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UDC 342.512:929 Karađorđević P.
UDC 94(497.1)”1945”
DOI: 10.2298/ZMSDN1658431A
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

КНЕЗ ПА ВЛЕ КА РА ЂОР ЂЕ ВИЋ И НО ВА ВЛАСТ  
У ЈУ ГО СЛА ВИ ЈИ 1945.

ДРА ГАН АЛЕК СИЋ
Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је

Трг Ни ко ле Па ши ћа 11, Бе о град, Ср би ја
alek sic_dra gan @o pen.te le kom.rs 

ИВА НА КР СТИЋ МИ СТРИ ЏЕ ЛО ВИЋ
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја

Ца ра Ду ша на 196, Зе мун – Бе о град
iva na.km@kpa.edu.rs 

СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви ана ли зом прав них про пи са на осно ву ко јих 
је но ва по сле рат на власт у Ју го сла ви ји кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа про-
гла си ла рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем. Ис тра жи ва ње је 
сме ште но у кон текст ре во лу ци о нар них про ме на у Ју го сла ви ји и пра ти 
по ку ша је при вре ме них ор га на но ве вла сти да, екс тен зив ним ту ма че њем 
ва же ћег кри вич ног за ко но дав ства и при ме ном по себ ног кри вич ног за ко-
но дав ства уоб ли ча ва ног у рат ним окол но сти ма а уз осло нац на са ве знич-
ке ме ђу на род не кри вич но прав не нор ме, санк ци о ни шу де лат ност кне за 
Па вла. Још јед но пи та ње за чи јим од го во ром у ра ду тра га ју ау то ри је сте 
да ли је та кав од нос но ве вла сти пре ма кне зу Па влу био ло ги чан део про-
це са об ра чу на с мо нар хи јом, од но сно, да ли је циљ про гла ше ња кне за 
Па вла за рат ног зло чин ца и на род ног не при ја те ља пред ста вља ло укла ња-
ње зна чај ног фак то ра Мо нар хи је ко ји је мо гао угро зи ти опре де ље ње но ве 
вла сти за ре пу бли кан ски об лик вла да ви не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ре ха би ли та ци ја, На ме сни штво, Мо нар хи ја, кнез 
Па вле Ка ра ђор ђе вић, но ва власт, рат ни зло чи ни, АВ НОЈ, По ве ре ни штво 
пра во су ђа, Кра ље ви на Ју го сла ви ја 

Ука зом Пред сед ни штва Пре зи ди ју ма На род не скуп шти не Фе де ра-
тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (ФНРЈ) од 8. ма р та 1947. го ди не 
бив шој ди на стич кој по ро ди ци Ка ра ђор ђе вић од у зе то је др жа вљан ство и 
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кон фи ско ва на це ло куп на имо ви на.1 Ме ђу тим, од свих чла но ва по ро ди це 
Ка ра ђор ђе вић, но ва власт у Ју го сла ви ји је, у по ступ ку ко ји је спро ве ла 
још по чет ком 1945. го ди не, је ди но кне за Па вла про гла си ла рат ним зло чин-
цем и на род ним не при ја те љем. Ви ши суд у Бе о гра ду је 28. но вем бра 2011. 
го ди не на зах тев ње го ве кће р ке, кне ги ње Је ли са ве те Ка ра ђор ђе вић, до нео 
„Ре ше ње о ре ха би ли та ци ји” ко јим се утвр ђу је да је ни шта ва „Од лу ка 
Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча 
ко јом је кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић огла шен зло чин цем и на род ним не при-
ја те љем” из 1945. го ди не, као и све ње не прав не по сле ди це.2 Суд у обра-
зло же њу „Ре ше ња” на во ди да ни је по сто ја ла за кон ска мо гућ ност осу де 
кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа, од но сно да „Од лу ка” ни је за сно ва на на за ко ну 
и да не по чи ва на ма те ри јал ној исти ни, већ пред ста вља ис кљу чи во од лу ку 
из иде о ло шко-по ли тич ких раз ло га.3

Прем да је пра во сна жним суд ским ре ше њем прав но по ни ште на од-
лу ка по сле рат них вла сти, у јав но сти је отво ре на рас пра ва о ис прав но сти 
овог ак та с ак цен том на прав не не до след но сти За ко на о ре ха би ли та ци ји. 
Исто риј ска на у ка се ни је огла ша ва ла о овом пи та њу, иа ко оно осим прав не 

1             УКАЗ
На осно ву чла на 16, ста ва 3; чла на 17, ста ва 2, За ко на о др жа вљан ству ФНРЈ од 1. ју ла 

1946. го ди не и на осно ву чла на 14 став 3, За ко на о вр ста ма ка зни од 14. ав гу ста 1946. го ди не 
а у ве зи чла на 4 тач ка 23 За ко на о Пре зи ди ју му На род не скуп шти не ФНРЈ, Пред сед ни штво 
Пре зи ди ју ма На род не скуп шти не ФНРЈ 

Од лу чу је
Од у зи ма се др жа вљан ство ФНРЈ и кон фи ску је це ло куп на имо ви на:
Пе тру Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћу,
Алек сан дру Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћу,
То ми сла ву Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћу,
Ан дре ју Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћу,
Ма ри ји Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа,
Па влу Ар се на Ка ра ђор ђе ви ћу,
Ол ги Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа,
Алек сан дру Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа,
Ни ко ли Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа,
Је ли са ве ти Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа Са да сви у ино стран ству.
Спро во ђе ње ове од лу ке по ве ра ва се Вла ди Фе де ра тив не На род не Ре пу бли ке Ју го сла ви је.
У. бр. 392
8. мар та 1947. го ди не Бе о град
Се кре тар Пред сед ник
Ми ле Пе ру ни чић с.р. др Иван Ри бар с.р.
[Службени лист ФРНЈ, 64, 1. август 1947]
2 Зах тев за ре ха би ли та ци ју кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа под нет је Окру жном су ду у 

Бе о гра ду 7. ју ла 2007, а Ре ше ње о ре ха би ли та ци ји до не то је 28. но вем бра 2011. на осно ву За-
ко на о ре ха би ли та ци ји од 17. апри ла 2006 [Службени гласник РС, 33/2006].

3 Ре ше ње о ре ха би ли та ци ји кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа, 28. но вем бар 2011, Рех. бр. 
226/2010. Ар хи ва Ви шег су да у Бе о гра ду (АВСБ). Је дан од ар гу ме на та ко ји се на во ди у обра-
зло же њу Ре ше ња је сте да је и По ве ре ни штво пра во су ђа На ци о нал ног ко ми те та осло бо ђе ња 
Ју го сла ви је (НКОЈ) у вре ме ка да је до не та Од лу ка би ло на ста но ви шту да не по сто ји ни је дан 
ва же ћи прав ни про пис на осно ву ко га би се кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић огла сио из дај ни ком или 
рат ним зло чин цем, као и да у над ле жност Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па-
то ра и њи хо вих по ма га ча не спа да утвр ђи ва ње ње го ве евен ту ал не од го вор но сти, с об зи ром 
на чи ње ни цу да је он на пу стио зе мљу пре оку па ци је. По што је ово ми шље ње По ве ре ни штва 
за па ра во су ђе НКОЈ-а о евен ту ал ној кри ви ци кне за Па вла од кључ ног зна ча ја за на ше ис тра-
жи ва ње, об ја вљу је мо га у це ли ни на кра ју ра да (При лог бр. 3).
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има и исто риј ску ди мен зи ју. Из у зе так је јед на сту ди ја исто ри ча ра Ср ђа-
на Ми ло ше ви ћа [Milošević 2013], ко јој се с ме то до ло шког и хе у ри стич ког 
ста но ви шта мо гу ста ви ти број не при мед бе и ко ја је на и шла на не га тив ну 
кри ти ку у на уч ној јав но сти [Јањетовић 2013: 227–323]4. Те мат ска око сни-
ца књи ге је са гле да ва ње два до ку мен та – „Од лу ке о про гла ше њу кне за 
Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем” и 
„Ре ше ња” Ви шег су да у Бе о гра ду, ко јим је ова од лу ка по ни ште на.

Већ на пр ви по глед мо же се уо чи ти да је Ми ло ше вић тен ден ци о зно 
об ли ко вао сво је ис тра жи ва ње с уна пред по ста вље ним пре тен ци о зним 
ци љем да – број ним „про ве ре ним чи ње ни ца ма” и вред но сним су до ви ма 
– „на уч но” об ја сни и до ка же да је по сту пак по сле рат них ко му ни стич ких 
вла сти ко је су осу ди ле кне за Па вла био ис пра ван, а да „Ре ше ње” Ви шег 
су да у Бе о гра ду о ре ха би ли та ци ји по чи ва на иде о ло шким а не на прав ним 
раз ло зи ма. Сто га, иа ко је сту ди ја про же та кри тич ким то ном и, по ре чи ма 
ау то ра, тра га за исто риј ском исти ном, због број них мањ ка во сти (по вр шног 
при сту па оскуд не хе у ри стич ке осно ве, ве ли ког бро ја ма те ри јал них гре ша-
ка,5 са гле да ва ња и ту ма че ња нео спор них чи ње ни ца са др жа них у пр во ра-
зред ним ар хив ским из во ри ма кроз лич ну иде о ло шку при зму6; се лек тив не 

4 У кри ти ци ове сту ди је исто ри чар Зо ран Ја ње то вић ука зао је да Ми ло ше вић ре ха би-
ли та ци је ви ди са мо у ре ван ши стич ком све тлу, као „на ми ри ва ње иде о ло шких ра чу на” а да 
суд ска од лу ка о ре ха би ли та ци ји кне за Па вла по чи ва на иде о ло шким а не на прав ним раз ло-
зи ма. На дру гој стра ни он да је пу ни ле ги ти ми тет и ле га ли тет при вре ме ним ко му ни стич ким 
ор га ни ма вла сти – АВ НОЈ-у и НКОЈ-у, у до но ше њу „Од лу ке” о про гла ше њу кне за Па вла рат ним 
зло чин цем. У то ме, на гла ша ва Ја ње то вић, до ла зи до из ра жа ја сла бост мо рал не по зи ци је ау то-
ра, јер он у осно ви при хва та ко му ни стич ко ста но ви ште о кри ви ци кне за Па вла и ап со лут ном 
пра ву ко му ни стич ких вла сти да о ње го вој кри ви ци су де, иа ко су са ми за вре ме ра та пре кр ши-
ли низ од ред би до ма ћег и ме ђу на род ног пра ва. По ка зу је да је Ми ло ше вић остао до сле дан у 
свом не до след ном на чи ну по сма тра ња ука зу ју ћи на иде о ло шки кон текст ре ха би ли та ци је али 
не и на не ло гич ност чак и не мо рал ност „Од лу ке” Др жав не ко ми си је. Не до след ност се огле да 
и у чи ње ни ци да бра ни ан ти фа ши зам али иг но ри ше или ума њу је све ње го ве „нуз про и зво де” 
ко ји за слу жу ју сва ку мо рал ну и прав ну осу ду. Ко нач но, иа ко не екс пли цит но, Ми ло ше вић 
ре ха би ли та ци је ви ди у кон тек сту „те о ри је за ве ре” но вих по ли тич ких и еко ном ских ели та и 
за то осу ђу је исто риј ски ре ви зи о ни зам, не уви ђа ју ћи да је сва ки ре ви зи о ни зам ну жан са сто јак 
сва ке на у ке, за кљу чу је Ја ње то вић.

5 Ми ло ше вић ни је не по сред но имао увид у до ку мен та ко ја ана ли зи ра, већ њи хов са др жај 
ин тер пре ти ра на осно ву де ло ва ко је, као до ка зе, на во ди Ви ши суд у Бе о гра ду у по ступ ку ре-
ха би ли та ци је, те за то че сто се бе до во ди у не са гла сност с не по бит ним чи ње ни ца ма са др жа-
ним у до ступ ној ар хив ској до ку мен та ци ји. Та ко, на при мер, твр ди да је „Др жав на ко ми си ја 
17. сеп тем бра 1945. г. до не ла ʻОд лу ку о утвр ђи ва њу зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча ,̓ 
ко јом је кнез Па вле про гла шен за зло чин ца и из дај ни каˮ [Milošević 2013: 8]. У ори ги нал ном 
до ку мен ту се, ме ђу тим, ниг де не мо же про на ћи тај да тум, већ је он унет у „Ре ше ње” гре шком 
Су да, па га и Ми ло ше вић пре у зи ма из овог до ку мен та и ко ри сти као не по бит ну исти ну. Дру-
га још озбиљ ни ја гре шка у ве зи с овим ва жним исто риј ским из во ром је што „Од лу ку о про-
гла ше њу Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем” ни је до не ла 
Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, ка ко то у ра ду 
твр ди ау тор, јер то ни је би ла ње на над ле жност, већ Пред сед ни штво АВ НОЈ-а, вр хов ног при-
вре ме ног за ко но дав ног те ла на пред лог НКОЈ-а, ње го вог из вр шног ор га на. То се већ на пр ви 
по глед, без ве ћег на по ра, мо же утвр ди ти уви дом у ова до ку мен та ко ја се на ла зе у Ар хи ви 
Ви шег су да у Бе о гра ду и у Ар хи ву Ју го сла ви је и ко ја су ин те грал но об ја вље на на кра ју овог 
ра да (При лог бр. 2).

6 Це ла књи га про же та је су бјек тив ним гле ди штем ау то ра, у ко јем он, из но се ћи не у вер-
љи ве чи ње ни це по соп стве ном на хо ђе њу и с лич не иде о ло шке тач ке, за не ма ру је ре ал ност 
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и су бјек тив не упо тре бе исто риј ских из во ра)7 огра ни чен је са знај ни до мет 
са мог де ла, а мо же да се до ве де у пи та ње и ње гов на уч ни ка рак тер.

С дру ге стра не, и са мо „Ре ше ње о ре ха би ли та ци ји кне за Па вла” до-
не то је у јед но стра нач ком по ступ ку у коjeм је Суд утвр ђи вао чи ње нич но 
ста ње са мо на осно ву ма те ри ја ла ко је му је до ста вио под но си лац зах те ва. 
Због то га је нео п ход но са гле да ти чи ње ни це и до ку мен те у ве зи са утвр ђи-
ва њем кне за Па вла за рат ног зло чин ца и на род ног не при ја те ља објек тив-
ном исто ри о граф ском и прав ном ана ли зом, ко јом ће се утвр ди ти њи хо ва 
ве ро до стој ност и да ти ва ља но ту ма че ње. Фо кус ау то ра ни је на утвр ђи-
ва њу и вред но ва њу де ло ва ња кне за Па вла из раз до бља На ме сни штва, за 
које га Др жав на ко ми си ја ин кри ми ни ше, ни ти на вред но сној оце ни но вих 
вла сти, већ на ана ли зи по зи тив но прав них про пи са и ака та на ба зи ко јих је 
„Од лу ка” уоб ли че на. Циљ та кве ана ли зе је да по ка же ка ко су но ве вла сти 
у про ме ње ном дру штве но-по ли тич ко-иде о ло шком кон тек сту тра жи ле и 
на шле на чин да кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа про гла се рат ним зло чин цем 
и на род ним не при ја те љем.

исто риј ске про шло сти. Да би кон стру и сао уна пред по ста вље ну те зу о ис прав но сти суд ске 
од лу ке по сле рат них ко му ни стич ких вла сти и на мет нуо соп стве ну пред ста ву о „по ли тич ком 
и иде о ло шком кон тек сту ̔Ре ше ња о Ре ха би ли та ци јиʼ”, Ми ло ше вић из но си не тач не и ни чим 
уте ме ље не тврд ње ка ко би ре ла ти ви зо вао зна чај јед ног до ку мен та ко ји је као кључ ни до каз 
ути цао да суд до не се од лу ку о ре ха би ли та ци ји: „Ме ђу до ку мен ти ма ко је је тим за ре ха би-
ли та ци ју пре до чио су ду и из ко јих је суд на кра ју де ли мич но из вео до ка зе на ла зи се и једно
правномишљење(под ву кли ау то ри) из ја ну а ра 1945. го ди не чи ји је ау тор службеникпо
вереништвазаправосуђеНКОЈа(под ву кли ау то ри). Пре ма том прав ном ми шље њу, за де ла 
ка ква се кне зу Па влу ста вља ју на те рет на чел но је над ле жна Др жав на ко ми си ја. Овај део ар гу-
мен та ци је са вре ме ни суд ни је узео у об зир” [Milošević 2013: 66]. Ово „прав но ми шље ње” је 
ту ма че ње По ве ре ни штва за пра во су ђе НКОЈ-а на цр та Од лу ке о про гла ше њу кне за Па вла 
зло чин цем и на род ним не при ја те љем, а „слу жбе ник по ве ре ни штва за пра во су ђе НКОЈ-а” 
је Фра не Фрол, по ве ре ник пра во су ђа (ко ји је у при вре ме ној ко му ни стич кој вла ди имао ранг 
ми ни стра прав де), ко ме је, као вр хов ној за ко но дав ној ин стан ци судске вла сти, био упу ћен 
зах тев да одо бри прав ну за сно ва ност „Од лу ке”. Тврд ња да је пре ма ми шље њу По ве ре ни штва 
пра во су ђа Др жав на ко ми си ја над ле жна за де ла ко ја се ста вља ју на те рет кне зу Па влу је сте 
не тач на, јер се у том до ку мен ту на во ди: „Де ла Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа пре ма то ме, као ли ца ко је 
је по бе гло из зе мље пре оку па ци је, не би мо гла да бу ду пред мет из ви ђа ња пред Ко ми си јом 
за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча” (Ви де ти: Прилог бр. 3).

7 Због по ку ша ја да ма ни пу ли ше исто риј ским из во ри ма и не скри ве но ру ко во ђен идео-
ло шким а не на уч ним мо ти ви ма у ту ма че њи ма, Ми ло ше вић је за ка зао као исто ри чар. Пот пу но 
не у те ме ље но, без и јед ног из во ра или би ло ка кве ана ли зе он из но си те зу да је ре ха би ли та-
ци ја кне за Па вла из вр ше на услед „пре о вла ђу ју ћег ан ти ко му ни зма и до ми нант ног ан ти ју го-
сло вен ског опре де ље ња нај у ти цај ни јег де ла ели те срп ског дру штва” [Milošević 2013: 12]. У 
на по ме ни 3, на стра ни 8, Ми ло ше вић на во ди сајт на ко јем су об ја вље на до ку мен та о ре ха би-
ли та ци ји кне за Па вла, и из во ди за кљу чак: „На овом сај ту об ја вље но је ви ше раз ли чи тих до-
ку ме на та за ко је се твр ди да их је из да ло Пот пред сед ни штво На ци о нал ног ко ми те та осло-
бо ђе ња Ју го сла ви је, и По ве ре ни штво пра во су ђа. Ме ђу тим, глав ни до ку мент Од лу ку F број 
3572, ко јом се утвр ђу ју зло чи ни кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа, до не ла је Др жав на ко ми си ја 
за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, ко ја се ни не спо ми ње на овој адре си 
у том кон тек сту”. Овим зло на мер ним за кључ ком Ми ло ше вић по ку ша ва да до ве де у пи та ње 
ау тен тич ност и ре ла ти ви зу је зна чај нај ва жни јих до ку мен та на ко ји ма по чи ва „Ре ше ње” о 
ре ха би ли та ци ји, и да су ге стив но упу ти на по ми сао да је „Од лу ка” ко јом је кнез Па вле про-
гла шен рат ним зло чин цем, на мер но из о ста вље на од уви да јав но сти. Књи га ина че оби лу је 
ова квим ма ни пу ла ци ја ма, не у вер љи вим за кључ ци ма, по лу и сти на ма и не струч ном упо тре бом 
исто риј ских из во ра.
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ПО ЛИ ТИЧ КИ И ПРАВ НИ ОКВИ РИ НО ВЕ ВЛА СТИ  
1944–1945. ГО ДИ НЕ

