ски ре пу бли ка ни зам, су штин ски 
од ба цу је ве ру и мо рал свог до ба, и кроз се лек-
ти ван из бор и ин тер пре та ци ју оних чи ње-
ни ца ко је су за то по доб не (што упу ћу је и на, 
ма кар по ти сну те и за бо ра вље не чи ње ни це 
ко је се, бу ду ћи не по доб не од ба цу ју и при кри-
ва ју) ства ра не ка кву хи брид ну по лу- и псеу-
до на уч ну, ре то рич ки су ге стив ну-по ли тич ку 
ве ру – пре те чу мо дер не иде о ло ги је, пред ста-
вља не за објек тив ну да тост – ко ја мо же ге-
не рал но да об ја сни јед но из дво је но по ље по-
сто ја ња, у овом слу ча ју по ли тич ки жи вот и 
ње го ву прак су”. Кон стан тин Ми ха и ло вић је 
окре нут опи си ва њу и раз у ме ва њу ве ли ке тур-
ске прет ње, на чи ну функ ци о ни са ња тур ске 
им пе ри је и об ли ке ње ног ши ре ња. Ма ки ја ве-
ли се та ко ђе освр ће на опа сност од тур ских 
осва ја ња али он сво је по гле де ста вља у ши ри 
исто риј ски и по ли тич ки кон текст. За ње га је 
тур ска вла да ви на слич на ис точ њач ким де-
спо ти ја ма ко је се одр жа ва ју на сна зи и спо-
соб но сти не при ко сно ве ног сул та на. Он сум ња 
у трај ност и одр жи вост ова квог об ли ка вла-
да ви не. Га јић за кљу чу је да се „Ми ха и ло ви-
ће ви за кључ ци о тур ској мо ћи ов де ... го то во 
по ду да ра ју с Ма ки ја ве ли је вим ви ђе њем. Ма-
ки ја ве ли ју је то, на про тив, са мо је дан при-
мер, док ње га му че мно ге дру ге бри ге. Но и 
оне се на из ве стан на чин, су штин ски по ду-
да ра ју с оним Ми хаи ло ви ће вим”. У књи зи 
је да то и гле да ње на од нос ова два ау то ра на 
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при ме ну си ле, су ро во сти, лу кав ства, ла жи 
и пре ва ре у по ли тич ком жи во ту и де ло ва њу. 
У њи хо вим ста во ви ма не по сто ји апо ло гет ски 
од нос пре ма упо тре би си ле. Они се раз ли ку-
ју у про це њи ва њу ка да се и у ко јим при ли ка-
ма си ла мо же ко ри сти ти као део по ли тич ког 
по ду хва та. Ми ха и ло вић си лу и прав ду не раз-
два ја и на сто ји да их ускла ди ка ко упо тре ба 
си ле не би пре ра сла у по ли тич ки зло чин ко ји 
во ди не ми нов но у по раз и про паст, јер ако се 
не оства ру је ви ша прав да не мо гу ће је оства-
ри ти ње го во схва та ње ви ше и ми стич не су-
шти не по ли ти ке као део ње го вог по и ма ња 
исто ри је и дру штва. Ми ха и ло ви ћев од нос 
пре ма при ме ни зла и зло чи на у по ли тич ком 
жи во ту мо же се са же ти у ње го вом ста ву да 
„ор га ни за ци ја, број на моћ, бо гат ства и вој на 
си ла су ве о ма бит ни. Али, све се то по сте пе но 
гу би ако се не при ме ре но упо тре бља ва, бр зо 
се то пи услед под ле га ња ду хов но-пси хо ло-
шким за блу да ма, свим мо гу ћим на о па ко сти-
ма и се бич но сти ма ко је во де у зло чин ства”. 
Ма ки ја ве ли ко ји стрикт но одва ја по ли ти ку од 
мо ра ла и ве ре има, ка ко то Га јић на гла ша ва, 
не са мо не га ти ван ан тро по ло шки и „ис по-
ли ти зо ван” од нос пре ма људ ској при ро ди и 
ње ном ма ни фе сто ва њу и де ло ва њу у по ли-
тич кој сфе ри. Он ви ше апо стро фи ра у свом 
спи су на чи не и об ли ке вла да ви не и сма тра да 
успе шност и ефи ка сност не чи је вла да ви не 
за ви си из над све га од „из бе га ва ња ко ри шће-
ња уста но вље них оби ча ја чи је по што ва ње 
чи ни осно ву за успе шну и ста бил ну вла да-
ви ну. Ма ки ја ве ли се осла ња на при ме ре из 
рим ске исто ри је ве за них за по ко ра ва ње ста ре 
Грч ке а слич ну стра те ги ју су по Ми ха и ло ви-
ћу ко ри сти ли Тур ци у осва ја њу Бал ка на. Он 
ис ти че по себ не де мо граф ске про ме не и по-
ја ве по ве зи ва ња – ка да та ко ве ром про ме не, 
та ки го ри по ста ну за хри шћа не не го пра ви 
по га ни ци”. Ау тор ове књи ге за кљу чу је да се 
„Ма ки ја ве ли и Ми ха и ло вић го то во у пот пу-
но сти по ду да ра ју у опи си ма стра те ги је осва-
ја ња, са мо је пр ви по сма тра као објек тив ну 
ну жност – успе шну тех ни ку. А Ми ха и ло вић 
као по сле ди цу прет ход них за стра ње ња и злу 
коб што је за де си ла осво је не, а не са мо као 
пу ки ре зул тат осва јач ке успе шне ве шти не 
за по се да ња но вих про сто ра. Ми ха и ло вић не 
про пу шта да ка же да Тур ци вла да ју стро го, 
али пра вед но: да се тру де да ка жња ва ју све 
пре ступ ни ке, без из у зет ка. Ми ха и ло вић 
сма тра да је у то ме глав на сна га тур ске мо ћи, 
да се они то га др же од пра ста рих вре ме на, и 