У за вр шној фа зи ра та у Ју го сла ви ји Ко му ни стич ка пар ти ја уве ли ко 
је спро во ди ла у де ло ре во лу ци о нар не про ме не ка ко у дру штву та ко и у 
си сте му вла сти. Не по сред ну за ко но дав ну и из вр шну власт у осло бо ђе ним 
де ло ви ма зе мље вр ши ли су цен трал ни ор га ни но ве вла сти: Ан ти фа ши-
стич ко ве ће на род ног осло бо ђе ња Ју го сла ви је (АВ НОЈ) као при вре ме на 
скуп шти на и На ци о нал ни ко ми тет осло бо ђе ња Ју го сла ви је (НКОЈ) као њен 
из вр шни ор ган и ло кал ни ор га ни но ве вла сти, на род но о сло бо ди лач ки 
од бо ри [Петрановић 1992: 648]8. Ме ђу тим, иа ко су но ви вла сто др шци у 
зе мљи има ли нео гра ни че ну власт, из об зи ра пре ма ме ђу на род ној за јед-
ни ци, а пр вен стве но пре ма са ве зни ци ма, мо ра ли су да ње но спро во ђе ње 
ускла де с прин ци пи ма устав но сти и де мо кра ти је. На то их је при мо ра ва ла 
бри тан ско-со вјет ска по ли ти ка ком про ми са – са ве зни ци су за јед нич ки 
пре по ру чи ва ли по је ди на ре ше ња др жав них и устав но прав них фор ми у 
вр ше њу вла сти ко ја ни су увек од го ва ра ла ју го сло вен ским ко му ни сти ма, 
али их ни су мо гли јав но од ба ци ти [Petranović 1988, II: 379–380]. На и ме, с 
по ра стом вој них сна га под Ти то вом ко ман дом и пар ти зан ским ус пе си ма 
у бор ба ма с је ди ни ца ма Осо ви не за о штра ва ло се пи та ње Мо нар хи је и 
из бе глич ке Ју го сло вен ске вла де. Иде ја о спо ра зу му још увек зва нич них 
др жав них ор га на и по кре та чи ју су бор бу у зе мљи са ве зни ци по др жа ва-
ли с јед не, и но во фор ми ра них ор га на вла сти и њи хо вих вој них је ди ни ца, 
с дру ге стра не, ко ју су за сту па ли, има ла је по ли тич ку и вој ну ди мен зи ју. 
Вој на ди мен зи ја ју го сло вен ског пи та ња ис по ља ва ла се у фор ми пи та ња 
са ве знич ке по др шке кон ку рент ским по кре ти ма от по ра, ко је је на кон ка пи-
ту ла ци је Ита ли је ре ше но опре де љењем за Ти та. По ли тич ка ди мен зи ја пак, 
би ла је да ле ко сло же ни ја ка ко због на чел не на кло но сти Ве ли ке Бри та ни је 
ка Мо нар хи ји, та ко и због оба ве зе ко ју је њен пре ми јер, Вин стон Чер чил, 
имао пре ма мла дом ју го сло вен ском Кра љу. По што је већ од Мо сков ске 
кон фе рен ци је у ок то бру 1943. го ди не и Пр вог за се да ња АВ НОЈ-а у Јај цу 
у но вем бру исте го ди не би ло ја сно да је ком про мис ка кав су Бри тан ци 
же ле ли не мо гућ, њи хо ва по ли ти ка све ла се на од ла га ње ко нач ног ре ше ња 
о уре ђе њу Ју го сла ви је до окон ча ња ра та. Бри тан ски пре ми јер је ста јао на 
ста но ви шту да је ва жно „да се у ат мос фе ри оку па ци је, гра ђан ског ра та 
и еми грант ске по ли ти ке не до но се ни ка кве нео по зи ве по ли тич ке од лу ке 
у по гле ду бу ду ћег ре жи ма у Ју го сла ви ји” [Черчил 1964: 447]. Услов за по-
сти за ње овог ци ља, по ка за ће се на Те хе ран ској кон фе рен ци ји кра јем 1943. 
го ди не, би ло је ус кра ћи ва ње по др шке чет нич ком по кре ту Дра же Ми хаи-
ло ви ћа и ње го во укла ња ње с функ ци је ми ни стра вој ске у из бе глич кој Вла-
ди, на шта је краљ Пе тар нај зад при стао. Овај рас кид с Ми ха и ло ви ћем био 
је је ди на шан са Кра ља – иа ко му ни је га ран то вао по вра так у зе мљу бар 
му је по пра вљао из гле де и омо гу ћа вао да се са ве зни ци и да ље код Ти та 
за ла жу за ње га.

8 Про фе сор Бран ко Пе тра но вић на во ди да НКОЈ ни је до био фор му вла де, иа ко је имао 
сва обе леж ја на род не вла де.
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Ре зул тат ова кве са ве знич ке по ли ти ке био је ком про мис ју го сло вен-
ских ко му ни ста с Мо нар хи јом по стиг нут спо ра зу ми ма, на Ви су у ју ну 1944. 
го ди не и Бе о гра ду 1. но вем бра исте го ди не, ко ји је пред ста вљао по ли тич-
ки оквир функ ци о ни са ња но вих вла сти у Ју го сла ви ји. Бе о град ски спо-
ра зум из ме ђу НКОЈ-а под пред сед ни штвом Ти та и Кра љев ске вла де под 
пред сед ни штвом Ива на Шу ба ши ћа ба зи ран на на че лу ме ђу на род но прав-
ног кон ти ну и те та Ју го сла ви је оба ве зао је обе стра не на при др жа ва ње 
„те мељ них и оп штих на че ла о устав но сти ко ја је свој стве на свим де мо крат-
ским др жа ва ма” [Петрановић 1992: 649]. Спо ра зум је до пу њен 7. де цем бра 
уно ше њем две но ве од ред бе: га ран то ван је рад по ли тич ких стра на ка у 
зе мљи чи ме је усво јен зах тев Кра љев ске вла де и по твр ђе но је да ће за ко-
но дав ну власт вр ши ти АВ НОЈ до образовања Уста во твор не скуп шти не 
чи ме је усво јен зах тев ко му ни ста за ле га ли за ци јом ра да њи хо вих при вре-
ме них ор га на [Петрановић 1992: 650]. Утвр ђе но је да ће се из бо ри за Уста-
во твор ну скуп шти ну одр жати нај да ље за три ме се ца по сле осло бо ђе ња 
це ло куп не на ци о нал не те ри то ри је и да ће ово но во и за бра но пред став-
нич ко те ло ра ти фи ко ва ти сва за ко но дав на ак та АВ НОЈ-а [Petranović 1976: 
327–328]. Ову дру гу од ред бу ко јом је га ран то ва но да ће њи хов рад би ти 
оза ко њен ју го сло вен ски ко му ни сти ис ко ри сти ли су за прав но уоб ли ча ва-
ње већ ус по ста вље них про ме ње них од но са и учвр шћи ва ње те ко ви на ре-
во лу ци је. Ве о ма обим ном за ко но дав ном рад њом кре и ран је прав ни оквир 
но ве вла сти и у јав но сти ства ра на сли ка прав не др жа ве.

Из ин тен зив не за ко но дав не де лат но сти АВ НОЈ-а мо же се по свом 
зна ча ју за пред мет овог ис тра жи ва ња из дво ји ти не ко ли ко прав них ака та. 
„Од лу ка о пре ла зу у др жав но вла сни штво не при ја тељ ске имо ви не, о др жав-
ној упра ви над имо ви ном не при сут них осо ба и о се кве стру над имо ви ном 
ко ју су оку па тор ске вла сти при сил но оту ђи ле” од 21. де цем бра 1944. го-
ди не је, у имо ви ну ко ја је има ла пре ћи у др жав но вла сни штво или до ћи 
под др жав ну упра ву или се кве стар, осим имо ви не др жа вља на Не мач ког 
рај ха и ње них др жа вља на ко ја се на ла зи ла на те ри то ри ји Ју го сла ви је и 
имо ви не фолк сдој че ра, увр сти ла и имо ви ну рат них зло чи на ца и њи хо вих 
по ма га ча без об зи ра на др жа вљан ство, као и имо ви ну сва ке осо бе ко ја је 
пре су дом гра ђан ских или вој них су до ва осу ђе на на гу би так имо ви не у 
ко рист др жа ве [Службени лист ДФЈ, 2: 6. фе бру ар 1945/а; уп.: Ze če vić i 
Po po vić 1996: 459–460]9. „За кон о кон фи ска ци ји имо ви не и о из вр ше њу 
кон фи ска ци је” од 9. ју на 1945. го ди не је у чл. 2 про пи сао да се кон фи ска-
ци ја имо ви не мо же из ре ћи ис кљу чи во у слу ча је ви ма ко ји су пред ви ђе ни 
за ко ном и ис кљу чи во од стра не оних вла сти ко је су за то овла шће не за ко-
ном [Службени лист ДФЈ, 40: 12. јун 1945/в]10. „За кон о кри вич ним де ли-
ма про тив на ро да и др жа ве” од 15. ав гу ста 1945. го ди не про пи сао је да се 

9 Над имо ви ном „от сут них осо ба ко је су у то ку оку па ци је на сил но од ве де не од стра не 
не при ја те ља или су са ме из бе гле” ста ра ње је пре у зи ма ла Др жав на упра ва на род них до ба ра, 
осно ва на при По ве ре ни штву за тр го ви ну и ин ду стри ју, и њо ме упра вља ла до до но ше ња 
ко нач ног ре ше ња о вла сни штву. 

10 Овај за кон је по сле до но ше ња уста ва по твр ђен Ука зом Пре зи ди ју ма На род не скуп-
шти не ФНРЈ од 27. ју ла 1946 [Службени лист ФНРЈ, 61: јул 1946/а].
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као кри вич но де ло про тив на ро да и др жа ве сма тра сва ка рад ња усме ре на 
на оба ра ње или угро жа ва ње по сто је ћег др жав ног уре ђе ња, угро жа ва ње 
спољ не си гур но сти или основ них де мо крат ских, по ли тич ких, на ци о нал-
них и еко ном ских те ко ви на осло бо ди лач ког ра та (фе де ра тив но уре ђе ње 
др жа ве, рав но прав ност и брат ство ју го сло вен ских на ро да и на род на власт) 
и у 14 та ча ка, при ме ра ра ди, на вео по на ша ња ко ја се има ју сма тра ти рад-
њом из вр ше ња овог кри вич ног де ла [Службени лист ФНРЈ, 59: 23. јул 
1946]. За слу чај кне за Па вла зна чај на је до пу на овог за ко на до не та 4. де-
цем бра 1947. го ди не ко јом је но вим чла ном 3-а, про ши ре но вре мен ско ва-
же ње „За ко на о кри вич ним де ли ма про тив на ро да и др жа ве” и на пе ри од 
пре да на ка пи ту ла ци је Ју го сло вен ске вла де 1941. го ди не [Службени лист 
ФНРЈ, 106: 13. де цем бар 1947/а], о че му ће би ти ви ше го во ра на од го ва ра-
ју ћем ме сту у ра ду.

По ред кри вич но прав них про пи са ко је је уоб ли ча ва ла са ма, но ва власт 
у Ју го сла ви ји при зна ва ла је и ме ђу на род не спо ра зу ме са ве знич ких си ла 
по стиг ну те још у то ку ра та о су ђе њу и ка жња ва њу рат них зло чи на ца. 
По себ но зна чај не кри вич но прав не од ред бе о рат ним зло чи ни ма би ле су 
са др жа не у тзв. Лон дон ском спо ра зу му о го ње њу и ка жња ва њу глав них 
зло чи на ца си ла Осо ви не у Евро пи и осни ва њу Ме ђу на род ног вој ног су да 
ко ји су Ве ли ке си ле, по бед ни це у ра ту, за кљу чи ле 8. ав гу ста 1945. го ди не. 
У Ста ту ту Ме ђу на род ног вој ног су да ко ји се сма тра са став ним де лом Лон-
дон ског спо ра зу ма так са тив но су на ве де на де ла ко ја се сма тра ју зло чи ни ма 
и ко ја до ла зе у над ле жност овог Су да. За на ше ис тра жи ва ње зна чај на је 
од ред ба под а) у чл. 6 ко ја као ме ђу на род но кри вич но де ло утвр ђу је зло чин 
про тив ми ра „то јест пла ни ра ње, при пре ма ње, за по чи ња ње или во ђе ње 
агре сор ског ра та или ра та ко јим се кр ше ме ђу на род ни уго во ри, спо ра зу ми 
или га ран ти је, или уче ство ва ње у не ком за јед нич ком пла ну или за ве ри 
за из вр ше ње ма ког од го ре на ве де них де ла”, за ко ји зло чин чл. 12 про-
пи су је мо гућ ност да се по сту пак по ве де и у од су ству ли ца ако оно „ни је 
про на ђе но или ако Суд, из би ло ког раз ло га, на ђе да је ну жно, у ин те ре су 
прав де, да оба ви рас пра ву у ње го вом од су ству [Nirnberška pre su da 194811; 
уп.: Ze če vić i Popović 1996].

НО ВА ВЛАСТ И КА ЖЊА ВА ЊЕ ПО ЧИ НИ ЛА ЦА  
РАТ НИХ ЗЛО ЧИ НА

Те шки зло чи ни над ци вил ним ста нов ни штвом и рат ним за ро бље ни-
ци ма и кр ше ња пра ви ла ме ђу на род ног пра ва од стра не си ла Осо ви не за 
вре ме Дру гог свет ског ра та ре зул ти ра ли су још у то ку ра та ини ци ја ти вом 
са ве знич ких вла да за ка жња ва ње по чи ни ла ца ових зло чи на. Још кра јем 
1943. го ди не са ве знич ке др жа ве су по че ле да при сво јим вла да ма обра зу ју 
по себ не ко ми си је за рат не зло чи не [Zečević i Po po vić 1996: 9]. И но ве вла-
сти у Ју го сла ви ји су на Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а 30. но вем бра 1943. 
го ди не до не ле Од лу ку бр. 10 да се при Пред сед ни штву НКОЈ-а обра зу је 

11 Ста тут Ме ђу на род ног вој ног су да.
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Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, 
ко ја ће утвр ђи ва ти рат не зло чи не и њи хо ве по чи ни о це уз при ку пље не 
до ка зе при во ди ти над ле жним суд ским ор га ни ма ра ди утвр ђи ва ња ка зне 
[Службени лист ДФЈ, 1. фе бру ар 1945]12.

Др жав на ко ми си ја обра зо ва на је при Пред сед ни штву НКОЈ-а у ци љу 
„утвр ђи ва ња од го вор но сти, про на ла же ња и при во ђе ња ка зни свих ли ца 
од го вор них за зло чи не ко је су у Ју го сла ви ји по чи ни ли и чи не у то ку ра-
та оку па то ри и њи хо ви по ма га чи”. Чла но ве ове Ко ми си је име но вао је 
НКОЈ [Zečević i Po po vić 1996: 21]13, ко ји је 6. ма ја 1944. го ди не до нео и 
„Пра вил ник о ра ду Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра 
и њи хо вих по ма га ча” [„Пра вил ник о ра ду Др жав не ко ми си је...”, Архив Ју-
го сла ви је 110, 1-1-4”]. Пре ма Пра вил ни ку Ко ми си ја је има ла ду жност да 
при ку пља све по дат ке и сав по треб ни до ка зни ма те ри јал по мо ћу ко га се 
утвр ђу је вр ста зло чи на, на чин ње го вог из вр ше ња и по чи ни тељ зло чи на 
„у ци љу из ри ца ва ња ка зни над из вр ши о ци ма зло чи на од стра не над ле жних 
су до ва”. Над ле жност за при ку пља ње по да та ка о зло чи ни ма уста но вље на 
је ком би но ва њем на бра ја ња exem pli ca u sa и ге не рал не кла у зу ле: „Ко ми си ја 
ће при ку пља ти по дат ке о уби стви ма, те ле сним по вре да ма, зло ста вља њи ма, 
ин тер ни ра њу, осу да ма, хап ше њи ма, си ло ва њи ма, па ље ви на ма, пљач ки, 
бом бар до ва њу мир ног ста нов ни штва с ци љем ис тре бље ња, на бав ки сред-
ста ва за из вр ше ња зло чи на, исе ља ва њу или пре се ља ва њу мир ног ста нов-
ни штва, од у зи ма њу или оште ће њу при ват не, на род не или др жав не имо-
ви не или оста лих до ба ра (кул тур них или умет нич ких де ла, ис то ри ских 
спо ме ни ка и др.), као и сви ма оним де ли ма, ко ји ма су зло ста вља ни по је-
дин ци или ма се, уни шта ва на имо ви на или дру га до бра, или ко ји ма се 
по мо гло из вр ше ње ма ко јег од та квих слич них де ла”.14 По дат ке и до ка зни 

12 Од лу ка о осни ва њу Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча до не та на Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а 30. но вем бра 1943. об ја вље на је у: [Службени 
лист ДФЈ, 1, 1. фе бру ар 1945].

13 За пред сед ни ка Ко ми си је име но ван је др Ду шан Не дељ ко вић, про фе сор Уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, за се кре та ра др Вла да Јо ка но вић, адво кат из Са ра је ва, а за чла но ве: мон си-
њор др Све то зар Ри тиг из За гре ба, др Макс Шну дерл, адво кат из Ма ри бо ра, ге не рал Ја ков 
Ав шић из Љу бља не, Пе ра Кр ста јић, су ди ја Окру жног су да са Це ти ња, Па вел Ша тев, адво-
кат из Ско пља, и Пе ра Ми ја че вић, адво кат ски при прав ник из Ста ре Па зо ве. По од ла ску 
Јо ка но ви ћа на но ву ду жност, име но ван је кра јем ок то бра 1944. за чла на и се кре та ра др Иван 
Гр гић, адво кат из Кни на, а у апри лу 1945. за чла на је име но ван др Ми лан Бар тош, про фе сор 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

14 Из ре дак ци је чл. 2 „Пра вил ни ка” ја сно је да на бра ја ње зло чи на не пред ста вља по-
зи тив ну ену ме ра ци ју, већ са мо њи хо во на бра ја ње, при ме ра ра ди. Ова раз ли ка је зна чај на за 
над ле жност Др жав не ко ми си је, ко ја би у слу ча ју по зи тив не ену ме ра ци је би ла огра ни че на 
са мо на по бро ја не зло чи не, док на бра ја ње exem pli ca u sa до зво ља ва ус по ста вља ње ње не над-
ле жно сти и за зло чи не ко ји у од ред би ни су по ме ну ти. Иа ко се у чл. 2 не ка же из ри чи то да се 
над ле жност Ко ми си је не ис цр пљу је у при ку пља њу по да та ка о по бро ја ним зло чи ни ма, у при-
лог та квом за кључ ку све до чи дру ги део тек ста истог чла на где се над ле жност Ко ми си је 
про ши ру је уоп ште ном од ред бом. На сли чан на чин по сту пи ло се и при ли ком ре дак ци је чл. 6 
Ста ту та ме ђу на род ног вој ног су да од 8. ав гу ста 1945. у коjeм су од ре ђе ни зло чи ни за чи је је 
су ђе ње над ле жан Ме ђу на род ни вој ни суд (зло чи ни про тив ми ра, рат ни зло чи ни и зло чи ни 
про тив чо веч но сти) и у ко јем су код рат них зло чи на, тј. по вре да рат них за ко на и рат них оби-
ча ја та кве по вре де на ве де не при ме ра ра ди уз на по ме ну да се рат ни зло чи ни не огра ни ча ва-
ју на на бро ја не по вре де. Ста тут Ме ђу на род ног вој ног су да у: [Nirnberška pre su da, 1948: 14].
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ма те ри јал Ко ми си ја је има ла да при ку пља „ка ко о из вр ши о ци ма, та ко и 
о ор га ни за то ри ма, на ред бо дав ци ма, пот стре ка чи ма, ду хов ним за то че ни-
ци ма, и по ма га чи ма, ко ји су ма на ко ји на чин по мо гли из вр ше њу или 
скри ва њу зло чи на”.15 Др жав на ко ми си ја је тре ба ла ра ди ти са ма или пре ко 
зе маљ ских ко ми си ја (ко је је са истим за дат ком од мах тре ба ло да име ну ју 
Пред сед ни штва зе маљ ских ве ћа) чи ји је рад ује ди ња ва ла, ко ор ди ни ра ла 
и кон тро ли са ла и ко је су јој до ста вља ле на да љи по сту пак сав при ку пље ни 
ма те ри јал [„Пра вил ник о ра ду Др жав не ко ми си је...”, Ар хив Ју го сла ви је, 
члан 9]. Про пи са на је оба ве за свих ор га на вла сти, вој них ли ца и гра ђа на 
да на зах тев Др жав не ко ми си је, зе маљ ских ко ми си ја или њи хо вих ор га на 
да ју ис ка зе и сва об ја шње ња и пру же им у ра ду сва ку по треб ну по моћ и 
без по себ ног зах те ва [Исто, члан 10]. За свој рад Ко ми си ја је би ла од го вор-
на На ци о нал ном ко ми те ту осло бо ђе ња Ју го сла ви је ко ји је из ве шта ва ла 
о то ку тог ра да [Исто, члан 11].

Из Од лу ке АВ НОЈ-а, ко ја пред ста вља прав но упо ри ште за обра зо ва ње 
Др жав не ко ми си је и Пра вил ни ка НКОЈ-а ко јим су про пи са на пра ви ла о 
ње ном ра ду, мо же се за кљу чи ти да је Др жав на ко ми си ја по сво јој прав ној 
при ро ди би ла ор ган sui ge ne ris, а не ор ган пра во су ђа. Као ор ган ко ји при-
ку пља и утвр ђу је чи ње ни це ко је се од но се на про на ла же ње и при во ђе ње 
пра во суд ним ор га ни ма по чи ни ла ца зло чи на из ре да оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча, Ко ми си ја ни је има ла функ ци ју оп ту жи ва ња, су ђе ња и ка жња ва-
ња, ко ја је би ла ре зер ви са на за вој не и ци вил не суд ске ор га не. Про це ду рал-
но се, да кле, ње на над ле жност ис цр пљи ва ла у ис тра жној функ ци ји и то 
вре мен ски огра ни че ној на пе ри од од по чет ка ра та на те ри то ри ји Ју го сла-
ви је. С дру ге стра не, Ко ми си ја као ор ган ко ји ис тра жу је и утвр ђу је зло чи-
не оку па то ра и њи хо вих по ма га ча ни је има ла функ ци ју ис тра жи ва ња оних 
по на ша ња ко ја ни су пред ста вља ла зло чин у кри вич но прав ном сми слу, од-
но сно ко ја ни су би ла пред ви ђе на као рад ња из вр ше ња зло чи на. Са др жин-
ски се, да кле, ње на над ле жност ис цр пљи ва ла у ис тра жи ва њу по на ша ња 
ко ја су по зи тив ним кри вич ним за ко но дав ством (би ло на ци о нал ним или 
ме ђу на род ним, би ло глав ним или спо ред ним) би ла про пи са на као зло чи ни.