да је то ме убе дљи ве при ме ре”. Ма ки ја ве ли 
на сто ји да утвр ди на ко ји на чин мо же мо ме-
ри ти сна гу не ке вла да ви не, и за ње га се као 
нај ва жни је ме ри ло ја вља ди ле ма да ли се вла-
да ви на у слу ча ју опа сно сти и рат них су ко ба 
мо же одр жа ти са ма или је при ну ђе на да тра-
жи стра ну по моћ. За то Ма ки ја ве ли сма тра 
да је за вла да ра ва жни је да уз се бе има на род 
не го плем ство, по го то во за то што плем ство 
жу ди да тла чи дру ге, док на род јед но став но 
не же ли да бу де угње та ван, те га је лак ше 
за до во љи ти. Дру ги раз лог за што вла дар тре-
ба да тра жи по др шку на ро да ле жи у њи хо вој 
број но сти ко ју је бо ље има ти уз се бе не го 
про тив се бе. И Ми ха и ло вић ис ти че да тур ска 
вла да ви на те жи да при до би је ши ру и трај-
ни ју по др шку на ро да ства ра ју ћи усло ве за 
оства ри ва ње пра вед но сти, кон тро лу чи нов-
ни штва ко ју спро во де хај фо су ру ди – исле-
ђи ва чи на си ља – ко је су ла тан упу ћу је да ви ди 
да ли се на ро ду чи ни не прав да, са мо во ља и 
бе за ко ње.” Цар ски си стем, пре ма Ми ха и ло-
ви ће вом опи су, функ ци о ни ше на осно ву на-
пре до ва ња по лич ним за слу га ма, на су зби-
ја њу са мо во ље, при че му се у осман лиј ској 
др жа ви у са мом ко ре ну уни шта ва сва ка мо-
гућ ност ства ра ња на след ног плем ства или 
не ке дру ге вр сте са мо стал них моћ ни ка”. Ма-
ки ја ве ли је све стан опа сно сти ко ја до ла зи од 
са мо во ље ве ли ка ша као дез ин те гра ци о ног 
фак то ра; ње га пре вас ход но за ни ма ју до ступ-
ни ре сур си, ефи ка сност ор га ни за ци је и де-
ло твор ност вла да ви не а у дру гом пла ну су 
мо рал ни прин ци пи и њи хо во по што ва ње и 
при ме на, јер њих тре ти ра у ути ли та ри стич-
ком кљу чу и из ви зу ре праг ма тич но сти и ефи-
ка сно сти. Ути ли та ри стич ка пер спек ти ва је у 
фо ку су па жње Ма ки ја ве ли ја, за ње га је ва жно 
оства ри ва ње ефи ка сно сти. Он ис ти че зна чај 
ору жа не си ле, хра бро сти, сре ће (фор ту не) или 
за сни ва ње но вих др жав них тво ре ви на зло-
чин ством. Ту се нај бо ље мо же ви де ти рас кол 
из ме ђу мо ра ла и по ли ти ке ко ји трај но обе ле-
жа ва ње гов при ступ по ли ти ци осла ња ју ћи се 
при то ме на низ при ме ра из ан тич ке исто ри је, 
а за ње га се мо же ре ћи да је зло чин тре ти рао 
као ре ла ти ви стич ку ка те го ри ју ко ја мо же има-
ти раз ли чи ту упо тре бу у од но су на циљ ко ји 
се же ли по сти ћи. Ма ки ја ве ли уво ди си ту а-
ци ју у ко јој се „мо же ре ћи да је зло чин до бро 
учи њен ако је из ве ден из ну жно сти или за рад 
не ког бу ду ћег ви шег до бра”. Он ипак сма тра 
да пре ве ли ка упо тре ба си ле ути ре пут про-
па сти јед не вла да ви не за то за го ва ра ње ну 
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уме ре ну, до бро осми шље ну и ци ља ну упо-
тре бу. Га јић ис ти че глав ну ди хо то ми ју у од-
но су на си ли ко ја се при ме њу је у по ли ти ци. 
„Основ ни про блем ко ји Ма ки ја ве ли пре ви ђа, 
је тај што јед ном по чи ње но зло чин ство (али, 
не и пра вед на од ма зда) ву че, све ви ше и бр же 
у но ва, не кон тро ли са на, па ра но ич на зло де ла 
и да не ма тог вла да о ца, ни ти ње го вог са вет-
ни ка, ко ји, уплев ши се у вр зи но ко ло зло чи на 
као ну жног до бра не ће сва ког пу та, за сва ки 
свој из не над ни страх, план и же ље но по стиг-
ну ће, про на ћи до вољ но до брих раз ло га да 
по но ви и ви ше стру ко умно жи раз ме ре пре ђа-
шњих зло де ла, чи ме би се, ка ко Ма ки ја ве ли 
тач но са гле да ва по сле ди це ова квог чи ње ња 
са мо ши ри ла не си гур ност и не по ве ре ње ко је 
би те ра ло, услед стал ног озле ђи ва ња, вла да-
ре во окру же ње про тив кр во лоч ног вла да ра”. 
Ау тор не про пу шта да ка же да код Кон стан-
ти на Ми ха и ло ви ћа ова квог ам би ва лент ног 
од но са мо ра ла и по ли ти ке не ма јер он је чвр-
сто ве зан за хри шћан ско раз у ме ва ње у ту ма-
че ње све та и исто риј ских про це са. При то ме 
он ја сно оцр та ва низ лу кав ста ва, пре ва ра и 
зло чи на тур ских сул та на по чи ње них у њи-
хо вим вој ним и осва јач ким по хо ди ма ко ји се 
огле да ју у кр ше њу и зло у по тре би при мир ја, 
муч ко и ве ро лом но на па да ње не при ја те ља 
без об ја ве ра та, ли кви ди ра ње за ро бље них кра-
ље ва и пле ми ћа, али ње га нај ви ше за бри ња-
ва не по сто ја ње све сти о по тре би за јед нич ког 
и об је ди ње ног де ло ва ња хри шћан ских сна га 
не спо соб них да пре ва зи ђу ме ђу соб не су ко бе 
и омра зе. У тај про стор се укли њу ју Тур ци 
ко ји те же што ве ћој и сна жни јој екс пан зи ји 
сле де ћи свој обра зац и на чин вла да ви не и ра-
то ва ња. „Ова кво по на ша ње Осман ли ја пот-
пу но се по кла па с вла дар ским по на ша њем 
ли си це ко га за го ва ра Ма ки ја ве ли: Сто га му-
дар вла да лац не тре ба да бу де од ре чи ка да 
му то не иде у ра чун и ка да се про ме не окол-
но сти у ко ји ма је дао реч... Али тре ба уме ти 
игра ти сво ју уло гу, па би ти при тво ран и дво-
ли чан, јер љу ди су бе за зле ни и на ви кли да 
се окре ћу ка ко ве тар ду ва и да по ги њу ши ју 
пред окол но сти ма, па ће ва ра ли ца увек на ћи 
оно га ко ји ће до зво ли ти да бу де пре ва рен”. 
Ва жно је, по ред овог, ис та ћи Га ји ће во раз-
ли ко ва ње при сту па ова два ау то ра о од но су 
вр ше ња зло чи на и по сти за ња од ре ђе них по-
ли тич ких ци ље ва.” За раз ли ку од Ми ха и ло-
ви ћа (и це ле средњoвековне тра ди ци је) ко ја 
за го ва ра вла да ре во угле да ње на Бо го чо ве ка, 
Хри сто са, Ма ки ја ве ли пред ла же дво лич но 

по на ша ње – и људ ско и звер ско – то јест, да 
вла дар тре ба по по тре би, и јед но и дру го, као 
ка кав мо дер ни кен та ур Хи рон, јер сма тра да 
ни по бо жност, ни људ скост, ни ти јед на вр ли-
на, ни су довољ ни за власт над љу ди ма. Вла-
дар тре ба да је нај слич ни ји и ли си ци и ла ву, 
по што лав не уме да се бра ни од зам ке, а ли-
си ца од ву ка. Тре ба, да кле, би ти ли си ца па 
по зна ва ти зам ке и лавa, па пла ши ти ву ко ве”. 
Ов де се ја сно мо же ви де ти раз ли ко ва ње ова 
два ау то ра. Кон стан тин Ми ха и ло вић оста је 
при вр жен пра во слав ном ис ку ству на во де ћи 
при ме ре из срп ске сред њо ве ков не исто ри је 
у ко јој он пре по зна је успо не и па до ве али и 
ви тал ност срп ског на ро да ко ји по се ду је спо-
соб ност об на вља ња и пре ва зи ла же ња по сле-
ди ца и нај те жих по ра за. Ау тор књи ге ис ти-
че да је Ма ки ја ве ли по се до вао по себ ну свест 
о зна ча ју и сна зи вр ли не и сна ге по ште не вла-
да ви не али се због при до би ја ња на кло но сти 
не сме по сту па ти отво ре но и на ив но. Вла да-
лац по Ма ки ја ве ли ју, тре ба да се пре тва ра и 
да ство ри при вид да по се ду је све вр ли не, а 
на ро чи то по бо жност, а да чи ни по по тре би 
и све су прот но то ме, ако му то по ве ћа ва из-
гле де да оп ста не на вла сти. На рав но, Ма ки-
ја ве ли зна да би би ло нај бо ље обо је, да га по-
да ни ци под јед на ко и во ле и да га се пла ше. 
Ка ко сма тра да је из у зет но те шко би ти у исто 
вре ме и сви реп и благ, ни је мо гу ће исто вре-
ме но иза зи ва ти и љу бав и страх. Вла дар тре-
ба да на сто ји да оста ви ути сак бла гог, а не 
сви ре пог чо ве ка, али ако же ли да му по да-
ни ци бу ду по кор ни, не тре ба да се освр ће на 
при го во ре сви ре по сти, већ да де лу је крај ње 
окрут но у опа сним окол но сти ма. За вла да ра 
је, сма тра, Ма ки ја ве ли, си гур ни је да га се 
пла ше не го да га во ле. Га јић из во ди ве о ма за-
сно ван за кљу чак да се мно ге осо би не осман ске 
вла да ви не мо гу ви де ти у тех но ло ги ји ма ки-
ја ве ли стич ке вла да ви не, а тур ски сул та ни сле-
де ћи опи се Кон стан ти на Ми ха и ло ви ћа мо гу 
се пре по зна ва ти и ви де ти као ова пло ће ње 
Ма ки ја ве ли је вог вла да о ца.

Овај упо ред ни при каз оства рен у књи зи 
као и раз ма тра ња два вла дар ска огле да ла, 
раз ли чи та по свом са др жа ју и струк ту ри, ин-
спи ра ци ји и об у хват но сти зах те ва ли су ау то-
ра ко ји по се ду је мул ти ди сци пли нар но по ли-
и сто риј ско по зна ва ње не са мо те епо хе већ и 
ве о ма раз ви је ну моћ на уч не син те зе и из но-
ше ње за кљу ча ка осло ње них на озбиљ но уте-
ме ље ну ар гу мен та ци ју. У овој књи зи је на 
из у зет но успе шан и ве о ма ин спи ра ти ван на-



чин по ка за но ка ко се за хва љу ју ћи акри бич-
но сти и ве ли ком по зна ва њу не са мо по ли ти-
ко ло шких аспе ка та об ра ђи ва не епо хе мо же 
про го во ри ти о два на из глед ве о ма раз ли чи та 
и не у по ре ди ва ау то ра. Алек сан дар Га јић је 
овом књи гом по ка зао ко ли ко нам је по тре бан 
упо ре дан и мул ти ди сци пли на ран при каз не 
са мо ове епо хе у ко јој су де ло ва ли љу ди раз-
ли чи тог по ре кла, обра зо ва ња и ин те ре со ва ња 

а да се при то ме мо же на ћи за јед нич ка во де ћа 
иде ја и раз ли чи те до дир не тач ке у схва та њу и 
раз у ме ва њу по ли ти ке и исто ри је. Ова књи га 
је истин ски до га ђај у на шој на уч ној јав но сти 
јер је ау тор ус пео да се су ве ре но кре ће не са мо 
у те о риј ским раз ма тра њи ма већ и да нам пру-
жи ве о ма ис тан чан и рас ко шан по глед на епо-
ху у ко јој су жи ве ли Ни ко ло Ма ки ја ве ли и 
Кон стан тин Ми ха и ло вић.