У при лог ова квом за кључ ку иде и ту ма че ње о ком пе тен ци ја ма Ко ми-
си је ко је је 21. ма ја 1945. го ди не дао са ве зни јав ни ту жи лац ДФЈ др Јо же 
Вил фан. На бра ја ју ћи сва де ла за ко ја је Ко ми си ја тре ба ло да при ку пља 
по дат ке, Вил фан је у пи сму упуће ном Ко ми си ји на вео: „Из овог на во ђе ња, 
ко је има да при ку пља Ко ми си ја про из и ла зи, да су то по да ци ко ји се од но-
се са мо на кри ми нал, те да се рад Ко ми си је од но си са мо и ис кљу чи во на 
кри ми нал, а не на оне по дат ке и на оно где је што дру го по сре ди по ли тич-
ки еле мент и ње му слич но као што је: по ли тич ка про па ган да, кул тур на, 
умет нич ка, при вред на, прав на, ад ми ни стра тив на и дру га са рад ња са 

15 „Пра вил ник”, чл. 3. Ова ко ши рок об у хват ли ца ко ја су од стра не Ко ми си је мо гла 
би ти утвр ђе на као зло чин ци био је из раз на ме ре да сви ко ји су на би ло ко ји на чин уче ство-
ва ли у из вр ше њу зло чи на бу ду при ве де ни ка зни и пот пу но у скла ду са већ из ра же ном ре-
ше но шћу са ве знич ких др жа ва да не до пу сте по на вља ње ис ку ства из пе ри о да по окон ча њу 
Ве ли ког ра та, ка да је услед не до ста та ка од го ва ра ју ћих ме ђу на род них кри вич них про пи са 
не мач ки цар Вил хелм из бе гао од го вор ност за из би ја ње ра та.



440

оку па то ри ма и до ма ћим из дај ни ци ма, што се пак огле да у уче шћу у по-
ли тич ким и вој ним ор га ни за ци ја ма или по ма га њу та квих; за тим у свим 
рад ња ма ко ји ма се оправ да ва ла оку па ци ја од но сно осу ђи ва ла На род но-
осло бо ди лач ка бор ба; у не по сред ној или по сред ној до ста ви не ког ли ца; 
ко ја је има ла или је мо гла има ти за по сле ди цу опа сност по до ста вље но 
ли це; у ста вља њу свог при вред ног пред у зе ћа у слу жбу оку па то ра; у ва-
жни јем ра ду на при вред ној ор га ни за ци ји од но сно пред у зе ћу ко је ко ри сти 
оку па то ру; оба вља њу ли фе ра ци ја за ра чун оку па то ра; за сту па њу ин те-
ре са оку па то ра пред су до ви ма; слу же њем у по ли циј ском и чи нов нич ком 
апа ра ту на ме сту на ро чи то ва жном за оку па то ра; сва ком одр жа ва њу при-
сил них или при ја тељ ских од но са са при пад ни ци ма оку па тор ске вој ске и 
вла сти, – све ове ства ри, све ства ри ова квог ка рак те ра спа да ју у ком пе тен-
ци ју су да на ци о нал не ча сти, а не Ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па-
то ра и њи хо вих по ма га ча, те ка да Ко ми си ја узме и ова кве ства ри он да она 
пре ла зи гра ни це сво је ком пе тен ци је. Да кле ком пе тен ци ја Ко ми си је од но-
си се са мо на кри ми нал, те се тре ба др жа ти у гра ни ца ма те ком пе тен ци је 
и не из ла зи ти ван њих” [„Ком пе тен ци је...”, Архив Ју го сла ви је, 110, 1–25].

Ја сно је, да кле, да Др жав на ко ми си ја за утвр ђи ва ње зло чи на оку па-
то ра и њи хо вих по ма га ча ни је има ла уте ме ље ну суд ску над ле жност у пра-
ву, већ је је ди но има ла да при ку пља до ка зни ма те ри јал. Осни ва чи и чла-
но ви Ко ми си је су, ме ђу тим, сло бод ни је ту ма чи ли ње не над ле жно сти, па 
је овај при вре ме ни др жав ни ор ган го ње ња рат них зло чи на ца, на ро чи то 
у пр во вре ме да ле ко пре ва зи ла зио окви ре сво јих над ле жно сти. На и ме, 
Ко ми си ја је у пр вим го ди на ма свог ра да, док су но ви пра во суд ни ор га ни 
Ју го сла ви је би ли у фа зи осни ва ња и кон сти ту и са ња пред у зи ма ла број не 
и ра зно вр сне рад ње из де ло кру га њи хо ве над ле жно сти, да би се са ста би-
ли за ци јом су до ва и јав них ту жи ла штава ње на ак тив ност све ла у гра ни це 
од ре ђе не Од лу ком и Пра вил ни ком. То по твр ђу је и пред сед ник Др жав не 
ко ми си је Ду шан Не дељ ко вић у свом за вр шном Из ве шта ју, на во де ћи да је 
рад Ко ми си је у пр во вре ме био оте жан ка ко због рат них усло ва, та ко и 
услед то га што су и за да так ко ји је пред њу по ста вљен и апа рат пред ко ји 
је тај за да так био по ста вљен би ли но ви, од но сно не по зна ти у ра ни јој пра во-
суд ној прак си и по сво јој са др жи ни и по сво јем оби му и по сво јим прав ним 
осно ви ма. Из са чу ва них по да та ка ви ди се да је у ак тив но сти Др жав не ко-
ми си је, фор ми ра не у окви ру но вог си сте ма вла сти ко ји је и сâм био у на-
ста ја њу и с об зи ром на при вре ме ни ка рак тер не до вољ но ста би лан, би ло 
не до у ми ца и лу та ња, а че сто и ис ко ра ка из ван гра ни ца про пи са не над-
ле жно сти. Др жав на ко ми си ја је са ра ђи ва ла са зе маљ ским ко ми си ја ма за 
утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, са вој ним и јав ним 
ту жи ла штви ма и над ле жним вој ним и ре дов ним су до ви ма ста вља ју ћи 
им на рас по ла га ње сво је до ка зне ма те ри ја ле и уче ству ју ћи у из ра ди оп-
ту жни ца пре ко сво јих прав них ре фе ре на та или уно ше њем тек сто ва ње них 
од лу ка, ела бо ра та и те мат ских ре фе ра та у оп ту жни це. Иа ко је на кон ста-
би ли за ци је су до ва и јав них ту жи ла штва ак тив ност Др жав не ко ми си је 
све де на у оквир од ре ђен Од лу ком и Пра вил ни ком, не тре ба гу би ти из 
ви да чи ње ни цу да је Др жав на ко ми си ја до кра ја свог по сто ја ња чи ни ла део 



но во ство ре ног др жав ног апа ра та. Она у сво јем ра ду ни је мо гла иза ћи из тог 
окви ра, већ је мо ра ла из на ла зи ти на чи не да сво ју де лат ност, усме ра ва ну 
од стра не од лу чу ју ћих фак то ра но вог по рет ка, прав но уте ме љи. То ни је увек 
би ло јед но став но, те по је ди не од лу ке Др жав не ко ми си је, ме ђу ко ји ма 
сва ка ко и она о кне зу Па влу Ка ра ђор ђе ви ћу, ни су мо гле оста ти на стро го 
прав ном те ре ну већ су укљу чи ва ле и иде о ло шко-по ли тич ке еле мен те.

„ОСУ ДА” КНЕ ЗА ПА ВЛА У СВЕ ТЛУ ОБ РА ЧУ НА  
НО ВЕ ВЛА СТИ С МО НАР ХИ ЈОМ

Но ви ко му ни стич ки ре жим, иа ко је пред са ве зни ци ма ко нач но ре-
ше ње пи та ња Мо нар хи је зва нич но оста вљао по стра ни до кра ја ра та, још у 
то ку ра та от по чео је об ра чун са Мо нар хи јом, од но сно са по је ди ним ње ним 
еле мен ти ма. С об зи ром на на ме снич ки по ло жај ко ји је у си сте му вла сти 
Кра ље ви не Ју го сла ви је за у зи мао, као и на став ко ји је имао пре ма Ко му-
ни стич кој пар ти ји Ју го сла ви је и ко му ни зму уоп ште, но ве вла сти по ста-
ра ле су се да о кне зу Па влу у јав но сти ство ре пред ста ву ко ја им је има ла 
по слу жи ти у по ли тич ке свр хе. Сли ка о кне зу Па влу као „из дај ни ку” и 
„на род ном не при ја те љу” уоб ли ча ва на је од стра не ко му ни ста да би се 
до ка зао рас кид са ста рим си сте мом, у ко ме је хе ге мо ни ју има ла ве ли ко-
срп ска бур жо а ска кли ка пред во ђе на „Пр вим на ме сни ком.” То ме је сва ка ко 
по го до ва ло „чи шће ње мо нар хи је” из вр ше но из ме ном чл. 38 Уста ва од 1931, 
о че му ће би ти ви ше ре чи на дру гом ме сту у ра ду, као и кон фи на ци ја у 
ко јој се кнез Па вле на шао во љом бри тан ских зва нич ни ка. На рав но, би ло је 
по треб но овом укла ња њу јед ног фак то ра Мо нар хи је да ти и од го ва ра ју ћу 
фор му, за шта је но си о ци ма но вог ре жи ма по слу жи ло пра во. Од лу ком о 
про гла ша ва њу кне за Па вла за рат ног зло чин ца и на род ног не при ја те ља 
но ви вла сто др шци у Ју го сла ви ји су и фор мал но укло ни ли јед ног чи нио-
ца Мо нар хи је, ко ји у том тре нут ку фак тич ки ни је мо гао да угро зи њи хо во 
опре де ље ње за ре пу бли кан ско уре ђе ње, а исто вре ме но су тим чи ном у 
до ма ћој јав но сти де мон стри ра ли сво ју од луч ност у об ра чу ну са ста рим 
по рет ком ко ји је тре ба ло по ве за ти с ње го вим по след њим пред рат ним но-
си о цем – Кне зом на ме сни ком.

Вре ме ном су исто риј ска на у ка и пу бли ци сти ка со ци ја ли стич ке Ју го-
сла ви је сте ре о ти пе о кри ви ци и осу ди кне за Па вла пре тво ри ле у не по бит-
не исто риј ске чи ње ни це [Nikolić 2007: 32]16. Из тог раз ло га по треб но је 
ана ли зи ра ти до ступ на до ку мен та ко ја се од но се на кне за Па вла, има ју ћи 
стал но на уму две ства ри. Пр во, по треб но је на гла си ти да се за кључ ци 
ко ји ће у ра ду би ти из не ти о слу ча ју кне за Па вла не мо гу по ау то ма ти зму 
од но си ти и на оста ле лич но сти чи ја је ре ха би ли та ци ја прав но мо гу ћа (без 
об зи ра да ли је по сту пак окон чан, тра је, или још ни је по кре нут). Дру го, 
мо ра се у об зир узе ти и окол ност да ови до ку мен ти ни су на ста ли у не ком 

16 Ко ста Ни ко лић твр ди да ни је по сто ја ла мо гућ ност да се исто ри о гра фи ја у то та ли тар-
ним ре жи ми ма раз ви ја сло бод но и не за ви сно од цен та ра мо ћи и да је спре га де ла ин те лек-
ту ал не ели те са по ли тич ким цен три ма обе сми сли ла са му свр ху ис тра жи ва ња, па и зна ње 
са мо по се би.
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ва ку у му већ у ре ал ном дру штве но-по ли тич ком окру же њу, те је ука зи ва ње 
на по ли тич ко-иде о ло шку под ло гу по је ди них прав них ака та би ло ну жно. 
Украт ко, сма тра мо да се син те тич ким прав ним ту ма че њем за до во ља ва 
и зах тев исто риј ске на у ке да се она пи ше si ne ira et stu dio.

Краљ Пе тар II и но ва Вла да обра зо ва на под од лу чу ју ћим ути ца јем 
пу чи ста по сле вој не ка пи ту ла ци је Ју го сла ви је на пу сти ли су зе мљу уз 
обра зло же ње да из ино стран ства на ста вља ју бор бу за осло бо ђе ње др жа ве 
ко ја и да ље по сто ји. У на ме ри да по ло жај у ко јем се зе мља на шла при пи ше 
кне зу Па влу, Вла да Ду ша на Си мо ви ћа је Кра љу су ге ри са ла да се „отре-
се” стри ца ко ји је Ју го сла ви ју окре нуо од тра ди ци о нал них са ве зни ка из 
Ве ли ког ра та ка си ла ма Осо ви не. Ка ко је то спро ве де но, нај бо ље је ли те-
рар но ис ка зао Ми лош Цр њан ски, ко ји је у овој Вла ди био са вет ник за штам-
пу: Вла да у из бе гли штву на сто ја ла је да за ба шу ри „сво ју ка та стро фу под 
ки шо бран мо нар хи је”, а да би он из гле дао што но ви ји „Си мо вић и ње го во 
дру штво, ре ши ли су да што пре ба це ста ри” [Црњански 2008, IV: 90]. Та ко 
је спро ве де но „чи шће ње” Кра љев ског до ма: краљ Пе тар је 17. ма ја 1941. 
го ди не из вр шио про ме ну Уста ва из 1931. го ди не ко јом је из Кра љев ског 
до ма ис кљу чен кнез Па вле са су пру гом и по том ци ма [Стојичић и Кр стић 
Ми стри џе ло вић 2013: 245, 258].17 Ре ак ци ја бив шег Кне за на ме сни ка, ко га 
су Бри тан ци ин тер ни ра ли у Ке ни ју, на ово фор мал но ис кљу че ње из Кра-
љев ског до ма на зи ре се из ње го вог пи сма вој во ди од Кен та, у ко ме га он 
при пи су је вој ни ци ма-пу чи сти ма у Вла ди, на ла зе ћи оправ да ње и за оста ле 
чла но ве Вла де и за кра ља Пе тра.18 Ово ус кра ћи ва ње си гур но сти ко је је 
пру жао по ло жај чла на Кра љев ског до ма, ко је је сле до ва ло бри тан ском 
укла ња њу „Пеј си ја” с пу та, олак ша ће ка сни ји об ра чун ко му ни ста с бив-
шим На ме сни ком.

Ме ђу сна га ма от по ра оку па то ру у зе мљи чет нич ки по крет на че лу с 
Дра жом Ми ха и ло ви ћем ужи вао је по др шку и по моћ Ју го сло вен ске кра-
љев ске из бе глич ке вла де и са ве зни ка све до кра ја 1943. го ди не, ка да услед 
фак тич ког по ра ста сна ге пар ти зан ског по кре та на че лу са Ти том и из ме-
ње не рат не си ту а ци је са ве зни ци од лу чу ју да по др же овај дру ги по крет. 
Иа ко су се опре де ли ли да као вој ног парт не ра при хва те пар ти зан ски по-
крет, са ве зни ци су ути ца ли на по сти за ње ком про ми са из ме ђу ле галних 
вла сти Кра ље ви не Ју го сла ви је и но вих вла сти ство ре них у Ју го сла ви ји 
у то ку ра та. Кра љу Пе тру је на кон при стан ка да сме ни Дра жу Ми ха и ло-
ви ћа с по ло жа ја ми ни стра у сво јој Вла ди пре о ста ло са мо да се осло ни на 
по моћ са ве зни ка у сми слу њи хо вог ути ца ја на Ти та да по окон ча њу ра та 
омо гу ћи сло бод но из ја шња ва ње на ро да Ју го сла ви је о бу ду ћем др жав ном 

17 Указ до нет у Је ру са ли му об ја вљен је у Лон до ну, у Слу жбе ним но ви на ма Кра ље ви не 
Ју го сла ви је. Про ме на чл. 38 Уста ва из вр ше на је на осно ву чл. 116 истог Уста ва ко ји је из у зет-
но, „у слу ча ју ра та, мо би ли за ци је, не ре да и по бу не ко ји би до ве ли у пи та ње јав ни по ре дак 
и си гур ност др жа ве или кад су до те ме ре угро же ни јав ни ин те ре си”, Кра љу омо гу ћа вао из-
да ва ње ука за не за ви сно од устав них и за кон ских про пи са, уз оба ве зу да се из у зет но пред у зе-
те ме ре на кнад но под не су На род ном пред став ни штву на са гла сност [Službene no vi ne KJ, 1, 
19. av gust 1941].

18 Од го вор кне за Па вла од 18. ав гу ста 1941. на пи смо свог па ше но га вој во де од Кен та 
од 1. ју ла 1941. На ве де но пре ма: [Јанковић и Ла лић 2007: 58].
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об ли ку, по што су но ве ју го сло вен ске вла сти чвр сто оста ле при од лу ци о 
за бра ни по врат ка Кра ља у зе мљу до не тој на Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а 
у Јај цу, у но вем бру 1943. го ди не.19 Но ве вла сти, до бив ши по тре бан ме ђу-
на род ни ле ги ти ми тет ула ском у при вре ме ну Шу ба ши ће ву вла ду и при зна-
њем та квог ста ња од стра не кра ља Пе тра II ко ји је по чет ком 1945. го ди не 
пре нео сво ја овла шће ња на Кра љев ско на ме сни штво20, по чи њу још у то ку 
ра та при пре му те ре на за ко на ча но укла ња ње ди на сти је Ка ра ђор ђе вић и 
Мо нар хи је као об ли ка државног уре ђе ња. Кнез Па вле, скрај нут, без ре ал-
ног по ли тич ког ути ца ја и ли шен за шти те ко ју му је га ран то ва ло члан ство 
у Кра љев ском до му, био је на по год ни ја лич ност за де мон стра ци ју од луч-
но сти ју го сло вен ских ко му ни ста у об ра чу ну са Мо нар хи јом. Но ве вла сти 
у ово ме ни су кон сул то ва ле Ју го сло вен ску вла ду у ко јој су пре ко сво јих 
пред став ни ка би ле за сту пље не, већ је сав рад око про гла ше ња и по ку ша ја 
осу де кне за Па вла пре у зе ло на се бе Пред сед ни штво АВ НОЈ-а уз осло нац 
на НКОЈ и Др жав ну ко ми си ју за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо-
вих по ма га ча.

Пред сед ни штво АВ НОЈ-а, ко је је би ло над ле жно за до но ше ње од лу ка 
у вре ме из ме ђу за се да ња АВ НОЈ-а, а ко ме су као вр хов ном за ко но дав ном 
и из вр шном те лу те од лу ке по том под но ше не на усва ја ње,21 ини ци ра ло је 
по чет ком 1945. го ди не по сту пак у ци љу про гла ше ња кне за Па вла рат ним 
зло чин цем и кон фи ска ци је ње го ве имо ви не. Пре ци зно прав но уоб ли ча-

19 У Од лу ци под тач. 2 сто ји: „Кра љу Пе тру II Ка ра ђор ђе ви ћу за бра њу је се по вра так 
у зе мљу, с тим да ће пи та ње кра ља и мо нар хи је ре ши ти сâм на род сво јом соп стве ном во љом 
по сле осло бо ђе ња чи та ве зе мље”. „Од лу ка о од у зи ма њу пра ва за ко ни те вла де Ју го сла ви је 
тзв. ју го сло вен ској вла ди у ино стран ству и о за бра ни по врат ка у зе мљу кра љу Пе тру II Ка-
ра ђор ђе ви ћу” у: [Прво и дру го за се да ње АВ НОЈ-а…, 1983: 293].

20 Ова Од лу ка Пов. број 54 од 29. ја ну а ра 1945. гла си: „Ми Пе тар II, по ми ло сти бож јој 
и во љи на род ној краљ Ју го сла ви је ре ши ли смо и ре ша ва мо да до не се мо сле де ћу од лу ку: 
Же ле ћи да ти из ра жа ја на шој од лу ци да на ро ди Ју го сла ви је сло бод но и пре ко де мо крат ски 
иза бра не Уста во твор не скуп шти не из ра зе сво ју су ве ре ну во љу о ко нач ном уре ђе њу др жа ве, 
од лу чи ли смо да на шу кра љев ску власт, до од лу ке Уста во твор не скуп шти не, пре не се мо на 
Кра љев ско на ме сни штво. Ову на шу же љу и од лу ку са оп шти ли смо на шој Кра љев ској вла-
ди, и Кра љев ска вла да ју је у це ло сти одо бри ла.” На осно ву овог ак та НКОЈ и та да шња 
Кра љев ска вла да су на за јед нич кој сед ни ци одр жа ној у Бе о гра ду 26. фе бру а ра пред ло жи ли 
др Ср ђа на Бу ди са вље ви ћа, др Ан ту Ман ди ћа и инж. Ду ша на Сер не ца за кра љев ске на ме-
сни ке. Краљ Пе тар је при хва тио пред лог и 2. мар та пот пи сао указ о име но ва њу на ме сни ка 
у Лон до ну под Пов. бр. 96, те по што је Шу ба ши ће ва вла да под не ла остав ку 5. и но ва Вла да 
обра зо ва на 7. мар та, на ме сни ци су 8. мар та по ло жи ли за кле тву и пре у зе ли вр ше ње кра љев-
ске вла сти [Службени лист ДФЈ, 1945/б: 11, 9. мар та 1945]. Из ја ва о опо зи ву кра љев ских 
на ме сни ка ко ју је краљ Пе тар дао за Ра дио Лон дон 10. ав гу ста 1945. ни је мо гла има ти ни-
ка кво прав но деј ство, по што у том тре нут ку он ни је имао пра во да вр ши кра љев ску власт.

21 „Од лу ка о Вр хов ном за ко но дав ном и из вр шном на род ном пред став нич ком те лу 
Ју го сла ви је и На ци о нал ном ко ми те ту осло бо ђе ња Ју го сла ви је као при вре ме ним ор га ни ма 
вр хов не на род не вла сти у Ју го сла ви ји за вре ме На род но-осло бо ди лач ког ра та” до не та је на 
Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а, ко јом је при ли ком Пред сед ни штво АВ НОЈ-а име но ва ло НКОЈ 
– пред сед ни ка, тро ји цу пот пред сед ни ка и чла но ве (по ве ре ни ке за по је ди не ре со ре). За по ве-
ре ни ка за суд ство (ка сни је је на зив про ме њен у по ве ре ник за пра во су ђе) име но ван је прав-
ник Фра не Фрол, бив ши „одјел ни прет стој ник” из За гре ба, члан Из вр шног од бо ра Хр ват ске 
се љач ке стран ке и члан Из вр шног од бо ра Зе маљ ског ан ти фа ши стич ког ве ћа Хр ват ске, 
ко ји ће од 1946. до 1953. оба вља ти функ ци ју са ве зног ми ни стра пра во су ђа [Прво и дру го 
за се да ње АВ НОЈ-а…, 1983: 289–291].
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ва ње ова кве од лу ке Пред сед ни штво АВ НОЈ-а по ве ри ло је НКОЈ-у, ор га ну 
пре ко ко јег је оства ри ва ло сво ју из вр шну функ ци ју.22

Пот пред сед ни штво НКОЈ-а са чи ни ло је на црт Од лу ке бр. 42 ко јом 
се кнез Па вле Ка ра ђор ђе вић огла ша ва рат ним зло чин цем и на род ним 
из дај ни ком и сва ње го ва лич на имо ви на кон фи ску је у ко рист др жа ве,23 
ко ји је 11. ја ну а ра 1945. го ди не до ста ви ло По ве ре ни штву пра во су ђа на 
ми шље ње и евен ту ал не при мед бе.

По ве ре ни штво пра во су ђа је у свом од го во ру од 13. ја ну а ра на на црт 
Од лу ке из не ло ове при мед бе: кон ста ту ју ћи да Од лу ка не ма име на пред-
ло жи ло је на зив „Од лу ка о про гла ше њу Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним 
зло чин цем и на род ним из дај ни ком и о кон фи ско ва њу ње го ве имо ви не”; 
Од лу ка тре ба да бу де до не та у уо би ча је ној фор ми, на пред лог НКОЈ-а а 
на осно ву чл. 4 Од лу ке о Вр хов ном за ко но дав ном и Из вр шном на род ном 
пред став нич ком те лу Ју го сла ви је и На ци о нал ном ко ми те ту осло бо ђе ња 
Ју го сла ви је као при вре ме ним ор га ни ма на род не вла сти у Ју го сла ви ји за 
вре ме На род но-осло бо ди лач ког ра та; у чл. 2 тре ба из о ста ви ти ре че ни цу 
у ко јој се од ре ђу је на зив Му зе ја јер се то мо же учи ни ти у Пра вил ни ку 
чи је је до но ше ње пред ви ђе но у истом чла ну, а уме сто „на род ног од бо ра” 
ста ви ти „на род них до ба ра”; од ред бе чл. 4 тре ба раз дво ји ти у два чла на 
та ко да се у чл. 4 ка же са мо да се спро во ђе ње Од лу ке по ве ра ва По ве ре-
ни ку за тр го ви ну и ин ду стри ју, док би се у чл. 5 ка за ло да Од лу ка сту па 
на сна гу да ном об на ро до ва ња. Нај зад, По ве ре ни штво пра во су ђа скре ну-
ло је па жњу на Од лу ку о обра зо ва њу Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње 
зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча од 30. но вем бра 1943. го ди не, 
пре ма ко јој је је ди но ова Ко ми си ја над ле жна да утвр ђу је од го вор ност 
ли ца за зло чи не. Иа ко Пред сед ни штво АВ НОЈ-а као вр хов на за ко но дав-
на власт мо же узе ти на се бе да утвр ђу је да ли је не ко рат ни зло чи нац или 
на род ни из дај ник, за кљу чу је По ве ре ни штво пра во су ђа, та квом Од лу ком 
ипак би се учи нио из у зе так од пра ви ла да од го вор ност утвр ђу је и ли ца 

22 [Архива Ви шег су да у Бе о гра ду. На ци о нал ни ко ми тет осло бо ђе ња Ју го сла ви је, Пот-
пред сед ни штво, По ве ре ни штву за пра во су ђе, 11. ја ну ар 1945, Од лу ка бр. 42; пос. бр. Рех. 
226/2010].

23 „На обра зло же ни пред лог НКОЈ, Прет сед ни штво АВ НОЈ-а до но си од лу ку:
Члан 1.

Па вле Ка ра ђор ђе вић, син Ар се на Ка ра ђор ђе ви ћа, огла шу је се рат ним зло чин цем и 
на род ним из дај ни ком и сва ње го ва лич на имо ви на, без об зи ра где се на ла зи, кон фи ску је се 
у ко рист др жа ве.

Члан 2.
Ста вља се у ду жност Др жав ној упра ви На род ног од бо ра да на пра ви по пис це ло куп не 

по крет не и не по крет не имо ви не Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа те да исту узме под сво ју упра ву као 
др жав но до бро, из у зев „Му зе ја кне за Па вла” ко ји се има пре да ти По ве ре ни штву за про све ту 
НКОЈ-а и ко јим ће се упра вља ти по Пра вил ни ку ко ји ће из ра ди ти По ве ре ник за про све ту 
НКОЈ-а. С пре ла ском у др жав ну сво ји ну му зеј ће но си ти на зив: „Му зеј ле пих умет но сти.”

Члан 3.
Од це ло куп не кон фи ско ва не имо ви не Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа обра зо ва ће се по се бан 

фонд о чи јем име ну и при ме ни има од лу чи ти НКОЈ.
Члан 4.

Ова од лу ка сту па од мах на сна гу и ње но спро во ђе ње по ве ра ва се По ве ре ни ку за Тр го-
ви ну и ин ду стри ју [Архива Ви шег су да у Бе о гра ду. Пос. бр. Рех. 226/2010].
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од го вор на за зло чи не у Ју го сла ви ји при во ди ка зни Ко ми си ја ко ја је у том 
ци љу при Пред сед ни штву НКОЈ-а већ од ре ђе на. На до ку мен ту ку ца ном 
на пи са ћој ма ши ни сле ди текст до пи сан ру ком чи ји су по је ди ни де ло ви 
не чит ки, али је из чи тљи вог де ла ја сно да По ве ре ни штво пра во су ђа пре-
по ру чу је да ако би са мо Пред сед ни штво АВ НОЈ-а ипак пре у зе ло на се бе 
из ри ца ње ова кве Од лу ке, по треб но је да се из ње ви ди да је до не та на осно-
ву из ве сног до ка зног ма те ри ја ла, од но сно да јој прет хо ди Од лу ка Др жав не 
ко ми си је, и пред ла же сле де ћу сти ли за ци ју чл. 1: „Па вле Ка ра ђор ђе вић, син 
Ар се на Ка ра ђор ђе ви ћа, на осно ву по да та ка и до ка зног ма те ри ја ла Др жав не 
ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на (или: на осно ву при ку пље них по да та ка 
и до ка зног ма те ри ја ла) огла шу је се рат ним зло чин цем и на род ним из дај-
ни ком”, и чл. 2: „Сва ње го ва лич на имо ви на, без об зи ра где се на ла зи, 
кон фи ску је се у ко рист др жа ве” [По ве ре ни штво пра во су ђа На ци о нал ном 
ко ми те ту осло бо ђе ња Ју го сла ви је, 13. ја ну ар 1945, бр 71/45 Зак., Архива 
Ви шег су да у Бе о гра ду. пос. бр. Рех. 226/2010].

Већ 22. ја ну а ра По ве ре ни штво пра во су ђа до ста ви ло је Пред сед ни штву 
НКОЈ-а и прав но ми шље ње о Од лу ци о про гла ше њу Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа 
рат ним зло чин цем и на род ним из дај ни ком, а на осно ву ана ли зе из ве шта ја 
Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча 
ко ји се од но си на бив шег На ме сни ка. Из то га про из и ла зи да је но ва власт, 
ре ше на да „осу ди” Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа, по чет ком 1945. го ди не ин тен зив-
но тра жи ла прав но упо ри ште за ква ли фи ка ци ју бив шег На ме сни ка као 
рат ног зло чин ца и на род ног из дај ни ка. Кон ста ту ју ћи да ни у Кри вич ном 
за ко ни ку ни у спо ред ном кри вич ном за ко но дав ству бив ше Ју го сла ви је 
не по сто ји јед на оп шта фор му ла ци ја за по јам из да је ка кву је из не дри ла 
кри вич но прав на те о ри ја,24 већ да су са мо на бро ја не рад ње ко је по вла че 
од го вор ност кри ва ца за од ре ђе на де ла из да је (вој на из да ја, ди пло мат ска 
из да ја и др.) за чи је је су ђе ње и ка жња ва ње био над ле жан Др жав ни суд 
за за шти ту др жа ве, По ве ре ни штво пра во су ђа при ме ћу је да по ступ ци Па вла 
Ка ра ђор ђе ви ћа из не ти у из ве шта ју Др жав не ко ми си је „не би се мо гли 
сма тра ти као из вр ше ње де ла из да је по кри вич ном за ко ну”. Је ди ни про пис 
ко ји би евен ту ал но до шао у об зир је § 103 Кри вич ног за ко ни ка ко ји пред-
ви ђа ка зну ро би је за оно га ко по ве ре ни му др жав ни по сао са ка квом стра-
ном вла дом или ње ним опу но мо ће ни ком свр ши на ште ту Кра ље ви не 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, од но сно ка зну за тво ра уко ли ко је та кво де ло 
учи ње но из не ха та,25 али се ни под ње га не би мо гле под ве сти рад ње Па вла 

24 Кри вич но де ло из да је се у на у ци кри вич ног пра ва ка рак те ри ше као де ло про тив 
спо ља шње др жав не без бед но сти, ко је „прет по ста вља на пад на си гур ност зе мље у од но су 
пре ма дру гим др жа ва ма без об зи ра да ли је тај на пад учи њен за вре ме ра та или за вре ме 
ми ра”, за раз ли ку од ве ле и зда је као де ла про тив уну тра шње др жав не без бед но сти. Ми шље-
ње По ве ре ни штва пра во су ђа од 22. ја ну а ра [Архива Ви шег су да у Бе о гра ду. Пос. бр. Рех. 
226/2010] (При лог. бр. 3).

25 Кри вич ни за ко ник за Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца од 27. ја ну а ра 1929, за 
ко ји је За ко ном од 16. фе бру а ра 1929. го ди не под бр. 12074 на ре ђе но да сту па на сна гу 1. ја ну-
а ра 1930, Бе о град 1929. У ми шље њу По ве ре ни штва пра во су ђа сто ји „Кра ље ви не Ју го сла-
ви је”, што је по сле ди ца про ме не на зи ва др жа ве из вр ше не кључ ним за ко ном Ше сто ја ну ар ске 
дик та ту ре, За ко ном о на зи ву и по де ли Кра ље ви не на управ на под руч ја од 3. ок то бра 1929. 
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Ка ра ђор ђе ви ћа по што су сви ње го ви по ступ ци, а на ро чи то при сту па ње 
Трој ном пак ту „оза ко ње ни”26. Да ље, де ла Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа као ли ца 
„ко је је по бе гло из зе мље пре оку па ци је” не мо гу би ти пред мет из ви ђа ња 
пред Др жав ном ко ми си јом обра зо ва ном да утвр ђу је од го вор ност, про на-
ла зи и при во ди ка зни сва ли ца од го вор на за зло чи не ко је су у Ју го сла ви ји 
по чи ни ли и чи не у то ку ра та оку па то ри и њи хо ви по ма га чи. Из истог 
раз ло га ис кљу че на је и мо гућ ност да се рад Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа под ве де 
под по јам рат ног зло чи на и на род не из да је ко ји су де фи ни са ни у чл. 13 и 14 
Уред бе о вој ним су до ви ма од 24. ма ја 1944. го ди не.27 Нај зад, из истог раз-
ло га не би се мо гла на осно ву Од лу ке АВ НОЈ-а од 21. но вем бра 1944. го-
ди не о пре ла зу у др жав ну сво ји ну не при ја тељ ске имо ви не и о др жав ној 
упра ви над имо ви ном не при сут них ли ца кон фи ско ва ти имо ви на кне за 
Па вла.28 Не мо гућ ност да се по про пи си ма „бив ше Ју го сла ви је” и про пи си-
ма до не тим у то ку на род но о сло бо ди лач ке бор бе рад Па вла Ка ра ђор ђе-
ви ћа „про гла си као зло чи нач ки и из дај нич ки као и да му се кон фи ску је 
имо ви на”, не зна чи ме ђу тим да се ње гов рад не мо же про гла си ти зло чи нач-
ким и из дај нич ким. Пра вил на осу да кне за Па вла мо гла би се по сти ћи или 
до но ше њем јед не оп ште од лу ке у ко јој би се да ла де фи ни ци ја на род ног 
из дај ни ка и рат ног зло чин ца ко ја не би би ла ве за на за вре ме оку па ци је 
или у об ли ку јед не по себ не од лу ке за ко но дав не вла сти на осно ву већ при-

ко ји је за те мељ имао иде о ло ги ју ин те грал ног ју го сло вен ства чи ји је глав ни за ступ ник био 
краљ Алек сан дар.

26 По што су ме ђу на род ни уго во ри ко је би вла да лац (тј. у слу ча ју ње го вог ма ло лет ства 
На ме сни штво ко је је пре ма пре о вла ђу ју ћем ста ву у устав но прав ној те о ри ји вр ши ло сва кра љев-
ска овла шће ња у пу ној ме ри) за кљу чио по ста ја ли прав но пер фект ни тек ра ти фи ка ци јом, до 
ко је у по гле ду пот пи са ног Про то ко ла о при сту па њу Кра ље ви не Ју го сла ви је Трој ном пак ту 
ни је до шло јер На род но пред став ни штво ни је ни би ло са зи ва но, ни је ја сно да ли је По ве ре-
ни штво пра во су ђа под тер ми ном „оза ко ње ње” под ра зу ме ва ло да је од лу ка о при сту па њу 
Трој ном пак ту до не та са гла сно шћу та да по сто је ћих над ле жних фак то ра – На ме сни штва, 
Вла де и Крун ског са ве та, или је би ло на ста но ви шту да јед на та ква од лу ка без осна же ња за-
ко ном до не тим од стра не На род ног пред став ни штва не би ни про из во ди ла прав но деј ство.

27 У чл. 13 је про пи са но да се рат ним зло чин ци ма, би ли они гра ђа ни Ју го сла ви је, оку-
па тор ских или дру гих зе ма ља, има ју сма тра ти „по кре та чи, ор га ни за то ри, на ред бо дав ци те 
по ма га чи и не по сред ни из вр ши те љи ма сов них уби ја ња, му че ња, при сил ног исе ља ва ња, 
од во ђе ња у ло го ре и на при сил ни рад ста нов ни штва, за тим па ле жа, уни шта ва ња и пљач ке 
на род не и др жав не имо ви не; сви по је ди ни по сед ни ци има ња и пред у зе ћа у Ју го сла ви ји, оку-
па тор ским и дру гим зе мља ма ко ји су не чо веч но екс пло а ти ра ли рад ну сна гу на при сил ни 
рад од ве де них љу ди; функ ци о не ри те ро ри стич ког апа ра та и те ро ри стич ких на о ру жа них фор-
ма ци ја оку па то ра и до ма ћи у слу жби оку па то ра; они ко ји су вр ши ли мо би ли за ци ју на шег 
на ро да за оку па тор ску вој ску”, а у чл. 14 да се на род ним не при ја те љи ма има ју сма тра ти „сви 
ак тив ни уста ше, чет ни ци и при пад ни ци оста лих ору жа них фор ма ци ја у слу жби не при ја те ља 
и њи хо ви по ма га чи; сви они ко ји су у слу жби не при ја те ља ма у ком ви ду – као шпи ју ни, до-
ста вља чи, ку ри ри, аги та то ри и слич но, ко ји су на те ра ва ли на род да оку па то ри ма пре да оруж је; 
сви они ко ји су из да ли на род ну бор бу и би ли у до слу ху са оку па то ром; сви они ко ји се од-
мет ну од на род не вла сти и ра де про тив ње; сви они ко ји ра за ра ју на род ну вој ску, или су на 
дру ги на чин по ма га ли и по ма жу оку па то ру; сви они ко ји из вр ше те шке слу ча је ве уби ства 
и пљач ке и слич но” – „Уред ба о вој ним су до ви ма НОВЈ про пи са на 24. ма ја 1944. од вр хов ног 
ко ман дан та НОВ и ПОЈ мар ша ла Ју го сла ви је Јо си па Бро за Ти та”, док. бр. 74, у: [Zbor nik 
do ku me na ta po da ta ka o na rod no o slo bo di lač kom ra tu na ro da Ju go sla vi je 1982, II, 13: 174–185].

28 Од лу ка о пре ла зу у др жав ну сво ји ну не при ја тељ ске имо ви не, о др жав ној упра ви 
над имо ви ном не при сут них ли ца и о се кве стру над имо ви ном ко ју су оку па тор ске вла сти 
при сил но оту ђи ле [Службени лист ДФЈ, 2: 6. фе бру а ра 1945/a].
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ку пље них по да та ка и ма те ри ја ла ко ји би се има ли здру жи ти уз ори ги нал 
те од лу ке. Кон фи ска ци ја имо ви не би у оба слу ча ја би ла са мо по сле ди ца 
про гла ше ња Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем.29

На осно ву овог ми шље ња и ана ли зе По ве ре ни штва пра во су ђа, а на 
пред лог НКОЈ-а, Пред сед ни штво АВ НОЈ-а је кра јем ја ну а ра 1945. го ди не 
до не ло „Од лу ку о про гла ше њу бив шег кра љев ског на ме сни ка Па вла Ка-
ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем и о кон фи ско-
ва њу ње го ве имо ви не”30 По треб но је на гла си ти да се ни у исто ри о гра фи ји 
ни у суд ском Ре ше њу о ре ха би ли та ци ји кне за Па вла не по ми ње Од лу ка 
Пред сед ни штва АВ НОЈ-а из ја ну а ра 1945. го ди не, већ са мо Од лу ка Др жав-
не ко ми си је ко ја је са мо де ли мич но са чу ва на и ко ја се при том по гре шно 
да ти ра!31 Због то га је по треб но ана ли зи ра ти нај пре Од лу ку АВ НОЈ-а, а 
по том и Од лу ку Др жав не ко ми си је ка ко би се на осно ву тач но утвр ђе них 
чи ње ни ца у ве зи с про гла ше њем Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа за рат ног зло чин ца 
и на род ног не при ја те ља мо гао до не ти за кљу чак о прав ној ва ља но сти тог 
чи на.

Од лу ка Пред сед ни штва АВ НОЈ-а о про гла ше њу бив шег кра љев ског 
на ме сни ка Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род ним не при ја-
те љем и о кон фи ско ва њу ње го ве имо ви не до не та је, ка ко у увод ном де лу 
Од лу ке сто ји, „на пред лог На ци о нал ног Ко ми те та Осло бо ђе ња Ју го сла-
ви је, а на осно ву чл. 4 Од лу ке о вр хов ном за ко но дав ном и из вр шном 
пред став нич ком те лу Ју го сла ви је и На ци о нал ном Ко ми те ту Осло бо ђе ња 
Ју го сла ви је као при вре ме ним ор га ни ма вр хов не на род не вла сти у Ју го-
сла ви ји за вре ме на род но-осло бо ди лач ког ра та”. Чла ном 1 Од лу ке Па вле 
Ка ра ђор ђе вић је огла шен рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем, 
а на осно ву по да та ка и до ка зног ма те ри ја ла Др жав не ко ми си је за утвр-

29 [Архива Ви шег су да у Бе о гра ду. Пос. бр. Рех. 226/2010]. Ми шље ње По ве ре ни штва 
пра во су ђа о про гла ше њу кне за Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род ним не при-
ја те љем (При лог бр. 3).