Ма рин ко М. Ву чи нић 
mvu ci nic @bos.rs
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ДО КУ МЕН ТА О УЈЕ ДИ ЊЕ НОЈ ОМЛА ДИ НИ  
СРП СКОЈ

(Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ау стро у гар ска гра ђа о Ује ди ње ној омла ди ни 
срп ској, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2015)

Ни је про шло мно го вре ме на от кад се по-
ја ви ла из у зет но зна чај на син те за о исто ри ји 
Ср ба у Угар ској у „ду гом” 19. ве ку, а ака де-
мик Ва си ли је Кре стић већ нас је об ра до вао 
но вом, та ко ђе ве о ма зна чај ном књи гом, ко ја 
са др жи до ку мен та о Ује ди ње ној омла ди ни 
срп ској. И ова књи га ре зул тат је ње го вог ви-
ше де це ниј ског пре да ног ис тра жи вач ког ра да 
у ар хи ви ма не ка да шње Хаб збур шке мо нар-
хи је: у Ма ђар ском зе маљ ском ар хи ву у Бу дим-
пе шти, Др жав ном ар хи ву у Бе чу, Ар хи ву 
Хр ват ске у За гре бу и Ар хи ву Вој во ди не у 
Но вом Са ду. У сво је де ло про фе сор Кре стић 
је увр стио укуп но де ве де сет се дам до ку ме-
на та, од ко јих су са мо три ра ни је об ја вље на, 
а сви оста ли про на ђе ни су у број ним фон до-
ви ма на ве де них ар хив ских уста но ва и пу-

бли ку ју се пр ви пут. Ра ди се о ве о ма вред ној 
гра ђи, бу ду ћи да је на ста ја ла из пе ра ве ли-
ких жу па на, кра љев ских ко ме са ра, ау стриј-
ских/ау стро у гар ских кон зу ла у Бе о гра ду, 
кра ји шких ге не ра ла и лич но сти из са мог 
вр ха Мо нар хи је: пред сед ни ка вла де Ри кар да 
Бел кре ди ја, Фри дри ха Бај ста, Ђу ле Ан дра-
ши ја, Мењ хер та Ло ња иа, Кал ма на Ти се, Јо же-
фа Сла ви ја. Њи хо ви из ве шта ји и оста ла ак та 
об у хва ће на књи гом осве тља ва ју де се то го ди-
шњи пе ри од де ло ва ња Ује ди ње не омла ди не, 
од 1866. до 1876.

Иде ју за при ку пља ње гра ђе о Ује ди ње ној 
омла ди ни срп ској про фе сор Кре стић до био 
је – ка ко сâм на во ди у озбиљ ној увод ној сту-
ди ји под скром ним име ном пред го во ра – још 
дав не 1966. го ди не, ка да је о тој ор га ни за ци ји 
одр жан ме ђу на род ни на уч ни скуп у Ма ти ци 
срп ској. Том при ли ком до не та је од лу ка да 
се за поч не са са би ра њем из во ра о Омла ди ни 
ка ко би се што све стра ни је ре кон стру и са ло 
ње но де ло ва ње, ње не на ме ре и ци ље ви, ме то-
де и ути цај, ус пе си и не у спе си и ка ко би на 
осно ву то га на у ка за у зе ла што пра вил ни ји 
став о ме сту и уло зи Омла ди не у исто ри ји 
срп ског на ро да. Не ко ли ко ис тра жи ва ча при-
хва ти ло се овог за дат ка, па је у књи зи гра ђе 
о Све то за ру Ми ле ти ћу и На род ној стран ци 
Ни ко ла Пе тро вић об ја вио и ви ше до ку ме на та 
о Омла ди ни из беч ких и пе штан ских ар хи ва, 
док је ру ска исто ри чар ка Ве ра Н. Кон дра тје-
ва об ја ви ла до ку мен та из со вјет ских ар хи ва. 
Од по чет ка за ин те ре со ван за про јект, а уду-
бљен у про шлост срп ског на ро да под Хаб збур-
гов ци ма, упор но пре би ра ју ћи по све жње ви ма 
ста рих ака та, про фе сор Кре стић је про на шао 



низ но вих до ку ме на та, не по зна тих ње го вим 
прет ход ни ци ма. 

До ба Ује ди ње не омла ди не срп ске би ло је 
до ба на ци о нал ног за но са и ства ра ња на цио-
нал них др жа ва на ра зним стра на ма Евро пе. 
То је има ло од је ка и ме ђу Ср би ма, уто ли ко 
ви ше што је из гле да ло да је, по сле по ра за 
Ау стри је у ра ту про тив Пру ске 1866, ко нач-
но куц нуо час за осло бо ђе ње и ује ди ње ње 
це ло куп ног срп ског на ро да. Ср би у Угар ској, 
где је осно ван омла дин ски по крет и где је 
био нај ак тив ни ји, би ли су већ пот пу но зре ла 
на ци ја, спрем ни да се свим сред стви ма за у-
зму за очу ва ње сво је по себ но сти, с фор ми ра-
ним гра ђан ством као во де ћом сна гом спо соб-
ном да осми шља ва на ци о нал не про гра ме. У 
то вре ме они су има ли оси гу ра ну вер ску то-
ле ран ци ју и гра ђан ску рав но прав ност, има ли 
су сво ју пре сто ни цу Но ви Сад – кул тур но-
-по ли тич ки цен тар Ср ба у Мо нар хи ји, сво је 
шко ле, штам па ри је, књи жа ре и чи та о ни це, 
но ви не и ча со пи се, по зо ри ште и по зо ри шне 
тру пе, Ма ти цу срп ску и дру ге на ци о нал не 
уста но ве. Сход но то ме, по ја ва Омла ди не ни је 
би ла слу чај ност, за ње но сту па ње на исто риј-
ску сце ну би ли су ис пу ње ни сви нео п ход ни 
пред у сло ви. У исто вре ме, на ју жним гра ни-
ца ма Мо нар хи је раз ви ја ла се но во ве ков на 
срп ска др жа ва под ди на сти јом Обре но вић, 
с ко јом су Ср би из Угар ске би ли не пре кид но 
по ве за ни и ко ја је за њих би ла, пре ма ре чи ма 
Алек се Иви ћа, зе мља сно ва и на да. Ду хов но 
је дин ство два де ла срп ског на ро да, исто вре-
ме но и об ли ци ма исто риј ског кре та ња раз-
дво је на и не рас ки ди вим ни ти ма спо је на, до-
шло је до из ра жа ја и у омла дин ском по кре ту, 
ко ји је афир ми сао иде ју са рад ње све у куп ног 
срп ства.