30 При лог бр. 2. Од лу ку су пот пи са ли пред сед ник Пред сед ни штва АВ НОЈ-а др Иван 
Ри бар и се кре тар Пред сед ни штва АВ НОЈ-а Ро до љуб Чо ла ко вић. Из ве штај ко ји се по ми ње 
као пред мет ана ли зе По ве ре ни штва пра во су ђа од 22. ја ну а ра 1945. је ве ро ват но из ра ђен од 
стра не не ког прав ног ре фе рен та Др жав не ко ми си је, па је на осно ву ње га за тим до не та Од лу-
ка Др жав не ко ми си је ко јом се Па вле Ка ра ђор ђе вић утвр ђу је као рат ни зло чи нац и на род ни 
не при ја тељ. Ова са мо де ли мич но са чу ва на Од лу ка Др жав не ко ми си је (из ме ђу оста лог, не до-
ста је и део са да ту мом Од лу ке) се и у исто ри о гра фи ји и у Ре ше њу о ре ха би ли та ци ји ис ти че 
у пр ви план, као да Од лу ка пред сед ни штва АВ НОЈ-а не по сто ји, а уз то се и по гре шно да ти-
ра у 17. сеп тем бар 1945. Очи глед но је у пи та њу про пуст ис тра жи ва ча у не кој од фа за ис тра-
жи ва ња (ве ро ват но, или при ли ком уви да или при ли ком об ра де ар хив ске гра ђе), јер је ја сно 
да би на кон до но ше ња Од лу ке Пред сед ни штва АВ НОЈ-а о про гла ше њу Па вла Ка ра ђор ђе-
ви ћа за рат ног зло чин ца и на род ног не при ја те ља у ја ну а ру 1945. до но ше ње по себ не од лу ке 
од стра не Др жав не ко ми си је о истом ли цу у сеп тем бру 1945. би ло бес пред мет но. Нај ве ро-
ват ни је об ја шње ње је да је Пред сед ни штво АВ НОЈ-а по пре по ру ци По ве ре ни штва пра во-
су ђа здру жи ло Од лу ку Др жав не ко ми си је са ори ги на лом сво је Од лу ке [Архива Ви шег су да 
у Бе о гра ду. Пос. бр. Рех. 226/2010].

31 Од лу ка Др жав не ко ми си је о кне зу Па влу се по гре шно да ти ра у 17. сеп тем бар 1945. 
Суд ко ји ову гре шку пра ви у Ре ше њу о ре ха би ли та ци ји кне за Па вла ве ро ват но је пре у зео 
из ма те ри ја ла ко ји му је под нео прав ни тим под но си о ца зах те ва. Што се исто ри ча ра ко ји се 
овим пи та њем ба ве на на уч ној осно ви, пак, прет по став ка је да ко ри сте сву до ступ ну ар хив-
ску гра ђу уз по што ва ње пра ви ла стру ке о ње ном вред но ва њу.



ђи ва ње зло чи на.32 Из ове ква ли фи ка ци је про из и ла зи да је Пред сед ни штво 
АВ НОЈ-а, ве ро ват но на осно ву до би је ног ми шље ња По ве ре ни штва пра-
во су ђа, од у ста ло од пр во бит не на ме ре да кне за Па вла про гла си на род ним 
из дај ни ком због при сту па ња Ју го сла ви је Трој ном пак ту. По што се на по-
ступ ке бив шег На ме сни ка у ве зи с тим ни је мо гао при ме ни ти чл. 103 Кри-
вич ног за ко ни ка, Пред сед ни штво АВ НОЈ-а се од лу чи ло на мно го ела стич-
ни ју фор му ла ци ју „на род ни не при ја тељ” под ко ју су се мо гли под ве сти 
и по ступ ци бив шег На ме сни ка ко ји ни су би ли про тив прав ни, али ко ји су 
мо гли би ти раз ли чи то вред но сно оце ње ни. Чла ном 2 сва имо ви на кне за 
Па вла кон фи ско ва на је у ко рист др жа ве, а чл. 3 ста вље но је у ду жност 
Др жав ној упра ви на род них до ба ра да ње го ву це ло куп ну по крет ну и не-
по крет ну имо ви ну по пи ше и узме је под сво ју упра ву као др жав но до бро, 
из у зи ма ју ћи „Му зеј Кне за Па вла” ко ји се имао пре да ти По ве ре ни штву 
про све те НКОЈ-а да њи ме упра вља по Пра вил ни ку ко ји ће са мо до не ти. 
У чл. 4 про пи са но је да ће се од це ло куп не имо ви не кне за Па вла обра зо-
ва ти по се бан фонд о чи јем ће име ну и при ме ни од лу чи ти НКОЈ, а чл. 5 
је спро во ђе ње ове Од лу ке по ве ре но по ве ре ни ку тр го ви не и ин ду стри је 
НКОЈ-а. Нај зад, у чл. 6 пред ви ђе но је да Од лу ка сту па на сна гу да ном 
об на ро до ва ња.33

По да ци и до ка зни ма те ри јал на осно ву ко јих је до не та Од лу ка Пред-
сед ни штва АВ НОЈ-а са др жа ни су у де ли мич но са чу ва ној Од лу ци Др жав-
не ко ми си је о утвр ђи ва њу зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча, ко јом је 
утвр ђе но по сто ја ње рат них зло чи на и из да је и Па вле Ка ра ђор ђе вић ре-
ги стро ван као од го во р ни уче сник у овим де ли ма. По што је ова Од лу ка, 
као што је би ло уо би ча је но, из ра ђе на у стан дар ди зо ва ној фор ми и за ве де-
на у на ро чи ти ре ги стар, у ко ме је сва ки утвр ђе ни зло чи нац до би јао „F br”, 
Па вле Ка ра ђор ђе вић је до био свој F број 3572. Из са чу ва ног фраг мен та 
Од лу ке ви ди се да је она са др жа ла уо би ча је не по дат ке: лич не по дат ке зло-
чин ца, лич не по дат ке жр та ва зло чи на, од но сно оште ће них (ова ру бри ка 
ни је по пу ње на), кра так опис и ква ли фи ка ци ју зло чи на, те чи ње нич но ста-
ње (по је ди но сти о зло чин цу, ме сту, вре ме ну, на чи ну и сред ству из вр ше ња 
рат ног зло чи на/из да је). Мо же се осно ва но прет по ста ви ти да је и део Од лу-
ке ко ји ни је са чу ван са др жао уо би ча јен по пис до ка за и име на са у че сни ка34. 
У ру бри ци на сло вље ној „Кра так опис и ква ли фи ка ци ја зло чи на” на во ди се: 
из да ја на ро да, га же ње уста ва, са бо та жа на о ру жа ња и при пре ма зе мље за 
рат, раз би ја ње је дин ства на ро да Ју го сла ви је и при пре ма агре сив ног ра та. 

32 У ку ца ном тек сту Од лу ке део под на вод ни ци ма је ру ком пре цр тан.
33 [Архива Ви шег су да у Бе о гра ду. Пос. бр. Рех. 226/2010]. Ви де ти: При лог бр. 2. Уви-

дом у са чу ва ну ар хив ску гра ђу и об ја вље на до ку мен та но вих вла сти ни смо на шли по твр ду 
да је ова Од лу ка би ло где об ја вље на, што би зна чи ло да ни је ни сту пи ла на сна гу. Из о ста ло 
је и по треб но одо бре ње ове Од лу ке Пред сед ни штва АВ НОЈ-а од стра не АВ НОЈ-а ко ји је 
сво је Тре ће за се да ње одр жао у Бе о гра ду у ав гу сту 1945.

34 Са у че сни ци Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа пр вен стве но би ла би ли ца ко ја су на би ло ко ји на-
чин уче ство ва ла у при сту па њу Ју го сла ви је Трој ном пак ту, на пр вом ме сту пре о ста ла дво-
ји ца на ме сни ка, пред сед ник Вла де и ми ни стар спољ них по сло ва ко ји су пот пи са ли Про то кол 
о при сту па њу Ју го сла ви је Трој ном пак ту. На ово упу ћу је и чи ње ни ца да су Од лу ке Др жав не 
ко ми си је о овим ли ци ма у ре ги стру за ве де не ре дом под F бро је ви ма.
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За тим се украт ко да је оце на де ло ва ња Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа за вре ме На-
ме сни штва, ко ја на уоп штен на чин не га тив но ква ли фи ку је ње го ву уну тра-
шњу и спољ ну по ли ти ку.35 У одељ ку „По је ди но сти о зло чи ну” Ко ми си ја 
је по дроб ни је ана ли зи ра ла рад кне за Па вла у пе ри о ду у ко ме је као је дан 
од тро ји це на ме сни ка вр шио кра љев ску власт, од ок то бра 1934. до 27. 
мар та 1941. го ди не. Ко ми си ја је кон ста то ва ла да је кнез Па вле зло у по тре-
био по ло жај на ме сни ка по што је пр о тив но Уста ву и су шти ни су ве ре ни-
те та вла дао ап со лу ти стич ки, и за се дам го ди на те вла да ви не по чи нио ове 
те шке зло чи не: га же ње Уста ва и узур пи ра ње кра љев ске вла сти; са бо та жу 
при пре ме на ро да и зе мље за рат и од бра ну; уче ство ва ње у ства ра њу Пе те 
ко ло не у др жа ви уоп ште а у вој сци и ди пло ма ти ји на по се; рас ту ра ње Ма ле 
ан тан те и оту ђе ње Ју го сла ви је од зе ма ља де мо кра ти је, ве ћи ном ње них 
до та да њих са ве зни ка; фа ши зи ра ње зе мље и ње но при вред но и по ли тич ко 
пот чи ња ва ње Не мач кој и Ита ли ји; и при пре ма и пот пис пак та ко јим је 
25. мар та 1941. го ди не у Бе чу Ју го сла ви ју пре дао на ми лост и не ми лост 
фа ши стич кој Не мач кој. Нај зад, Ко ми си ја кон ста ту је да за на пред на ве де но 
по сто је до ка зи, из ме ђу оста лог, „и у ис ка зи ма ње го вих пр вих са рад ни ка 
и са у че сни ка из он да шњих ци вил них и вој них вр хо ва др жав не упра ве”. 
Да ље сле ди ана ли за по сту па ка кне за Па вла ко је Др жав на ко ми си ја под-
во ди под зло чин „га же ње уста ва и узур пи ра ње кра љев ске вла сти”. Већ 
при ли ком по ла га ња за кле тве пред На род ним пред став ни штвом, сто ји у 
Од лу ци, кнез Па вле је „ја сно сви ма ста вио до зна ња да је ре шен на са мо-
вла ду” та ко што је „го во рио са мо у пр вом ли цу, о се би као но си о цу кра-
љев ске вла сти, иг но ри шу ћи дру га два на ме сни ка”36. Да ље, за кљу чу је 

35 Ка же се да је по пре у зи ма њу на ме снич ке вла сти кнез Па вле по га зио Устав ти ме што 
је „це ло куп ну власт узео у сво је ру ке као нео гра ни че ни го спо дар, иг но ри шу ћи на род но 
пред став ни штво”, да су за то вре ме до не ти „про тив у став ни за ко ни о не рав но прав но сти 
гра ђа на”, да су спољ на и уну тра шња по ли ти ка во ђе не „по ње го вом лич ном на хо ђе њу, без 
об зи ра на ин те ре се зе мље”, да је у сво јој уну тра шњој по ли ти ци „раз ви јао мр жњу јед ног 
на ро да про ти ву дру го га и ти ме сла био ње го ву от пор ну сна гу”, да је у спољ ној по ли ти ци 
„за до јен нео до љи вом мр жњом пре ма С.С.С.Р.” на пу стио до та да шње са ве зе и на слон на де мо-
крат ске зе мље и „тај но” укљу чио Ју го сла ви ју „при вред но и по ли тич ки у пот пу ну за ви сност 
Си ла осо ви не”, да је 1941. за кљу чио Трој ни пакт „по што је прет ход но и си сте мат ски спро-
во дио са бо та жу на о ру жа ња и при пре мао зе мљу на ка пи ту ла ци ју”, као и да је одва ја њем од 
де мо крат ских зе ма ља и пот пи си ва њем Трој ног пак та „до при нео агре сив ном ра ту си ла осо-
ви не” – „Од лу ка Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча” 
[Архив Ју го сла ви је, 110, ф. бр. 3572].

36 Пре ма чл. 42 Уста ва од 1931. на ме сни ци су пре пре у зи ма ња кра љев ске вла сти по ла-
га ли за кле тву пред На род ним пред став ни штвом „да ће Кра љу би ти вер ни и да ће вла да ти 
по Уста ву и зе маљ ским за ко ни ма.” Овај члан тре ба ту ма чи ти у ве зи са чла ном 39 истог 
Уста ва ко ји пред ви ђа да Краљ сту па ју ћи на пре сто по ла же за кле тву пред На род ним пред-
став ни штвом и про пи су је текст за кле тве у пр вом ли цу јед ни не. С об зи ром на то да је 1934. 
пр ви пут при ме њен чл. 42 Уста ва, чи ње ни ца да је за кле тва из го во ре на у пр вом ли цу (та ко 
што је нпр. текст за кле тве у име На ме сни штва про чи тао кнез Па вле, а на ме сни ци Пе ро вић 
и Стан ко вић из го во ри ли са мо крај тек ста „Та ко ми Го спод Бог по мо гао. Амин!”, или да су 
пак сви чи та ли текст у пр вом ли цу јед ни не), ни ка ко не до ка зу је на ме ру да се на гла си не ки 
на ро чи ти по ло жај у том те лу ко је са мо као ко ле ги јум има сва пра ва ко ја при па да ју Кра љу. 
У про це ду ри по ла га ња за кле тве и ње ној са др жи ни из ме ђу на ме сни ка и Кра ља пре ма ва же-
ћем Уста ву ни је би ло раз ли ке. То је још ра ни је би ло по твр ђе но у устав ној прак си Ср би је 
(1839, 1868, 1889), а и он да шња устав но прав на на у ка На ме сни штво је у пра ви ма из јед на ча-
ва ла с Кра љем. Тог су ми шље ња би ли и во де ћи прав ни ци – Сло бо дан Јо ва но вић и Ла за Ко стић, 
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Ко ми си ја, кнез Па вле је за др жао и се би не по сред но пот чи нио цео „онај 
апа рат, ко ји је у ци љу ау то крат ске вла да ви не око се бе из гра дио краљ 
Алек сан дар”, пре ко ко га је по соп стве ном на хо ђе њу са о бра ћао са дру га 
два на ме сни ка „док на ме сни штво као те ло ствар но ни је ни по сто ја ло.” Кнез 
Па вле је „из ми слио тер ми не ‘Пр ви на ме сник’, ‘Кнез на ме сник’ и слич не” 
и пре ко сво јих аге на та у штам пи пла си рао ти ту лу „Па вле, кнез од Ју го-
сла ви је”, што по ми шље њу Ко ми си је „ни је чи нио тек пра зне ти ту ле ра ди”. 
У при лог овом за кључ ку Ко ми си ја на во ди да је и бив ши на ме сник Иво 
Пе ро вић на са слу ша њу, из ме ђу оста лог, из ја вио: „Све др жав не по сло ве 
уоп ште, у име кру не, а спољ ну по ли ти ку на по се, ре зер ви сао је се би кнез 
и во дио све сâм за јед но са по ли ти ча ри ма од сво га по ве ре ња, као што су 
би ли: Сто ја ди но вић, Ко ро шец, Цин цар-Мар ко вић, Цвет ко вић”. Ово је и 
по след њи део Од лу ке ко ји је, ко ли ко је ау то ри ма ра да по зна то, са чу ван.

Из на ве де не са др жи не Од лу ке ја сно је да се и на њу од но се уоп ште не 
кон ста та ци је ко је ва же и за оста ле од лу ке Др жав не ко ми си је. Нај пре, и за 
до но ше ње Од лу ке о кне зу Па влу био је до во љан до каз pri ma fa cie да је он 
од го вор ни уче сник у рат ном зло чи ну од но сно из да ји. Да ље, и Од лу ка о 
кне зу Па влу би ла је акт ко ји ре дов на пра во суд на прак са ни је по зна ва ла 
и ко ја је по сво јој прав ној при ро ди би ла акт sui ge ne ris (као и сâм ор ган 
ко ји је Од лу ку до нео). Нај зад, и Од лу ка о кне зу Па влу је има ла са мо де-
кла ра ти ван ка рак тер, од но сно она ни је мо гла има ти ни ка рак тер оп ту жни-
це, а још ма ње ка рак тер кон дем на тор не пре су де. Да кле, Од лу ка Др жав не 
ко ми си је би ла је са мо акт ини ци ја ти ве кри вич ног го ње ња, од но сно акт 
ко ји је пра во суд ним ор га ни ма, тј. ор га ни ма ту жи ла штва имао по слу жи ти 
са мо као основ за по кре та ње ре дов не ис тра ге без пре ју ди ци ра ња њи хо ве 
од лу ке о од у ста ја њу од кри вич ног про го на од но сно од лу ке о ста вља њу 
под оп ту жбу и из во ђе њу пред суд. Ме ђу тим, из са др жи не ове Од лу ке 
ви ди се и ње на dif fe ren tia spe ci fi ca у од но су на оста ле од лу ке Др жав не 
ко ми си је, са др жа на у то ме што је прав на ква ли фи ка ци ја кне за Па вла као 
рат ног зло чин ца и на род ног из дај ни ка из вр ше на на осно ву чи ње ни ца 
ко је су пре ва зи ла зи ле оквир над ле жно сти Ко ми си је. На и ме, ни Од лу ка 
АВ НОЈ-а ни Пра вил ник о ра ду Др жав не ко ми си је не оста вља ју ме ста ни 
нај ма њој сум њи о вре мен ском пе ри о ду у окви ру ко га је по сто ја ла над ле-
жност Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих 
по ма га ча – у оба ак та ја сно је озна че но да се ра ди о вре ме ну ра та и оку па-
ци је. Да кле, Др жав на ко ми си ја ни је има ла ствар ну над ле жност за утвр ђи-
ва ње зло чи на и од го вор но сти зло чи на ца из ван овог пе ри о да, па та ко ни 
за утвр ђи ва ње зло чи на и од го вор но сти кне за Па вла ко ји је на пу стио Ју-
го сла ви ју пре оног мо мен та од ко га је по чи ња ла прав но уста но вље на 
над ле жност Ко ми си је.

као и Жи во јин Пе рић, ко ји је опет са мо ак те ко ји су у су шти ни зна чи ли уки да ње из во ра вла-
да лач ке вла сти (аб ди ка ци ја, про ме на об ли ка владавинe) ре зер ви сао ис кљу чи во за вла да о ца. 
У пред го во ру јед ној док тор ској ди сер та ци ји Пе рић из но си став да на ме сни ци има ју сва пра-
ва ко ја има и Kраљ, од но сно да „не мо гу вр ши ти са мо ону Власт Вла да о че ву ко ја им из реч но 
у Уста ву ни је да та, од ред бе ко је се, као из у зет не, има ју ту ма чи ти и ов де stric to sen su” [Перић 
1940: 14].
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ЗА КЉУ ЧАК

Прав но ло гич ким ту ма че њем са чу ва них кључ них до ку ме на та ко ји 
су до ве ли до „осу де” кне за Па вла, а у све тлу утвр ђе них исто риј ских чи ње-
ни ца, мо же се ре кон стру и са ти чи тав про цес „осу де” кне за Па вла у хро но-
ло шки ис прав ном сле ду. Нај пре је Пред сед ни штво АВ НОЈ-а, су де ћи по 
до ку мен ти ма, кра јем 1944. или на са мом по чет ку 1945. го ди не, на ло жи ло 
Пред сед ни штву НКОЈ-а да са чи ни на црт Од лу ке ко јом се Па вле Ка ра-
ђор ђе вић про гла ша ва рат ним зло чин цем и на род ним из дај ни ком. Пред-
сед ни штво НКОЈ-а је из ра ђе ни на црт Од лу ке 11. ја ну а ра до ста ви ло По-
ве ре ни штву пра во су ђа НКОЈ-а на ми шље ње и су ге сти је. По ве ре ни штво 
пра во су ђа је већ 13. ја ну а ра Пот пред сед ни штву НКОЈ-а да ло сво је при-
мед бе и су ге сти је, а 22. ја ну а ра НКОЈ-у до ста ви ло и ана ли зу на цр та Од-
лу ке у ко јој је упо зо ри ло на прав не не до стат ке и за по сти за ње истог ци ља 
пред ло жи ло две ал тер на тив не, а прав но уте ме ље не мо гућ но сти. Пред-
сед ни штво АВ НОЈ-а је, сва ка ко има ју ћи пред со бом из ве штај Др жав не 
ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча о кне зу 
Па влу (мо жда и Од лу ку Ко ми си је), усво ји ло ми шље ње и пред лог По ве-
ре ни штва пра во су ђа и у ја ну а ру 1945. го ди не пр о гла си ло Па вла Ка ра ђор-
ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем. На ова кав след до-
га ђа ја у про це су „осу де” кне за Па вла ко јој су но ве вла сти у Ју го сла ви ји 
при сту пи ле у ци љу от кла ња ња чак и евентуалне прет ње по још увек не-
учвр шће ни ре жим упу ћу је по ре ђе ње са др жи не са чу ва них до ку ме на та. Што 
се Од лу ке Др жав не ко ми си је о кне зу Па влу ти че, нај ве ро ват ни је је она већ 
би ла из ра ђе на у вре ме ка да је Пред сед ни штво АВ НОЈ-а ин тен зи ви ра ло 
рад на ње го вој ди фа ма ци ји.

Упра во је са зна ње о прав ној не у те ме ље но сти Од лу ке Др жав не ко-
ми си је у по гле ду кне за Па вла услед ње не не на дле жно сти и мо гло усме ри-
ти но ву власт да за „осу ду” кне за Па вла по тра жи дру ги на чин, ко ји би се 
и у зе мљи, а по себ но у ино стран ству, код са ве зни ка, мо гао пред ста ви ти 
као прав но осно ван. Прав на ва ља ност „осу де” кне за Па вла очи глед но је 
би ла кључ но пи та ње на ко је је но ва власт на шла од го вор. Та ко је по сво-
јој са др жи ни је дан не сум њи во иде о ло шки об ра чун успе шно за о де вен 
прав но при хва тљи вом фор мом. Од лу ци Пред сед ни штва АВ НОЈ-а о про-
гла ше њу бив шег на ме сни ка Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и 
на род ним не при ја те љем и о кон фи ско ва њу ње го ве имо ви не, не мо гу се са 
чи сто прав ног аспек та ста ви ти они при го во ри ко ји би се мо гли упу ти ти 
ис тој или слич ној од лу ци Др жав не ко ми си је. На и ме, у исто ри ји се мо гу 
на ћи број ни при ме ри слич ног по сту па ња но вих вла сти ко је се по сле ства-
ра ња но вог ста ња у ре во лу ци о на р ним пре вра ти ма (ма ко ли ко они тра ја ли) 
обез бе ђу ју от кла ња њем свих по тен ци јал но угро жа ва ју ћих чи ни ла ца, 
по себ но оних ко ји оме та ју учвр шћи ва ње но вог ре жи ма ти ме што у јав но-
сти оли ча ва ју „ре ак ци ју.” Та ко је и АВ НОЈ, Од лу ка ма до не тим на Дру гом 
за се да њу прав но уте ме љен као вр хов но за ко но дав но и из вр шно те ло у Ју-
го сла ви ји, сма трао да има пра во да у за шти ти но вог ста ња пре ду зме све 
потребне ме ре. Ме ђу тим, ну жно је ука за ти и на чи ње ни цу да је АВ НОЈ у 
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вре ме до но ше ња Од лу ке о кне зу Па влу још увек имао при вре ме ни ка рак-
тер, што сва ка ко оста вља отво ре ним пи та ње о ње ној ле гал но сти, али и 
ле ги тим но сти. На и ме, Од лу ци Пред сед ни штва АВ НОЈ-а ко јом је кнез 
Па вле про гла шен рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем мо гу се ста-
ви ти при го во ри и с аспек та ле га ли те та и с аспек та ле ги ти ми те та. Стрикт но 
прав но по сма тра но, с об зи ром да ни је би ла уте ме ље на ни у јед ном по зи-
тив ном прав ном про пи су би ло до ма ћег би ло ме ђу на род ног ка рак те ра, 
Од лу ка о кне зу Па влу мо же се сма тра ти не за ко ни том без об зи ра на ка сни-
ју од лу ку Уста во твор не скуп шти не ФНРЈ о ле га ли за ци ји за ко но дав них 
ака та АВ НОЈ-а. Са ста но ви шта ле ги тим но сти, ме ђу тим, Од лу ка о кне зу 
Па влу сва ка ко мо же би ти пред мет спо ре ња и у исто ри о гра фи ји и у јав-
но сти.

За кључ ци до ко јих су ау то ри у овом ис тра жи ва њу до шли у по гле ду 
кне за Па вла се не мо гу про стом ана ло ги јом при ме ни ти на сва ког ко је од 
стра не но вих ју го сло вен ских вла сти по сле Дру гог свет ског ра та био осу-
ђен или про гла шен рат ним зло чин цем и/или на род ним не при ја те љем. 
По ла зе ћи од та квог ста ва, а на осно ву све га на пред на ве де ног, мо же се о 
„осу ди” кне за Па вла по ми шље њу ау то ра за кљу чи ти сле де ће. По свој при-
ли ци у пи та њу је био об ра чун с Mонархијом, ко ју је зва нич но у то вре ме 
пред ста вљао са мо краљ Пе тар II Ка ра ђор ђе вић, али ко ји је због бри тан-
ске за шти те још увек био не до сту пан но вој ју го сло вен ској вла сти. На дру-
гој стра ни пак, кнез Па вле, иа ко још од 1941. го ди не ни је био члан Кра љев-
ског до ма, био је но вој вла сти по го дан суп сти тут за по сти за ње глав ног 
ци ља, и то и у фор мал ном и у са др жин ском сми слу. Осим то га, но ви ре жим 
је же лео, ка ко са мом де фи ни ци јом прав ног ак та – „Од лу ка о про гла ше њу 
кра љев ског на ме сни ка Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род-
ним не при ја те љем”, та ко и ква ли фи ка ци јом „зло чи на” ко је је по чи нио 
на ме сник из Кра љев ског до ма Ка ра ђор ђе ви ћа, у очи ма јав но сти до дат но 
да ком про ми ту је Mонархију.
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При лог бр. 1.

На ци о нал ни ко ми тет осло бо ђе ње Ју го сла ви је
По ве ре ни штво пра во су ђа Бр. 71/45 Зак.37

Пот пред сед ни штву На ци о нал ног ко ми те та осло бо ђе ња Ју го сла ви је38

Бе о град
На на црт Од лу ке о про гла ше њу Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем 

и о кон фи ско ва њу ње го ве имо ви не сло бод ни смо ста ви ти сле де ће при мед бе:
1) Од лу ка не ма на зи ва. Пред ла же мо да од лу ка но си на зив: O про гла ше-

њу Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем 
и о кон фи ска ци ји ње го ве имо ви не.

2) Од лу ка тре ба да бу де до не та у уо би ча је ној фор ми, тј. на пред лог На-
ци о нал ног ко ми те та осло бо ђе ња Ју го сла ви је, а на осно ву чла на 4 Од-
лу ке о Вр хов ном за ко но дав ном и из вр шном на род ном пред став нич ком 
те лу Ју го сла ви је и На ци о нал ном ко ми те ту осло бо ђе ња Ју го сла ви је 
за вре ме На род но осло бо ди лач ког ра та. У чла ну 2 тре ба из о ста ви ти 
по след њу ре че ни цу јер се на зив му зе ја мо же од ре ди ти пра вил ни ком, 
чи је је до но ше ње већ пред ви ђе но у истом чла ну. У пр вој ре че ни ци 
ме сто „На род ног од бо ра” тре ба да сто ји „на род них до ба ра”

3) Као че твр ти члан тре ба пред ви де ти са мо да се про во ђе ње Од лу ке 
по ве ра ва По ве ре ни ку за тр го ви ну и ин ду стри ју На ци о нал ног ко ми-
те та осло бо ђе ња Ју го сла ви је, а као пе ти члан тре ба пред ви де ти да 
Од лу ка сту па на сна гу да ном об ја вљи ва ња.

4) На кра ју скре ће мо па жњу да Од лу ку о обра зо ва њу др жав не ко ми си је 
за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча од 30. но вем-
бра 1943.39 го ди не, пре ма ко јој је је ди но ова ко ми си ја над ле жна да 
утвр ђу је од го вор ност ли ца за зло чи не и да их пр о гла шу је рат ним зло-
чин ци ма (у тек сту пре цр та но, прим. аут.). Исти на је да Пред сед ни-
штво ан ти фа ши стич ког ве ћа На род ног осло бо ђе ња Ју го сла ви је, као 

37 До ку мент ку цан ћи ри ли цом на ла зи се у Ар хи ви Ви шег су да у Бе о гра ду, Рех. бр. 
226/2010.

38 НКОЈ је кон сти ту и сан ујед но са АВ НОЈ-ем  као вр хов ни при вре ме ни /за вре ме ра та/ 
ор ган вла сти од лу ком од 29. 11. 1943. /дру го за се да ње АВ НОЈ-а/, Од лу ка о вр хов ном за ко но-
дав ном и из вр шном на род ном пред став нич ком те лу Ју го сла ви је и на ци о нал ном ко ми те ту 
осло бо ђе ња Ју го сла ви је као при вре ме ним ор га ни ма вр хов не на род не вла сти у Ју го сла ви ји 
за вре ме на род но-осло бо ди лач ког ра та од 29. 11. 1943: „Чл. 5: Прет сед ни штво Ан ти фа ши стич-
ког ве ћа на род ног осло бо ђе ња Ју го сла ви је име ну је На ци о нал ни ко ми тет осло бо ђе ња Ју го-
сла ви је. Чл. 6: На ци о нал ни ко ми тет осло бо ђе ња Ју го сла ви је је сте нај ви ши из вр шни и на-
редбо дав ни ор ган на род не вла сти у Ју го сла ви ји пре ко ко га АВ НОЈ оства ру је сво ју из вр шну 
функ ци ју. Чл. 7: На ци о нал ни ко ми тет има сва обе леж ја на род не вла де. За свој рад На ци о нал ни 
ко ми тет од го ва ра АВ НОЈ-у. Чл. 8: На ци о нал ни ко ми тет са сто ји се из прет сед ни ка, три пот пред-
сед ни ка и од го ва ра ју ћег бро ја по ве ре ни ка). Чла но ве НКОЈ-а име но ва ло je Пред сед ни штво 
АВ НОЈ-а и по твр дио Пле нум АВ НОЈ-а 30. 11. 1943: Пред сед ник НКОЈ-а и по ве ре ник за на-
род ну обра ну мар шал Јо сип Броз Ти то, Пот пред сед ник Едвард Кар дељ, Пот пред сед ник и 
по ве ре ник за ин фор ма ци је Вла ди слав Сл. Риб ни кар, Пот пред сед ник Бо жи дар Ма го вац) + 
још 13 по ве ре ни ка. – На ве де но пре ма: [Прво и Дру го за се да ње Ан ти фа ши стич ког ве ћа…1983].

39 Од лу ка о осни ва њу Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча до не та је 30. но вем бра 1943. на Дру гом за се да њу АВ НОЈ-а [Службени лист ДФЈ, 
1: 1. фе бру ар 1945, 5].



вр хов на за ко но дав на власт мо же узе ти на се бе да она са ма утвр ђу је 
да ли је не ко рат ни зло чи нац или на род ни из дај ник, но сва ка ко ова-
квом јед ном Од лу ком учи нио би се из у зе так пра ви ла да од го вор ност 
и при во ђе ње ли ца од го вор них за зло чи не у Ју го сла ви ји из ри че са мо 
Пред сед ни штво ан ти фа ши стич ког ве ћа на род ног осло бо ђе ња Ју го-
сла ви је ме сто Ко ми си је ко ја је у том ци љу већ од ре ђе на.

Смрт фа ши зму – сло бо да на ро ду !

У Бе о гра ду, 13 ја ну ар 1945. По ве ре ник пра во су ђа40

40 По ве ре ник за пра во су ђе у то вре ме био је Фра не Фрол.
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При лог бр. 2.

Пред сед ни штво ан ти фа ши стич ког 
ве ћа на род ног осло бо ђе ња Ју го сла ви је41

О Д Л У К А

о пр о гла ше њу бив шег кра љев ског на ме сни ка Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат-
ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем и о кон фи ско ва њу ње го ве имо ви не.

На пред лог На ци о нал ног Ко ми те та Осло бо ђе ња Ју го сла ви је, а на осно ву 
чла на 4 Од лу ке о вр хов ном за ко но дав ном и из вр шном на род ном пред став нич-
ком те лу Ју го сла ви је и На ци о нал ном Ко ми те ту Осло бо ђе ња Ју го сла ви је као 
при вре ме ним ор га ни ма вр хов не на род не вла сти у Ју го сла ви ји, за вре ме На-
род но-осло бо ди лач ког ра та, Пред сед ни штво Ан ти фа ши стич ког Ве ћа На-
род ног Осло бо ђе ња Ју го сла ви је до но си сле де ћу Од лу ку:

Члан 1
Па вле Ка ра ђор ђе вић, син Ар се на Ка ра ђор ђе ви ћа, на осно ву по да та ка и 

до ка зног ма те ри ја ла Др жав не ко ми си је за утвр ђи ва ње зло чи на, огла шу је се 
рат ним зло чин цем и на род ним не при ја те љем.

Члан 2
Сва ње го ва имо ви на, без об зи ра где се на ла зи, кон фи ску је се у ко рист 

др жа ве.

Члан 3
Ста вља се у ду жност Др жав ној упра ви на род них до ба ра да по пи ше це ло-

куп ну по крет ну и не по крет ну имо ви ну Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа и да исту узме 
под сво ју упра ву као др жав но до бро, из у зев „Му зе ја Кне за Па вла” ко ји се 
има пре да ти По ве ре ни штву про све те На ци о нал ног Ко ми те та Осло бо ђе ња 
Ју го сла ви је да њим упра вља по Пра вил ни ку ко ји ће исто По ве ре ни штво 
из ра ди ти.

Члан 4
Од це ло куп не кон фи ско ва не имо ви не Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа има се обра-

зо ва ти по се бан фонд, о чи јем име ну и при ме ни има од лу чи ти На ци о нал ни 
Ко ми тет Осло бо ђе ње Ју го сла ви је.

Члан 5
Про во ђе ње ове од лу ке по ве ра ва се По ве ре ни ку тр го ви не и ин ду стри је 

На ци о нал ног Ко ми те та Осло бо ђе ња Ју го сла ви је.

41 До ку мент ку цан ћи ри ли цом на ла зи се у Ар хи ви ви шег су да у Бе о гра ду, Рех. бр. 226/2010.
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Члан 6
Ова Од лу ка сту па на сна гу да ном об на ро до ва ња.

У Бе о гра ду ја ну а ра 1945.

ПРЕТ СЕД НИ ШТВО АН ТИ ФА ШИ СТИЧ КОГ ВЕ ЋА НА РОД НОГ 
ОСЛО БО ЂЕ ЊА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ 
 
Се кре тар Пред сед ник
Ро до љуб Чо ла ко вић, с.р. Др Иван Ри бар, с.р.
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При лог бр. 3.

НА ЦИ О НАЛ НИ КО МИ ТЕТ ОСЛО БО ЂЕ ЊА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ,
ПО ВЕ РЕ НИ ШТВО ПРА ВО СУ ЂА42

I
У на у ци Кри вич ног пра ва, кри вич но де ло „из да је” ка рак те ри ше се као 

де ло про тив спо ља шње др жав не без бед но сти, за раз ли ку од ве ле и зда је као 
де ла про тив уну тра шње др жав не без бед но сти. Кри вич но де ло из да је пре ма 
то ме, прет по ста вља на пад на си гур ност зе мље у од но су пре ма дру гим др жа-
ва ма без об зи ра да ли је тај на пад учи њен за вре ме ра та или за вре ме ми ра.

Ни у кри вич ном за ко ну бив ше Ју го сла ви је, ни ти у ње ном спо ред ном 
кри вич ном за ко но дав ству, ни је уне та ова ква јед на оп шта фор му ла ци ја за 
по јам из да је, већ су се на бро ја ле са мо рад ње ко је су по вла чи ле од го вор ност 
кри ва ца за од ре ђе на де ла из да је. Та ко, би ла су пред ви ђе на као за себ на де ла: 
вој на из да ја, ди пло мат ска из да ја и др. За су ђе ње и из ри ца ње ка зне по овим 
де ли ма био је над ле жан Др жав ни суд за за шти ту др жа ве.

По ступ ци Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа, из не ти у из ве шта ју Др жав не ко ми си-
је за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча, не би се мо гли 
сма тра ти као из вр ше ње де ла из да је по кри вич ном за ко ни ку. Је ди ни про пис 
ко ји би до ла зио у об зир био би члан 103 К.З. ко ји гла си:

Ко по ве ре ни му по сао са стра ном вла дом или ње ним опу но мо ће ни ком 
свр ши на ште ту Кра ље ви не Ју го сла ви је ка зни ће се ро би јом.

Ако је де ло учи ње но из не ха та, учи ни лац ће се ка зни ти за тво ром.
Но и под овај про пис те шко би би ло под ве сти рад ње Па вла Ка ра ђор ђе-

ви ћа, јер су сви ње го ви по ступ ци, а на ро чи то при сту па ње Трој ном пак ту, 
оза ко ње ни, те би се мо гло ис так ну ти прав нич ки јак при го вор, да се не мо же 
сма тра ти да су по ступ ци Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа ишли на ште ту Кра ље ви не 
Ју го сла ви је, ка да су му по ступ ци одо бре ни за ко ном. У по гле ду овог про пи са 
ис так ну то је још и ра ни је да ће он те шко до ћи до при ме не, по што је ре дов но 
слу чај да су по сло ви са стра ним др жа ва ма за ви сни од ра ти фи ка ци је.

У кри вич ном за ко ну да кле не би тре ба ло тра жи ти основ за огла ша ва ње 
Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа из дај ни ком, а још ма ње рат ним зло чин цем, по што 
та кав на зив из вр ши о ца кри вич ног де ла ни је ни по сто јао.

II
Од лу ком Ав ној-а од 30. 11. 1943. обра зо ва на је Др жав на ко ми си ја за утвр-

ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих по ма га ча. Циљ ове ко ми си је је да утвр-
ђу је од го вор ност, про на ла зи и при во ди ка зни „сва ли ца од го вор на за зло чи не 
ко је су у Ју го сла ви ји по чи ни ли и чи не оку па то ри и њи хо ви по ма га чи”

Де ла Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа пре ма то ме као ли ца, ко је по бе гло из зе мље 
пре оку па ци је не би мо гла да бу де пред мет из ви ђа ња пред Ко ми си јом за 
утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и ње го вих по ма га ча.

42 До ку мент ку цан ћи ри ли цом на ла зи се у Ар хи ви Ви шег су да у Бе о гра ду. Рех. бр. 
226/2010.
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III
Уред бом о вој ним су до ви ма43, пред ви ђа ју ћи над ле жност вој них су до ва 

у чла но ви ма 13 и 14 да је де фи ни ци ју „рат ног зло чи на” и „на род ног не при-
ја те ља”. Из ових про пи са ја сно се ви ду, да су под по јам рат ног зло чи на и 
на род не из да је та ко ђе узе ти у пр вом ре ду зло чи ни и из да је за вре ме оку па-
ци је, те се ни под ове про пи се не мо же под ве сти уми шље ни из дај нич ки рад 
Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа.

На во де се до слов но чла но ви 13 и 14 Уред бе о вој ним су до ви ма:

Члан 13. Рат ним зло чин ци ма, би ли они гра ђа ни Ју го сла ви је, оку-
па тор ских или дру гих зе ма ља, има ју се сма тра ти: По кре та чи, ор га ни за то ри, 
на ред бо дав ци те по ма га чи и не по сред ни из вр ши те љи ма сов них уби ја ња, 
му че ња, при сил ног исе ља ва ња, од во ђе ња у ло го ре и на при сил ни рад ста нов-
ни штва, за тим па ле жа, уни шта ва ња и пљач ке на род не и др жав не имо ви не; 
сви по је ди ни по сед ни ци има ња и пред у зе ћа у Ју го сла ви ји, оку па тор ским и 
дру гим зе мља ма ко ји су не чо веч но екс пло а ти ра ли рад ну сна гу на при сил ни 
рад од ве де них љу ди; функ ци о не ра те ро ри стич ког апа ра та и те ро ри стич ки 
на о ру жа них фор ма ци ја оку па то ра и до ма ћи у слу жби оку па то ра; они ко ји 
су вр ши ли мо би ли за ци ју на шег на ро да за не при ја тељ ску вој ску.

Члан 14. На род ним не при ја те љи ма има ју се сма тра ти: сви ак тив ни 
уста ше, чет ни ци и при пад ни ци оста лих ору жа них фор ма ци ја у слу жби не-
при ја те ља и њи хо ви ор га ни за то ри и по ма га чи; сви они ко ји су у слу жби не-
при ја те ља ма у ком ви ду – као шпи ју ни, до ста вља чи, ку ри ри, аги та то ри и 
слич но, ко ји су на те ра ва ли на род да оку па то ри ма пре да оруж је; сви они ко ји 
су из да ли на род ну бор бу и би ли у до слу ху с оку па то ром, сви они ко ји су се 
од мет ну ли од на род не вла сти и ра де про тив ње; сви они ко ји ра за ра ју на-
род ну вој ску, или су на дру ги на чин по ма га ли и по ма жу оку па то ру; сви ону 
ко ји из вр ше те шке слу ча је ва уби ства и пљач ке и слич но.