Раз у ме се, вла да ју ћим струк ту ра ма би ла 
је не при хва тљи ва упра во иде ја срп ске уза јам-
но сти. Од са мог по чет ка оне су сум ња ле у 
про кла мо ва не ци ље ве Омла ди не, прет по ста-
вља ју ћи да су они пре све га по ли тич ки, иа ко 
за о де ну ти у ру хо кул ту ре и про све те. За то 
је власт, као што ви ди мо из пр во ра зред них 
из во ра ко је је са ку пио про фе сор Кре стић, од 
пр вог тре нут ка др жа ла Омла ди ну на оку и 
пом но пра ти ла све ње не ак тив но сти. Књи гу 
отва ра до пис ко ји је гру па но во сад ских омла-
ди на ца упу ти ла ба ро ну Па влу Ше ње и ју, пред-
сед ни ку Угар ског на ме снич ког ве ћа, 2. ав-
гу ста 1866, оба ве шта ва ју ћи га о на ме ри да 
одр жи скуп шти ну на чи јем би днев ном ре ду 
би ла књи жев на про бле ма ти ка и тра же ћи 

одо бре ње за одр жа ва ње овог ску па. Сле ди пре-
пи ска над ле жних ли ца о на ја вље ној скуп-
шти ни, из ко је се ви ди ка ко је др жав на ад ми-
ни стра ци ја гле да ла на омла дин ски по крет и 
ка кве је ме ре пред у зи ма ла да би осу је ти ла 
ње го ве на ци о нал не ци ље ве. На ме сник ве ли-
ког жу па на и кра љев ски ко ме сар Аго штон 
Пи ју ко вић од луч но је пред ла гао за бра ну скуп-
шти не, пре по зна ју ћи шта ње ни ор га ни за то ри 
има ју на уму, али ње гов пред лог ипак ни је 
при хва ћен. Уме сто то га, пре по ру че но је да 
се не у па дљи во, али буд но, пра те зби ва ња, 
без при ме не би ло ка кве ре пре си је. Да др жав-
ни врх, ипак, ни је имао ни ка квих ди ле ма о 
ка рак те ру по кре та, иа ко Омла ди на на осни-
вач ком са стан ку ни је пре ко ра чи ла ис так ну-
те ци ље ве, по ка за ла је кон ста та ци ја гро фа 
Ри кар да Бел кре ди ја ка ко „је уче сни ци ма у 
овом по ду хва ту пре све га ле жа ло на ср цу 
ја ча ње и ује ди ње ње на ци о нал ног еле мен та, 
а све оста ло сма тра но је са мо као сред ство 
за по сти за ње то га ци ља”. 

Иа ко је, стре ме ћи ује ди ње њу свих Ср ба, 
има ла до ста при ста ли ца и у Ср би ји, Омла-
ди на је до шла у су коб с ње ним ре жи мом на 
чи јем је че лу ста јао кнез Ми ха и ло, због то га 
што ни је при сту пао осло ба ђа њу Ср ба под 
Тур ци ма, оне мо гу ћа ва ју ћи ис пу ње ње те ва-
тре не же ље омла дин ског по кре та. Омла ди на 
ни је има ла раз у ме ва ња за опре зну, про ми-
шље ну по ли ти ку Бе о гра да ко ји, све стан не по-
вољ них ме ђу на род них окол но сти и не рав но-
прав ног од но са сна га у ко рист не при ја те ља, 
ни је хтео да по вла чи ри зич не по те зе, без из-
гле да на успех. По ред спољ не по ли ти ке, Омла-
ди на је кри ти ко ва ла и кне же ву уну тра шњу 
по ли ти ку, тра же ћи за ма лу срп ску др жа ву 
ви ше сло бо да и де мо кра ти је. На пе тост на ре-
ла ци ји Омла ди на – зва нич ни Бе о град во ди ла 
је за кључ ку ко ји су, за јед но са Ср би јом, де ли-
ли и пред став ни ци ау стро у гар ских вла сти: 
да је Омла ди на уме ша на у атен тат на кне за 
Ми ха и ла.

Во де ћи зе мљу у име ма ло лет ног кне за Ми-
ла на Обре но ви ћа, На ме сни штво је на ста ви-
ло по ли ти ку ње го вог прет ход ни ка у по гле ду 
на чи на ре ша ва ња Ис точ ног пи та ња и, на сто-
је ћи да одр жи до бро су сед ске од но се с Ау стро-
у гар ском, су зби ја ло екс трем не тен ден ци је 
омла дин ског по кре та. Но ви до ка зи, у ви ду 
из ве шта ја до ко јих је до шао про фе сор Кре-
стић, још јед ном по твр ђу ју оно о че му не ма 
ни ка кве сум ње – да је Мо нар хи ја по здра вља-
ла та кву по ли ти ку на ме сни ка. 
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Вла ди не слу жбе ни ке за бри ња ва ла је не 
са мо све срп ска ори јен та ци ја Омла ди не, већ 
и, с тим у ве зи, од јек на ко ји је ње на про па ган-
да на и ла зи ла у срп ском на ро ду у гра ни ца ма 
Мо нар хи је. Њи хо ву па жњу при вла чи ла је 
си ту а ци ја у Вој ној гра ни ци чи је људ ство је 
Омла ди на по ку ша ва ла да ис ко ри сти за по ди-
за ње устан ка на Бал ка ну. Пра ти ли су на чин 
упра вља ња срп ском на ци о нал ном имо ви ном 
у уста но ва ма на род но-цр кве не ау то но ми је 
у ко ји ма су ве ли ки ути цај сте кли чла но ви 
омла дин ског по кре та. Би ли су за ин те ре со ва-
ни за при ли ке у Ма ти ци срп ској, где је Омла-
ди на та ко ђе сте кла сна жно упо ри ште. Сви 
из ве шта чи при ме ћи ва ли су да је Омла ди на 
ус пе ла да по љу ља по ве ре ње у вла ду, да по се-
је мр жњу пре ма ма ђар ској др жа ви и у ма се 
уса ди ми сао о ди за њу устан ка ка да се стек ну 
по вољ ни усло ви. Ра ди за у ста вља ња опа сно сти 
ко ја је пре ти ла од Ср ба, пред ла га ли су мно-
ге оп ште и кон крет не ме ре, па је, на њи хо ву 
ини ци ја ти ву, уско ро за и ста и усле дио оче-
ки ван од го вор др жа ве.