IV
Од лу ком АВ НОЈ-а од 21. но вем бра 1944. о пре ла зу у др жав ну сво ји ну не-

при ја тељ ске имо ви не44 и о др жав ној упра ви над имо ви ном не при сут них 
ли ца, пред ви ђе но је да ће имо ви на ли ца ко ја ни су при сут на пре ћи под др жав ну 
упра ву. По овом осно ву не би се мо гла из вр ши ти кон фи ска ци ја имо ви не 
Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа, јер је у пи та њу са мо „имо ви на од сут них ли ца ко ја су 
у то ку оку па ци је (под ву че но у тек сту, Д.А.) на сил но од ве де на или су са ми 
из бе гли” (чл. 2 ст. 1).

43 Уред бу о вој ним су до ви ма про пи сао је 24. ма ја 1944. Вр хов ни штаб НОВ и ПОЈ. Пред-
ви ђе но је да се вој ни су до ви осну ју при кор пу си ма и вој ним обла сти ма и да се при Вр хов ном 
шта бу ус по ста ви Ви ши вој ни суд. Сре ди ном ја ну а ра 1945. Јо сип Броз Ти то је пот пи сао Уред-
бу о до пу ни Уред бе о вој ним су до ви ма. До пу ном су уки ну ти су до ви при ко ман да ма под-
руч ја и шта бо ви ма пар ти зан ских је ди ни ца а чл. 16 је пред ви ђао сле де ће ка зне: стро ги укор, 
имо вин ска ка зна (нов ча на и у на ту ри) из гон из пре би ва ли шта, ли ше ње чи на од но сно зва ња, 
укла ња ње с по ло жа ја, при сил ни рад у тра ја њу од ме сец да на до две го ди не, те шки при сил ни 
рад у тра ја њу од ме сец да на до две го ди не па и ви ше и смрт на ка зна (Broz 1988-XXVI: 9, 134).

44 Ви де ти у: [Zečević i Po po vić 1996: 459–460].
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V
Не мо гућ ност да се по пр о пи си ма бив ше Ју го сла ви је и пр о пи си ма ко ји 

су до не ти у то ку На род но о сло бо ди лач ке бор бе, рад Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа 
про гла си као зло чи нач ки и из дај нич ки као и да се кон фи ску је имо ви на, не 
зна чи да се та кав рад не мо же про гла си ти зло чи нач ким и из дај нич ким. Из-
дај нич ка по ли ти ка Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа, ње го во упо р но при бли жа ва ње 
фа ши стич ким во ђа ма Не мач кој и Ита ли ји, те жња ње го ва за ап со лут ним 
го спо да ре њем у зе мљи, ње гов не на род ни став у свим по сло ви ма – дав но су 
већ осу ђе ни у на ро ду. Је дан акт за ко но дав не вла сти имао би са мо ту осу ду 
да кон ста ту је на осно ву ма те ри ја ла и по да та ка ко ји су већ до са да при ку-
пље ни у Др жав ној ко ми си ји за утвр ђи ва ње зло чи на оку па то ра и њи хо вих 
по ма га ча.

Што се ти че фор ме у ко јој би се оства ри ла ова пра вил на осу да, по сто је 
две мо гућ но сти. Мо гла би се до не ти од лу ка оп ште на ра ви у ко јој би се да ла 
де фи ни ци ја на род ног из дај ни ка и рат ног зло чин ца, но ко ја не би би ла ве за-
на за вре ме оку па ци је. На осно ву ова кве од лу ке Па вле Ка ра ђор ђе вић би био 
про гла шен рат ним зло чин цем и на род ним из дај ни ком. Дру га мо гућ ност 
би ла би да се од лу ком за ко но дав не вла сти по себ но про гла си Па вле Ка ра-
ђор ђе вић рат ним зло чин цем и на род ним из дај ни ком на осно ву по да та ка и 
ма те ри ја ла ко ји је већ при ку пљен и ко ји би тре ба ло здру жи ти уз ори ги нал 
од лу ке.

Кон фи ска ци ја имо ви не би ла би са мо по сле ди ца про гла ше ња Па вла Ка-
ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем шта ви ше ако би се до но си ла по себ на од лу ка 
АВ НОЈ-а о про гла ше њу Па вла Ка ра ђор ђе ви ћа рат ним зло чин цем не би би ло 
по треб но да се тој од лу ци го во ри о кон фи ска ци ји, јер ако се он про гла си рат-
ним зло чин цем, он да основ за кон фи ска ци ју већ са мим тим по сто ји и то на 
осно ву чл. 1 ст. 3 Од лу ке о пре ла зу у др жав ну имо ви ну не при сут них ли ца.45

Бе о град 22. ја ну ар 1945.

45 У чла ну 1 став 3 Од лу ке сто ји: „Сва имо ви на рат них зло чи на ца и њи хо вих по ма га ча, 
без об зи ра на њи хо во др жа вљан ство и без обзира на др жа вљан ство, имо ви на сва ке осо бе ко ја 
је пре су дом гра ђан ских или вој них су до ва осу ђе на на гу би так имо ви не у ко рист др жа ве.

Имо ви на ју го сло вен ских др жа вља на па да у том слу ча ју под удар ове Од лу ке, без об зи-
ра да ли се на ла зи у зе мљи или ино стран ству” [„Одлука о прелазу у државну својину непри-
јатељске имовине, о државној управи над имовином коју су окупаторске власти присилно 
отуђиле”, Службени лист ФНРЈ, 2: 6. 2. 1945].
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SUM MARY: Du ring the fi nal pha se of the war, the Com mu nist Party of Yugo sla via 
sta r ted to in tro du ce re vo lu ti o nary chan ges, both in so ci ety and the system of go vern ment. 
One of the most im por tant is su es for Yugo slav com mu nists was the qu e sti on of the abo-
li tion of the mo narchy. Ho we ver, the new sta te hol ders had to re gu la te the ir ru le ac cor ding 
to the ba sic prin ci ples of de moc racy and con sti tu ti o na lity (out of re spect for in ter na ti o nal 
com mu nity, espe ci ally the al lied sta tes: the Uni ted King dom and the So vi et Union), alt-
ho ugh they had un li mi ted po wer at dis po sal. This li a bi lity ca me as a con se qu en ce of 
com pro mi se ar ran ge ment with mo narchy, ma de af ter the Al li es in si sted on jo int go vern-
ment for ma tion and re spect of King dom of Yugo sla vi a’s con sti tu ti o nal and le gal forms, 
fol lo wing the fact that this co un try was so le re cog ni zed su bject of in ter na ti o nal law. 
Com pro mi se agre e ment, par ti ci pa tion of com mu nists in go vern ment, and the fact that 
Bri tish Pri me Mi ni ster Chur chill was a mo nar chist pr o tec ted King Pe tar from the de ci sion of 
AV NOJ (An ti-Fa scist Co un cil for the Na ti o nal Li be ra tion of Yugo sla via) abo ut his re mo val. 
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Anot her re pre sen ta ti ve of the mo narchy, Prin ce Pa vle, alt ho ugh di smis sed in 1941, in ter ned 
in Afri ca and ex clu ded from the Royal Ho u se, be ca me a con ve ni ent sub sti tu te for (at le ast 
for mal) con flict bet we en the com mu nists and the mo narchy. For mer Prin ce Re gent co uld 
not be in cri mi na ted for war cri mes, sin ce he spent the war abroad, so the new aut ho ri ti es 
ne e ded a new le gal for mu la to con vict him. The so lu tion was gi ven by the Pre si dency of 
AV NOJ, the tem po rary su pre me le gi sla ti ve body, which pro du ced the act: “The De ci sion 
of Dec la ring Prin ce Re gent Pa vle Ka ra đor đe vić a War Cri mi nal and an Enemy of the 
Pe o ple”, with re gard to his po li ti cal acts whi le he was a Re gent. This le gal act is un su sta i-
na ble from the stand po ints of both le ga lity and le gi ti macy. Ac tu ally, the ba sic cha rac te ri stic 
of this act is an ide o lo gi cal per se cu tion en ve lo ped in an ac cep ta ble le gal form.

KEYWORDS: re ha bi li ta tion, re gency, mo narchy, Prin ce Pa vle Ka ra đor đe vić, new 
aut ho ri ti es, war cri mes, AV NOJ, ju sti ce tru stee, King dom of Yugo sla via
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КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА И КУЛ ТУР НИ  
ИДЕН ТИ ТЕТ ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА

КЛА РА ТОТ ГЛЕМ БА
Вла да АП Вој во ди не

По кра јин ски се кре та ри јат за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра жи вач ку де лат ност 
Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад, Ср би ја

kla ra.glem ba@g mail.com

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су при ка за не сту ди је кул тур не по ли ти ке, ди ле ме 
око од ре ђи ва ња и де фи ни са ња пој ма као и ути цај кул тур не по ли ти ке на очу-
ва ње иден ти те та вој во ђан ских Ма ђа ра – пре све га кул тур ног иден ти те та. 
Осврт на ову за ни мљи ву те му иза зван је по ја вом да и по ред не пре ста ног 
не га тив ног трен да на та ли те та, по ја ча не еми гра ци је и аси ми ла ци је, Ма ђа ри 
у Вој во ди ни има ју, у по ре ђе њу с дру гим на ци о нал ним ма њи на ма, нај ши ри 
круг кул тур них, струч них и ин те ре сних удру же ња. Број ве о ма ра зно вр сних 
ма ни фе ста ци ја, по са др жи ни, из го ди не у го ди ну стал но се по ве ћа ва, а све 
ве ћа при вр же ност иден ти те ту и ин ден ти фи ка ци ји с ма ђар ским кул тур ним 
еле мен ти ма – као што су ма тер њи је зик, ре ли ги ја, обра зо ва ње – упу ћу ју 
на раз ми шља ње о узро ци ма ове тен ден ци је. За по че так, ну де се не ки од 
мо гу ћих од го во ра на ово пи та ње. Реч је о бу ђе њу иден ти те та вој во ђан ских 
Ма ђа ра, или по бољ ша ва ње аде кват не кул тур не по ли ти ке, од но сно дру штве-
но-по ли тич ких окол но сти у ко ји ма се њи хов иден ти тет ис по ља ва. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: кул тур ни иден ти тет, кул тур на по ли ти ка, Ма ђа ри, 
на ци о нал не ма њи не, тра ди ци ја удру же ња 

СТУ ДИ ЈЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ

Ди ле ма: кул тур на по ли ти ка / по ли ти ка кул ту ре

При ли ком по ку ша ја де фи ни са ња пој ма кул тур не по ли ти ке, су о ча-
ва мо се с мно го број ним те шко ћа ма, ди ле ма ма као и мно гим по ку ша ји ма 
схва та ња и ту ма че ња. И то не без раз ло га. У кул тур ној по ли ти ци пре ла-
ма ју се дру штве не, по ли тич ке и иде о ло шке су прот но сти са вре ме ног све та; 
од ра жа ва ју се бит ни ци ље ви дру штве ног раз во ја и по ли тич ких бор би; 
од сли ка ва се укуп на по зи ци ја, сло бо да и ства ра ла штво чо ве ка; ре флек-
ту је се сва ко днев ни жи вот [Прњат 2006: 49]. У ци љу што аде кват ни јег 
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од ре ђи ва ња пој ма Сте ван Мај сто ро вић кул тур ну по ли ти ку по ве зу је с дво-
стру ком уло гом др жа ве ко ја исто вре ме но под сти че и спу та ва умет нич ко 
ства ра ње, сло бо де и пред у зи мљи во сти [Мајstorović 1977: 219]. Пе тер Рот 
раз ви ја иде ју Хер ма на Гла зе ра у сми слу од ре ђи ва ња за дат ка кул тур не по-
ли ти ке, по ко јем она тре ба да се ар ти ку ли ше, по ну ди и при ка же у ње ној 
син так си, се ман ти ци и праг ма ти ци као сва ко днев на по ја ва а не у ста њу 
све ча ног емо ци о нал ног до жи вља ја [Rot 1995: 13]. По ње го вом схва та њу, 
за кул тур ну по ли ти ку од цен трал ног зна ча ја је ау то но ми ја кул тур них 
сна га као и за да так по ли ти ке – не са мо да уче ству је у ства ра њу оквир них 
усло ва за сло бо ду умет но сти и оста лих кул тур них сна га, већ и да те усло-
ве и са чу ва [Исто: 29]. По тре бу за те о риј ским ба вље њем кул тур ном по ли-
ти ком Ана Би ре шев ви ди у кул тур ним иза зо ви ма од ко јих су не ки стал ни 
а не ки но ви као, на при мер, по ја ва ау ди о ви зу ел них сред ста ва, ко ја „се ле” 
кул ту ру у „ку ћу” [Бирешев 2006: 189]. 

По ве зи ва ње пој ма кул тур не по ли ти ке с по ли ти ком на ста вља ју Ми-
ле на Дра ги ће вић Ше шић и Бра ни мир Стој ко вић. Они сма тра ју да је по-
ли ти ка све сно де ло ва ње усме ре но ка по сти за њу дру штве но при хва тљи вих 
ци ље ва, па се та ко го во ри о при вред ној, здрав стве ној, обра зов ној [Dragi-
će vić-Še šić i Stoj ko vić 2003: 36] и на рав но, кул тур ној по ли ти ци. Раз ви ја ју ћи 
иде ју о не по сто ја њу људ ског дру штва без кул ту ре, мо гло би се за кљу чи ти 
ка жу они, да не по сто ји ни дру штво ко је не ма кул тур ну по ли ти ку.

Та кав за кљу чак, ме ђу тим, би ло би су ви ше јед но стра но од ре ђе ње пој ма 
јер са мо по сто ја ње кул ту ре не мо ра да зна чи да је пра вац ње ног раз во ја 
из ри чи то од ре ђен у об ли ку ни за ци ље ва и за да та ка, ко је тре ба оства ри ти 
уз по моћ од го ва ра ју ћих ме ра, ин стру ме на та и ак тив но сти, а упра во та ко је 
и де фи ни сан по јам кул тур не по ли ти ке [Dragićević-Še šić i Stoj ko vić 2003: 36]. 
Без об зи ра на то што има оно ли ко кул тур них по ли ти ка ко ли ко и зе ма ља, 
ипак се мо гу уо чи ти из ве сне слич но сти, па је из тог раз ло га мо гу ће фор-
му ли са ти од ре ђе ни број мо де ла1 кул тур не по ли ти ке [Stojković 1995: 36] 
ко ји се мо гу пре по зна ти у раз ли чи тим дру штве ним си сте ми ма и кул тур ним 
тра ди ци ја ма и то: а) ли бе рал ни мо дел, б) па ра др жав ни мо дел, в) др жав ни 
би ро крат ско-про све ти тељ ски мо дел, г) на ци о нал но-еман ци па тор ски мо-
дел, и д) ре ги о нал но/је зич ко/ет нич ки де фи ни сан мо дел [Dragićević-Še šić 
i Stoj ko vić 2003: 35]. Те шко ће око де фи ни са ња и од ре ђе ња пој ма кул тур не 
по ли ти ке при ме ћу је и Бран ко Пр њат и твр ди да оне ни су са мо фор мал не 
већ и су штин ске, по што про из и ла зе из раз ли чи тих ис ку ста ва. Јед но од 
тих ис ку ста ва је и по ли тич ко уре ђе ње др жа ве. У вре ме ну ка да је дру штве-
но-по ли тич ко уре ђе ње би ло ока рак те ри са но као са мо у прав но он при ме-
ћу је по ме ра ње ка по ли ти ци кул ту ре, и на зи ва га са мо у прав ном кул тур ном 
по ли ти ком. Под овим пој мом он пре по зна је по ли ти ку ко ју во де сло бод ни 
кул тур ни су бјек ти пре ма соп стве ној про це ни кул тур них по тре ба, дру штве-
них и ства ра лач ких мо гућ но сти [Pr njat 1986: 39]. 

1 Под мо де лом Стој ко вић под ра зу ме ва ми са о ну кон струк ци ју ко ја у ствар но сти не по-
сто ји у чи стом об ли ку, али на од го ва ра ју ћи на чин опи су је бит не од ли ке и на чин функ ци о-
ни са ња кул тур не по ли ти ке [Stojković 1995: 37].
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За тим, ка сни јих го ди на по но во се при ме ћу је тер ми но ло шко по ме-
ра ње у по ли ти ку кул ту ре, ко јим се по јам кул тур не по ли ти ке дис тан ци рао 
од ре пре сив не и де струк тив не по ли ти ке, као што је и би ло при ме ра у 
исто ри ји: уни шта ва ње „не по жељ ног” кул тур ног на сле ђа, ло ма че књи га, 
гу ше ње ства ра ла штва, про гон кул тур них ства ра ла ца итд. [Прњат 2006: 47]. 
Рат ко Бо жо вић сма тра да из ме ње ни ред ре чи, по ли ти ка кул ту ре, пред ста-
вља про ме ну ко ја ви ше упу ћу је на пи та ње кул ту ре, али тер мин и по јам 
ни су то ли ко спо р ни, ко ли ко су спо р ни са др жа ји и су шти на око ко јих се 
вр те [Božović 1991: 257].

Ако се ипак од лу чи за ко ри шће ње пој ма кул тур не по ли ти ке, мо ра се 
на гла си ти да под овим пој мом тре бају под ра зу ме ва ти она на сто ја ња у 
кул ту ри, ко ја има ју за ре зул тат кул тур ни раз вој, кре а тив ност, сло бо ду и 
не за ви сност људ ског ства ра ла штва као и спро во ђе ње дру штве но при хва-
ће них ци ље ва у кул ту ри [Бирешев 2006: 189].

КУЛ ТУР НА ПО ЛИ ТИ КА У ФУНК ЦИ ЈИ ОЧУ ВА ЊА  
КУЛ ТУР НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА НА ЦИ О НАЛ НИХ МА ЊИ НА: 

ПО СЕ БАН ОСВРТ НА МА ЂА РЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ

Те о ре ти ча ри кул тур не по ли ти ке су ге ри шу нео п ход ност по сто ја ња 
по себ не кул тур не по ли ти ке за по је ди не кул тур не де лат но сти као што су 
по зо ри ште, би бли о те кар ство [Dragićević-Še šić i Stoj ko vić 2003: 40] и дру ге 
обла сти кул тур ног жи во та с те жњом да љег раз ви ја ња иде ја у овом прав цу. 
С об зи ром на на шу те му, и у ци љу што ве ће де мо кра тич но сти у кул ту ри, 
што рав но прав ни јем уче ство ва њу и при сту пу све у куп ном кул тур ном 
ства ра ла штву, нео п ход но је по сто ја ње кул тур не по ли ти ке на ци о нал них 
ма њи на ува жа ва ју ћи ин стру мен те кул тур не по ли ти ке, на ро чи то под сти-
цај не ме ре де ло ва ња2. Ду го роч но по сма тра но ово би до при не ло по бољ-
ша њу и бр жем и рав но прав ни јем раз во ју кул тур них до стиг ну ћа ма њи на, 
ка ко на ло кал ном, та ко и на по кра јин ском и др жав ном ни воу.

Сте пен де мо кра тич но сти и раз ви је но сти сло бо де ства ра ла штва у јед-
ној зе мљи, од ре ђу је се према од но су под сти цај них и су зби ја ју ћих ин стру-
ме на та у кул тур ној по ли ти ци. Што је ви ше под сти ца ња раз ли чи тих ви до ва 
кул тур ног ства ра ла штва, а ма ње огра ни ча ва ња и кон тро ли са ња, то је и 
укуп на кул тур на кли ма у дру штву де мо крат ски ја и уоч љи ви ји су ства ра-
лач ки ре зул та ти у раз ли чи тим под руч ји ма дру штве ног жи во та [Stojković 
1995: 41]. По ла зе ћи од ова квог схва та ња, при ме ње ног на кул ту ру и ства-
ра ла штво Ма ђа ра у Вој во ди ни, су сре шће мо се с кул тур ним плу ра ли змом 
у сми слу по сто ја ња раз ли чи тих али рав но прав них кул ту ра, а ко ји је исто-
вре ме но и осно ва за при зна ва ње пра ва на кул тур ни иден ти тет у сми слу 
пра ва на осо бе но сти па и раз ли чи тост сва ке људ ске за јед ни це [Stojković 

2 Не за о би ла зна те ма кул тур не по ли ти ке су ње ни ин стру мен ти, а они се пре ма при ро-
ди свог де ло ва ња де ле на еко ном ске, по ли тич ко-прав не, ор га ни за ци о не и вред но сно и деј не. 
Пре ма сме ру де ло ва ња де ле се на под сти цај не (сти му ла тив не) и су зби ја ју ће (ре пре сив не) 
[Dragićević-Še šić i Stoj ko vić 2003: 41].
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1995: 54]3. О ово ме је и УНЕ СКО за у зео став, па је чи та ву де це ни ју (1988–
1999) про гла сио де ка дом кул тур ног раз во ја, чи ји је основ ни циљ под сти-
ца ње „раз ли чи то сти ко ја спа ја, кре а тив но сти ко ја по ве зу је и со ли дар но-
сти ко ја осло ба ђа”4. Кул тур ни плу ра ли зам као су жи вот ви ше кул ту ра у 
окви ру јед ног дру штва до би ја обе леж ја мул ти кул тур ног дру штва, ко је 
ће ра ди мир ног и до сто јан стве ног за јед нич ког жи во та мо ра ти да се при-
ла го ђа ва жи во ту раз ли чи тих кул ту ра и суп кул ту ра [An dor ka 2002: 489]. 
Та кво дру штво је и Вој во ди на где жи ви око 26 на ци о нал них и ет нич ких 
за јед ни ца, с раз ли чи тим кул тур ним иден ти те ти ма. Сте ван Мај сто ро вић 
кул тур ни плу ра ли зам ви ше на ци о нал не Вој во ди не ви ди у ор га ни зо ва њу 
та квог мо де ла ин сти ту ци о нал ног кул тур ног жи во та у ко јем ће се па ра лел-
но раз ви ја ти ра зни кул тур ни ци клу си, ко ји ће за до во љи ти ви ше на ци о нал-
не кул тур не по тре бе на ро да и на род но сти5, и у ко јем ће се чу ва ти и не го-
ва ти кул тур не раз ли чи то сти и бо гат ство кул тур них об ли ка тј. оства ри ва ти 
„је дин ство у раз ли чи то сти” чо ве чан ства [Мajstorović 1977: 106]. 