По сле чи та ња из во ра на ста лих ра дом ор га-
на вла сти Бе ча и Бу дим пе ште, и то ау стриј-
ског Ми ни стар ства по ли ци је, Ми ни стар ства 
спољ них по сло ва, Ми ни стар ства уну тра-
шњих по сло ва, Ми ни стар ства ра та, Угар ског 

на ме снич ког ве ћа, Угар ске двор ске кан це-
ла ри је, Угар ског ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва и дру гих, на ме ће се сна жан ути сак 
да су Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји има ли 
па жљи во од не го ва ну свест о соп стве ном на-
ци о нал ном иден ти те ту, да им ни је не до ста-
ја ло на ци о нал но са мо по што ва ње и да су би ли 
спрем ни да се свим рас по ло жи вим сред стви-
ма бо ре за соп стве на на ци о нал на пра ва и сло-
бо де. По ре ђе ње с на шом ствар но шћу да нас, 
сто пе де сет го ди на ка сни је, не из бе жно је и 
при мо ра ва нас да се за пи та мо шта се до го-
ди ло у ме ђу вре ме ну, за што смо из гу би ли 
спо соб ност су прот ста вља ња злу и по ста ли 
не моћ ни да од го во ри мо са вре ме ним иза зо ви-
ма. Од го во ри на та пи та ња ни су не по зна ти, 
ви ше пу та их је дао и сам про фе сор Кре стић, 
а ње го ва но ва књи га под се ћа нас на све оно 
што смо би ли не ка да и што би смо – ако би 
се про бу дио пре дач ки дух, скри вен не где ду-
бо ко у на ма – мо жда мо гли по ста ти по но во. 
За то нам оста је на да да гра ђу о Ује ди ње ној 
омла ди ни срп ској не ће чи та ти са мо про фе-
си о нал ни исто ри ча ри већ и дру ги чи та о ци 
и да ће и њих под ста ћи да се за ми сле и да 
по ку ша ју да осве до че ним вред но сти ма из 
про шло сти обо га те соп стве но вре ме.

Со фи ја Бо жић
научни сарадник

Институт за новију историју Србије
Београд
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тин Ми ха и ло вић и Ма ки ја ве ли Бг 2014; У вр тло гу тран зи ци је Бг 2015; Хе ро ји и 
ан ти хе ро ји у по пу лар ној кул ту ри Бг 2015.

ЈЕ ЛЕ НА ГЛУ ШАЦ (1984). Ис тра жи вач са рад ник у Исто риј ском ин сти ту-
ту Бе о град. 

Ди пло ми ра ла исто ри ју на ФФ УБг (2008, „Му ста фа Али из Га ли по ља о 
не при стој ном по на ша њу у Осман ском цар ству у 16. ве ку”). Ма стер рад од бра-
ни ла 2009. го ди не („Же на у јав но сти – оче ки ва на или нео че ки ва на по ја ва у осман-
ском дру штву од 16. до 18. ве ка”). Упи са ла је док тор ске сту ди је и при ја ви ла 
ди сер та ци ју под на сло вом „Срп ска пра во слав на цр ква у срп ској Де спо то ви ни 
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(1402–1459)”. У ИИБ ра ди као ис тра жи вач-са рад ник од 2014. го ди не. Области 
ис тра жи ва ња: исто ри ја срп ског на ро да у по зном сред њем ве ку и исто ри ја СПЦ. 

БИ ЉА НА ЂУ КИЋ (Зре ња нин, 1960). Ру ко во ди лац оде ље ња прав них по-
сло ва у ХИП „Пе тро хе ми ја” Пан че во.

Ди пло ми ра ла (1982), по ло жи ла пра во суд ни ис пит (1985) и за вр ши ла спе-
ци ја ли стич ке сту ди је (1991) на ПФ УБг („Ме ђу на род ни уго во ри у спољ ној тр го-
ви ни”). Уче ство ва ла у ра ду Ко па о нич ке шко ле при род ног пра ва у ор га ни за ци ји 
УППС. Ис тра жи ва ла од нос др жа ве пре ма пра во слав ној ду хов ној кул ту ри.

ВЕ СНА ЂУ КИЋ (Сен та, 1959). Ре дов ни про фе сор на Фа кул те ту драм ских 
умет но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла (1981), ма ги стри ра ла (1989, „Кул ту ро ло шки чи ни о ци раз во-
ја се о ског ту ри зма у Ју го сла ви ји”) и док то ри ра ла (1995, „Ути цај ор га ни за ци је 
кул тур них де лат но сти на об ли ко ва ње кул тур ног иден ти те та се ла”) на ФДУ УБг. 
Обла сти ис тра жи вач ког, на уч ног, струч ног и про фе си о нал ног ра да су кул тур на 
по ли ти ка и ме наџ мент у кул ту ри. Уче ство ва ла је у че ти ри на уч но и стра жи вач-
ка про јек та ко је је по др жа ло МН РС: „Иден ти тет и се ћа ње: тран скул ту рал ни 
тек сто ви драм ских умет но сти и ме ди ја”, „Функ ци ја умет но сти и ме ди ја у европ-
ским ин те гра ци ја ма: Ср би ја 2000–2010”, „Ме ди ји и обра зо ва ње” и „Ме диј ска 
ре пре зен та ци ја на ци о нал ног и кул тур ног иден ти те та у Ср би ји”. Од 2011. до 
2015. би ла је члан ти ма ме ђу на род ног на уч но и стра жи вач ког про јек та COST 
(Eu ro pean Co o pe ra tion in the Fi eld of Sci en ti fic and Tec hni cal Re se arch). Би ла је 
ди рек тор ка ЗПКР (2001–2003), а за тим члан НПС РС (2005–2011). 

Важнијекњиге: Пра во на раз ли ке се ло – град, Бе о град 1997; Тран зи ци о не 
кул тур не по ли ти ке – кон фу зи је и ди ле ме, Бг 2003; Кул тур ни ту ри зам: ме наџ
мент и раз вој не стра те ги је, Бг 2005; Др жа ва и кул ту ра – сту ди је са вре ме не 
кул тур не по ли ти ке, Бг 2012. 

МИ ША ЂУР КО ВИЋ (Зе мун, 1971). На уч ни са вет ник Ин сти ту та за европ-
ске сту ди је у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао, а за тим и ма ги стри рао фи ло зо фи ју на ФФ у Бе о гра ду (2001, 
„Про блем за сни ва ња и оправ да ва ња људ ских пра ва у де лу Ро нал да Двор ки на”). 
Док то ри рао је на истом фа кул те ту (2005, „Ли бе ра ли зам и др жа ва: по ли тич ка 
фи ло зо фи ја Џо на Стју ар та Ми ла”). Од 1997. ра ди на ИЕС у Бе о гра ду. Об ја вио 
је је да на ест књи га и три збор ни ка ра до ва.

Важнијекњиге: Ка пи та ли зам, ли бе ра ли зам и др жа ва, Бг 2005; Кон зер
ва ти ви зам и кон зер ва тив не стран ке, Бг 2007; Там ни ко ри до ри мо ћи, Бг 2013, 
Илу зи ја Европ ске уни је, Бг 2015.

СТА НИ СЛАВ ЗЕ КИЋ (Са ра је во, 1973). Ван ред ни про фе сор на Еко ном ском 
фа кул те ту у Су бо ти ци, Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ди пло ми рао на ПољФ УНС (1998, смер Агро е ко но ми ја), ма ги стри рао на 
ЕФ УНС у Су бо ти ци (2003, „Раз вој не пер фор ман се по љо при вре де зе ма ља цен-
трал не и ис точ не Евро пе у тран зи ци ји”), док то ри рао (2008, „Ре фор ма аграр них 
по ли ти ка и ре струк ту ри ра ње по љо при вре де зе ма ља ју го и сточ не Евро пе у про-
це су европ ских ин те гра ци ја”) на ЕФ УНС у Су бо ти ци. Ра ди у зва њу ван ред ног 
про фе со ра на гру пи пред ме та сту диј ског про гра ма Аграр на еко но ми ја и агро-
би знис. Ау тор је јед ног уџ бе ни ка, јед ног прак ти ку ма и ве ћег бро ја ра до ва из 
обла сти аграр не еко но ми је и ру рал ног раз во ја.
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ДУ ШКО КУ ЗО ВИЋ (Ужи це, 1967). Ин же њер ар хи тек ту ре. До цент на Фа-
кул те ту за ар хи тек ту ру, ди зајн и умет ност на Аме рич ког уни вер зи те та у гра ду 
Гир неу (Ки ри не ји) на Ки пру.

Ди пло ми рао (1994), ма ги стри рао (2006) и док то ри рао (2013) на АФ УБг. 
Члан ИКС, УАС, УУС, ДКС, пред сед ник ДАУ итд. Пу бли ко вао ве ћи број ра до ва 
у ча со пи си ма: Ужич ки збор ник, Гла сник Дру штва кон зер ва то ра Ср би је, Ар хи
тек ту ра и ур ба ни зам, Spa ti um, Fac ta Uni ver si ta tis итд. Ор га ни за тор је и уче сник 
не ко ли ко ме ђу на род них кон фе рен ци ја. До бит ник је Бор би не по ве ље за ар хи тек-
ту ру (ко а у тор, Са ра је во 1992), На гра де за ар хи тек ту ру гра да Но вог Са да (ко а у тор, 
1991), и не ко ли ко пр вих на гра да на ар хи тек тон ским и ва јар ским кон кур си ма у 
Ју го сла ви ји и све ту. Области ис тра жи ва ња: вер на ку лар на ар хи тек ту ра Бал ка на, 
исто ри ја ар хи тек ту ре и ур ба ни зма Бал ка на у 19. и 20 ве ку, ар хи тек тон ска и ур ба-
на кон зер ва ци ја, са вре ме но ар хи тек тон ско и ур ба ни стич ко об ли ко ва ње. 

Важнијекњиге: Нај јед но став ни ји об ли ци ста но ва ња цен трал ног и за
пад ног Бал ка на, Си ро гој но 2014 (ко а у тор).

БО ЈАН МАТ КОВ СКИ (Вр бас, 1989). Аси стент на Еко ном ском фа кул те ту 
у Су бо ти ци, Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ди пло ми рао на ЕФ у Су бо ти ци (2012, сту диј ска гру па Аграр на еко но ми ја 
и агро би знис) где је и ма сте ри рао (2013, „По љо при вре да Ср би је у ме ђу на род ним 
еко ном ским ин те гра ци ја ма”). Тре нут но је на док тор ским сту ди ја ма на ЕФ у Су-
бо ти ци УНС (сту диј ски про грам Еко но ми ја, мо дул Аграр на еко но ми ја и агро би-
знис). Ра ди у зва њу аси стен та на Де парт ма ну за Аграр ну еко но ми ју и агро би знис. 
Ау тор је ви ше ра до ва из обла сти аграр не еко но ми је и ру рал ног раз во ја.

АЛЕК САН ДРА НО ВА КОВ (При зрен, 1973). На уч ни са рад ник Ма ти це срп ске.
Ди пло ми ра ла, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла (2015, „Сред ње срп ске шко ле 

у Осман ском цар ству: 1878–1912”) на ФФ УНС. Струч ни је са рад ник ЛО МС, 
уред ник за фо то гра фи ју лек си ко граф ских из да ња МС и на уч ни се кре тар СБР-а. 
Опре де ли ла се за про у ча ва ње исто ри је срп ског на ро да у Осман ском цар ству, у 
пе ри о ду од сре ди не 19. ве ка до осло бо ђе ња 1912. го ди не. Об ја ви ла је 14 на уч них 
ра до ва у те мат ским збор ни ци ма ме ђу на род ног и на ци о нал ног зна ча ја, као и у 
на уч ним ча со пи си ма. У лек си ко граф ским из да њи ма (Срп ски би о граф ски реч ник 
и Срп ска ен ци кло пе ди ја) об ја ви ла пре ко 200 ен ци кло пе диј ских је ди ни ца.

Важнијекњиге: Пра во слав на срп ска бо го сло ви ја у При зре ну: 1871–1890, 
Ниш 2011. 

ЂУР ЂА СО ЛЕ ША ГРИ ЈАК (1977, Сом бор). Ван ред ни про фе сор на Тех нич-
ком фа кул те ту „Ми хај ло Пу пин” у Зре ња ни ну. 

Ди пло ми ра ла (2001), ма ги стри ра ла (2006) и док то ри ра ла (2008) на Ка те дри 
за пси хо ло ги ју на ФФ УНС. Об ја ви ла је ви ше на уч них и струч них ра до ва из 
обла сти пси хо ло ги је и уче ство ва ла у ве ли ком бро ју до ма ћих и ме ђу на род них 
на уч них и струч них кон фе рен ци ја. 

Важнијекњиге: Раз вој на пси хо ло ги ја – од за че ћа до адо ле сцен ци је, Но ви 
Па зар 2011; Ком пе тен ци је вас пи та ча и учи те ља за дру штво зна ња, Бг 2010; 
На пра гу пи сме но сти, Бг 2007.

НЕ ДЕЉ КО СТОЈ НИЋ (Ужи це, 1957). Ин же њер ге о ло ги је. На уч ни са рад-
ник Ин сти ту та за во до при вре ду „Ја ро слав Чер ни”.

На РГФ УБг ди пло ми рао 1982. и ма ги стри рао 1990. Док то ри рао na Fa culty 
of Ci vil En ge e ne ring, ТУ (1995). Пред мет ис тра жи ва ња: ана ли за ди на мич ког 
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по на ша ња ме ди ју ма у се и змич ким усло ви ма. Ак тив но сти: про це на се и змич ког 
ха зар да и си му ла ци је ди на мич ког по на ша ња ме ди ју ма. 

Важнијекњиге: Се и змич ност те ре на и ег зо ге не ге о ди на мич ке по ја ве 
(кли зи шта и од ро ни) у за пад ној Ср би ји, Бг 2008 (ко а у тор).

АНИ ДА ФА ЗЛА ГИЋ (Ба ња Лу ка, 1986). Аси стент на Др жав ном уни вер зи-
те ту у Но вом Па за ру. 

Ди пло ми ра ла на Од се ку за пси хо ло ги ју ФФ УСа (2008). При ја вље на те ма 
(2015) за ма ги стар ски рад на ФФ у Ис точ ном Са ра је ву. Аси стент за ужу на уч ну 
област Пси хо ло ги ја на ДУ у Но вом Па за ру. Об ја вљи ва ла ра до ве у ча со пи си ма 
Те ме, Пе да го ги ја, Спорт екс перт, Пси хи ја три ја да нас, Ac ta Me di ca Me di a ne итд.

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ

АУ Аме рич ки уни вер зи тет
АФ Ар хи тек тон ски фа кул тет
ДАУ Дру штво ар хи те ка та Ужи ца 
ДКС Дру штво кон зер ва то ра Ср би је
ДУ Др жав ни уни вер зи тет
ЕФ Еко ном ски фа кул тет
ЗПКР За во да за про у ча ва ње кул тур ног 

раз вит ка
ИВП Ин сти тут за во до при вре ду
ИЕС Ин сти тут за евр оп ске сту ди је
ИИБ Исто риј ски ин сти тут Бе о град
ИКС Ин же њер ска ко мо ра Ср би је
ЛО Лек си ко граф ско оде ље ње
МС Ма ти ца срп ска
НПС На ци о нал ни про свет ни са вет
ПољФ По љо при вред ни фа кул тет
ПФ Прав ни фа кул тет

РГФ Ру дар ско-ге о ло шки фа кул тет
РС Ре пу бли ка Ср би ја
СБР Срп ски би о граф ски реч ник
СПЦ Срп ска пра во слав на цр ква
ТФ Тех нич ки фа кул тет
ТУ То киј ски уни вер зи тет
УАС Удру же ње ар хи те ка та Ср би је
УБг Уни вер зи тет у Бе о гра ду
УНС Уни вер зи тет у Но вом Са ду
УППС Удру же ња прав ни ка у при вре ди 

Ср би је
УСа Уни вер зи тет у Са ра је ву
УУ Уни вер зи тет умет но сти
УУС Удру же ње ур ба ни ста Ср би је
ФДУ Фа кул тет драм ских умет но сти
ФПН Фа кул тет по ли тич ких на у ка
ФФ Фи ло зоф ски фа кул тет

Би о би бли о граф ске бе ле шке са чи нио 
Вла ди мир М. Ни ко лић



ВАС ПОЗИВА ДА СЕ

П Р Е Т П Л А Т И Т Е  Н А

ЗБОРНИК
М А Т И Ц Е  С Р П С К Е

ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Научни часопис из области друштвених и хуманистичких

наука с непрекидним излажењем од 1950. године.

Зборник Матице српске за друштвене науке излази квартално, 4 пута годишње.

Годишња претплата (4 свеске) износи 900,00 динара (зa иностранство 20,00 €)

за чланове Матице српске 450,00 динара (из иностранства 10,00 €)

Цена појединачног примерка Зборника износи 250,00 динара (зa иностранство 5,00 €)

Наручујем I__I__I__I примерака Зборника МС за друштвене науке.
_________________________________________________________________________

Име и презиме, назив установе или предузећа

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________

Телефон: _______________________ Е-адреса: __________________________________
_________________________________________________________________________

Уплата се може извршити у свакој банци или пошти на рачун
Матице српске, број 205-204373-09 (Комерцијална банка), са назнаком 

„за Зборник МСДН”. Доставом ове наруџбенице и потврдом о уплати 
омогућићете да Зборник МС за друштвене науке редовно стиже на Вашу адресу.

Информације можете добити позивом на бројеве телефона:

(021) 6615–798; 420–199/лок. 117; 062–8563915

или на адресу:
МАТИЦА СРПСКА

Зборник МС за друштвене науке
21000 Нови Сад, Матице српске 1

e-mail: vnikolic@maticasrpska.org.rs односно zmsdn@maticasrpska.org.rs

М А Т И Ц А  С Р П С К А
Улица Матице српске, број 1 • 21000 Нови Сад, Србија
Телефон: 021 527 622 • Телефакс 021 528 901

M A T I C A  S R P S K A

HQ: 1 Matice Srpske street • 21 000 Novi Sad, Serbia
Phone: + 381 21 527 622 • Telefax: + 381 21 528 901



Зборник Матице српске за друштвене науке издаје Мaтица српска
Излази четири пута годишње

Уредништво и администрација:
Нови Сад, Улица Матице српске 1

Телефон: 021/420–199; 021/6615–798
Social Sciences Quarterly published by Matica Srpska

Editorial and publishing office: Novi Sad, 1 Matica Srpska Street
Phone: (00381) 21 420–199; (00381) 21 6615–798

E-mail:
vnikolic@maticasrpska.org.rs
zmsdn@maticasrpska.org.rs

 
Редакција Зборника Матице српске за друштвене науке закључила је 

153 (4/2015) свеску 20. новембра 2015.
За издавача: доц. др Ђорђе Ђурић

Стручни сарадник Одељења: Владимир М. Николић
Лектор: Владимир М. Николић

Коректор: Драган Тубић
Лектор и преводилац резимеа на енглески језик:  

Љиљана Тубић
Технички уредник: Вукица Туцаков

Штампање завршено 2015. године
 

Компјутерски слог: Владимир Ватић, ГРАФИТ, Петроварадин
Штампа: САЈНОС, Нови Сад

Тираж: 400

Штампање овог Зборника омогућили су
Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије,
Покрајинска влада

(Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање)
и

Град Нови Сад
(Градска управа за културу)

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
3(082)

ЗборникМатицесрпскезадруштвененауке / главни 
и одговорни уредник Часлав Оцић ; 1984, св. 76–. – Нови 
Сад: Одељење за друштвене науке, 1984–. – 24 cm
Четири пута годишње. – Резиме на енг. језику. – Наставак 
публикације: Зборник за друштвене науке
ISSN 0352-5732
COBISS.SR-ID 3360258