Го во ре ћи о кул тур ној по ли ти ци ма њи на, те о ре ти ча ри К. Ле ви Строс 
и Е. Ди ди уо ча ва ју ди ле ме и по ста вља ју пи та ња: Да ли је по жељ но да се 
одр же ра зно вр сне кул ту ре? Да ли се кул ту ре об на вља ју у ра зно ли ко сти? 
Ко ли ко је јед но дру штво спрем но да жи ви по тим прин ци пи ма тј. да кул-
ту ре, при ла го ђе не сва ка јед ном жи вот ном сти лу, јед ном си сте му вред но сти, 
чу ва ју сво ју по себ ност. Ана ли зи ра ју ћи го ре на ве де не ди ле ме ре ше ња се 
про на ла зе у сле де ћем: по што се сва ка кул ту ра раз ви ја за хва љу ју ћи раз-
ме ни с дру гим кул ту ра ма, мо ра се и у из ве сној ме ри од у пре ти ова квој 
раз ме ни, по што вр ло бр зо не ће има ти ни шта сво је да по ну ди за раз ме ну 
[Le vi-Stros i Di di je 1989: 163]. По сто ји та ко ђе и опа сност да се при ли ком 
раз ме не кул ту ре из гу бе обе леж ја ко ја ка рак те ри шу од ре ђе ну ма њи ну и 
ве о ма ла ко до ђе ме ша ња ка рак те ри сти ка ко је су ве ко ви ма озна ча ва ле од-
ре ђе ну ма њи ну. То је ујед но и нај бр жи и нај ла тент ни ји пут ка аси ми ла-
ци ји. С дру ге стра не, не по сто ја ње ве за с дру гим кул ту ра ма као и пре те-
ра но по ве зи ва ње пред ста вља ју опа сност за сва ку кул ту ру [Исто], па 
та ко и за ма њин ску, ко ја је због ма ло број но сти при пад ни ка још крх ки ја 
и још осе тљи ви ја на ве зе с дру гим кул ту ра ма. 

3 Б. Стој ко вић у сво јој књи зи Kul tur na po li ti ka evrop ske in te gra ci je: Evrop ska uni ja i 
Sa vet Evro pe [1995: 54] оп шир ни је обра зла же и твр ди да „схва та ње о кул тур ном плу ра ли зму 
пред ста вља осно ву за при зна ва ње пра ва на кул тур ни иден ти тет. То је пра во на осо бе но сти 
и са мо свој но сти у ис по ља ва њу кул ту ре сва ке људ ске за јед ни це. По што је на ци о нал ни иден-
ти тет (осе ћај при па да ња од ре ђе ној на ци ји) јед на од осно ва кул тур ног иден ти те та ве ћи не 
љу ди, пра во на на ци о нал ну кул ту ру је јед но од основ них људ ских пра ва. На ци о нал на кул ту-
ра је сло же на по ја ва ко ја об у хва та раз ли чи те са др жа је, али се они мо гу све сти на не ко ли ко 
бит них од ли ка: пр ва ди стинк тив на ка рак те ри сти ка на ци о нал не кул ту ре је је зик, дру га је 
тра ди ци ја и кул тур но на сле ђе, а тре ћа је осе ћа ње на ци о нал не при пад но сти”. 

4 UNE SCO (Uni ted Na ti ons Edu ca ti o nal, Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion) као по себ на 
ор га ни за ци ја за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру у окви ру Ор га ни за ци је ује ди ње них на ци ја, 
утвр ђу је пра во на кул ту ру као основ но људ ско пра во и пре пу шта сва кој зе мљи чла ни ци да 
уну тар сво је на ци о нал не кул тур не по ли ти ке, од ре ди са др жај овог пој ма. Сто га се у окви-
ри ма УНЕ СКО-а ор га ни зу ју раз ли чи те ме ђу на род не сту ди је, по чев од сту ди ја о кул тур ном 
плу ра ли зму, до оне о ау тор ским пра ви ма и по ре ској по ли ти ци пре ма кул ту ри.

5 Да нас се ра ди је упо тре бља ва по јам на ци о нал на ма њи на – на ци о нал на за јед ни ца (прим. 
ау тор).



 Ова кве и слич не ди ле ме и опа сно сти упо зо ра ва ју нас и скре ћу па жњу 
на ве ли ку од го вор ност дру штва у кре и ра њу кул тур не по ли ти ке на ци о нал-
них ма њи на, да по шту ју ћи на че ло „је дин ства у раз ли чи то сти” кул тур на 
по ли ти ка на ци о нал них ма њи на тре ба да бу де део раз вој не кул тур не по ли-
ти ке др жа ве и та ко пре по зна тљи ва као под руч је у ко је је вред но ула га ти. 

УСТА НО ВЕ КУЛ ТУ РЕ И ЦИ ВИЛ НА УДРУ ЖЕ ЊА  
У ФУНК ЦИ ЈИ ОЧУ ВА ЊА КУЛ ТУР НОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА 

 По сма тра но из исто риј ске пер спек ти ве на и ла зи мо на тра го ве по чет-
ка кре и ра ња кул тур не по ли ти ке вој во ђан ских Ма ђа ра у ци љу очу ва ња 
кул тур ног иден ти те та, без об зи ра на то, што по јам кул тур на по ли ти ка 
ни је де фи ни сан и пре по знат у то до ба. Уста но ве кул ту ре ко је да ти ра ју из 
19. ве ка: Му зеј и Град ска би бли о те ка у Су бо ти ци; за тим од 1945. го ди не 
ме ђу пр вим уста но ва ма кул ту ре осно ва но Ма ђар ско на род но по зо ри ште, 
за тим Градскa би бли о те ка у Бач кој То по ли (1945), Кул тур но-обра зов ни 
цен тар „Тур зо Ла још” у Сен ти (1977) ко ја у свом са ста ву има град ски му-
зеј, дом кул ту ре и би бли о те ку, Но во сад ско по зо ри ште – Újvidéki színház 
(1974), За вод за кул ту ру вој во ђан ских Ма ђа ра (2005) а у ме сти ма где ни су 
по сто ја ле са мо стал не уста но ве за ма ђар ску кул ту ру, у окви ру од ре ђе не 
уста но ве по сто ја ла су оде ље ња на ма ђар ском је зи ку на род не би бли о те ке 
с не ко ли ко хи ља да ма ђар ских књи га [Tóth-Glem ba 1997: 169–173] итд. 
Оне су има ле за циљ очу ва ње кул тур не те ко ви не а са мим тим и кул тур ног 
иден ти те та Ма ђа ра у Вој во ди ни6. Њи хо ва де лат ност оба вља ла се по пла-
ну и про гра му уста но ва кул ту ре про пи са них по та да ва же ћим прав ним 
про пи си ма за све уста но ве кул ту ре, без об зи ра на уло гу и зна чај за ма ђар-
ску на ци о нал ну ма њи ну. Јед но дру го ис тра жи ва ње по ка за ло би ко ли ко 
(ни)су та кви „одељ ци кул ту ре” до при не ли очу ва њу кул тур них те ко ви на 
на ци о нал них ма њи на на овим про сто ри ма7. Дру ги аспект у пре по зна ва њу 
кул тур не по ли ти ке на ла зи мо у ци вил ним удру же њи ма, асо ци ја ција ма, 
кул тур но-умет нич ким дру штви ма, ко ја пред ста вља ју ти пи чан при мер 
са мо ор га ни за ва ња за јед ни це у ци љу очу ва ња кул ту ре.

6 Ис тра жи ва ње оба вље но 90-их го ди на 20. ве ка ука за ло је на не по вољ ну си ту а ци ју, 
ко ја је на ста ла на ову те му. На при мер: У сред њем Ба на ту (оп шти не: Жи ти ште, Зре ња нин, 
Се чањ, Но ва Цр ња, Но ви Бе чеј) оп штин ске би бли о те ке би ле су ор га ни за ци о не је ди ни це ма-
тич не би бли о те ке „Жар ко Зре ња нин” из Зре ња ни на, ко ја их је снаб де ва ла књи га ма и во ди ла 
ра чу на о би бли о теч ком фон ду ка ко на срп ском је зи ку та ко и на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на 
чи ји при пад ни ци жи ве у тим оп шти на ма. Под из го во ром ра ци о на ли за ци је, ло кал не ор га-
ни за ци о не је ди ни це су уки ну те, при по је не су или школ ској би бли о те ци или би бли о те ци у 
кул тур но-умет нич ким дру штви ма. Са мим тим ма тич не би бли о те ке су пре ста ле да во де еви-
ден ци ју о овим књи га ма би ло да су оне на срп ском је зи ку би ло да су на је зи ци ма на ци о нал них 
ма њи на. Шта ви ше, За ко ном о би бли о теч кој де лат но сти из 1994. го ди не би бли о те ке ви ше 
ни су би ле у оба ве зи да ис так ну је зич ки са став би бли о теч ког фон да /по је зи ци ма на ци о нал-
них ма њи на/ (прим. ау то рке).

7 Упркос по сто јању За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма Мађари у Војводини ни су ис ко ри-
сти ли мо гућ ност да да ју сво је ми шље ње у по ступ ци ма осни ва ња или уки да ња би бли о те ка 
или ор га ни за ци о них је ди ни ца би бли о те ка ко је има ју фонд књи га на је зи ку на ци о нал не 
ма њи не (члан 18, став 1, тач ка 9. За ко на) [Четири го ди не на ци о нал них са ве та на ци о нал них 
ма њи на 2014: 42].
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Ме ђу пр ви ма се по ја вио Вој во ђан ски ма ђар ски кул тур ни са вез, ко ји је 
осно ван још 1945. го ди не у Но вом Са ду a био је но си лац ско ро свих кул тур-
них и про свет них ак тив но сти Ма ђа ра у Вој во ди ни. У сре ди шту де ло ва-
ња би ле су обла сти ду хов ног жи во та Ма ђа ра – раз вој је зи ка, фол кло ра, 
тра ди ци је итд. Ду го го ди на Са вез је био је дан од нај зна чај ни јих дру штве-
них ор га ни за ци ја ко ја је оку пља ла нај ве ћи број ин сти ту ци ја, удру же ња 
и дру штва при пад ни ка ма ђар ске на ци о нал не ма њи не. Као прав ни на след-
ник 1992. го ди не по ја ви ло се но во удру же ње с но вим на зи вом Кул тур ни 
са вез вој во ђан ских Ма ђа ра, али са се ди штем у Су бо ти ци [Toth Glem ba 
2010: 122–131]. У свом са ста ву имао је 38 чла нова ко ји су били осни ва чи. 
Тре нут но Удру же ње бро ји око 110 чла нова, ко ји по ред то га што су чла но-
ви Са ве за, исто вре ме но су са мо стал ни у до но ше њу сво јих про гра ма, као 
и у сво јим де лат но сти ма. Број не су кул тур но-умет нич ке ма ни фе ста ци је 
вој во ђан ских Ма ђа ра у ко ји ма се Кул тур ни са вез вој во ђан ских Ма ђа ра 
по ја вљи вао и по ја вљу је и да нас као но си лац ак тив но сти, су ор га ни за тор 
или чак као уче сник. Де ша ва се да бу де и спон зор, па и по кро ви тељ од ре-
ђе них ма ни фе ста ци ја. То је ор га ни за ци ја ко ја је оства ри ва ла са рад њу с 
кул тур ним ин сти ту ци ја ма ма тич не зе мље, с фон да ци ја ма ко је де лу ју ка ко 
у Ма ђар ској та ко и у Вој во ди ни, с кул тур ним ин сти ту ци ја ма у Ру му ни ји, 
Хр ват ској и Сло вач кој.

Пре по зна ва ју ћи уло гу струч ња ка и на уч ни ка у фо р ми ра њу и очу ва-
њу кул тур ног иден ти те та вој во ђан ских Ма ђа ра, по сто ја ли су уи сти ну и 
по ку ша ји пре мо шћи ва ња пра зни не у обла сти на у ке и кул ту ре. По ред 
број них ци вил них удру же ња Ма ђа ра у Вој во ди ни, ко ја су по сто ја ла а 
по сто је и до да на шњег да на, ве о ма бит ну уло гу од и гра ла су удру же ња 
ко ја су но си ла на уч на и стру ков на обе леж ја. Њи хов рад раз ли ку је се од 
ра да дру гих удру же ња ка ко у при сту пу про бле ма ти ци та ко и у ре ша ва њу 
на ста лих про бле ма пре све га у обла сти на у ке и обра зо ва ња. Ра ди ус по ста-
вља ња са рад ње ци вил них удру же ња у обла сти на у ке и кул ту ре, На уч на 
Ака де ми ја Ма ђар ске је 2001. го ди не у са рад њи с Ин сти ту том за ис тра жи-
ва ња на ци о нал них ма њи на у Ма ђар ској за при пад ни ке ма ђар ске на ци о нал-
но сти у Вој во ди ни основала Ра ди о ни цу за на уч но ис тра жи ва ње (у да љем 
тек сту: Ра ди о ни ца) са се ди штем у Су бо ти ци8.

Но си лац овог за дат ка би ло је На уч но дру штво за хун га ро ло шка ис-
тра жи ва ња из Су бо ти це ко је је осно ва но је 1991. го ди не у Су бо ти ци, са 
ци љем да вр ши на уч на, со ци о ло шка, пси хо ло шка, де мо граф ска, ет но граф-
ска, прав на и исто риј ска ис тра жи ва ња у Вој во ди ни, да при ку пља и об ја-
вљу је на уч не ра до ве из тих обла сти9. Ово дру штво до са да је оку пи ло 

8 Опширније: Toth-Glemba Klara (2010). „Identitet vojvođanskih Mađara i kulturna politika 
1945–2001.”, докторска дисертација, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, 
стр. 122–131.

9 Осни вач је био по кој ни др Ла сло Ре хак, уни вер зи тет ски про фе сор у пен зи ји. Дру штво 
из да је на уч не ра до ве вој во ђан ских на уч ни ка у ино стра ним и до ма ћим ча со пи си ма. Ма ђар-
ска на уч на ака де ми ја при хва та је као Ра ди о ни цу за ис тра жи ва ње у ди ја спо ри (2001). Ова квих 
ра ди о ни ца већ је би ло у Укра ји ни „Укра јин ска ис тра жи вач ка ста ни ца Ма ђар ске на уч не 
ака де ми је”; у Сло вач кој под на зи вом „Је зич ки ин сти тут Гра ма”; у Ру му ни ји „Је зич ки ин-
сти тут Са бо Т. Ати ла”; и у Вој во ди ни го ре по ме ну та ра ди о ни ца. 
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нај ве ћи број на уч ни ка ма ђар ске на ци о нал но сти у Вој во ди ни, ко ји се ба-
ве со ци о ло шким и де мо граф ским ис тра жи ва њи ма, те ис тра жи ва њи ма 
на ци о нал них ма њи на на овим про сто ри ма.

Осни ва њем Ра ди о ни це же ле ло се по мо ћи вој во ђан ским Ма ђа ри ма у 
њи хо вим на уч ним ис тра жи ва њи ма из ра зних обла сти али и у ак тив но сти-
ма пре ко ко јих би се ре зул та ти ових ис тра жи ва ња и ак тив но сти пре не ли 
на ма ђар ску по пу ла ци ју ра ди што бо љег упо зна ва ња и очу ва ња свог 
кул тур ног иден ти те та. 

По сто ји још ци вил них удру же ња ко ја су се ба ви ла а која се и да нас 
ба ве на уч ним ис тра жи ва њи ма: На уч но дру штво вој во ђан ских Ма ђа ра и 
Ко ле ги јум за ви со ко обра зо ва ње. Оба удру же ња имају седиште у Но вом 
Са ду. На уч но дру штво вој во ђан ских Ма ђа ра ре ги стро ва но је 1999. го ди не 
као удру же ње гра ђа на. Оно оку пља еми нент не струч ња ке из обла сти при-
род них и дру штве них на у ка ра ди из да ва ња на уч них пу бли ка ци ја на ма-
ђар ском је зи ку, ор га ни зо ва ња на уч них са ве то ва ња и кон фе рен ци ја, као 
и са рад ње с до ма ћим и ино стра ним ин сти ту ци ја ма. Ко ле ги јум за ви со ко 
обра зо ва ње осно ва но је 2001. го ди не као не про фит на ци вил на ор га ни за-
ци ја са ци љем да до при не се план ском обра зо ва њу мла дог на уч ног ка дра.

Од стру ков них удру же ња мо же мо спо ме ну ти Удру же ња ма ђар ских 
пе да го га, Удру же ње ма ђар ских ин же ње ра и тех но ло га итд. И за њих ва же 
исти прин ци пи де ло ва ња: до бро вољ ни рад без стал них из во ра фи нан си ра ња.

На жа лост, ова на уч на и стру ков на удру же ња оста ли су у сфе ри ци вил-
ног удру жи ва ња, без струч ња ка на стал ном ра ду, без стал них го ди шњих 
сред ста ва за ре дов ну де лат ност и ду го роч но пла ни ра ње. 

КРЕ И РА ЊЕ КУЛ ТУР НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ  
ВОЈ ВО ЂАН СКИХ МА ЂА РА

За ко ном о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на [Службени 
гла сник РС, 72/2009] отво ри ла се мо гућ ност на ци о нал ним ма њи на ма да 
ра ди оства ри ва ња и за шти те ко лек тив них пра ва ма њи на не по сред но или 
пре ко сво јих иза бра них пред став ни ка од лу чу ју о пи та њи ма ко ја су бит на 
за њи хо ву за јед ни цу и то у обла сти обра зо ва ња, кул ту ре, ин фор ми са ња 
и слу жбе не упо тре бе је зи ка и пи сма. У са гла сно сти с кул тур ним спе ци фич-
но сти ма на ци о нал не ма њи не, оне има ју мо гућ ност са мо ор га ни зо ва ња и 
кре и ра ња сво је соп стве не кул тур не по ли ти ке. 

На ци о нал ни са вет ма ђар ске на ци о нал не ма њи не (у да љем тек сту 
Са вет) ко ји је иза бран за пе ри од од 2010. до 2014. го ди не, пре по знао је по-
тре бу и увео прак су, у окви ру сво јих над ле жно сти, да пре ко сво јих од бо ра 
(у на шем слу ча ју пре ко Од бо ра за кул ту ру), ути че и кре и ра кул тур ну 
по ли ти ку Ма ђа ра у Вој во ди ни. Ве ли ка па жња по све ће на је на из бор од-
го ва ра ју ћих, струч них ру ко во де ћих ка др о ва у ин сти ту ци ја ма кул ту ре10 

10 Са ве то ва ње на те му „Кул тур на по ли ти ка и кул тур на про дук ци ја у Ср би ји” одр жа-
на је 24–25. но вем бра 2000. у Бе о гра ду. Том при ли ком об ја вље на је За јед нич ка из ја ва, у 
ко јој сто ји: „Кри те ри ју ми за из бор ди рек то ра би ли би уте ме ље ни на про грам ским окви ри ма 
и стра те шким при о ри те ти ма раз во ја кул ту ре на на ци о нал ном и ло кал ном ни воу, и пре ма то ме 
да ли је уста но ва од ре пу блич ког или ло кал ног зна ча ја. То би зна чи ло не ко пре по зна ва ње 
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ко ји су од из у зет ног зна ча ја за Ма ђа ре у Вој во ди ни. За кон ску оправ да ност 
за од ре ђи ва ња ин сти ту ци ја кул ту ре од из у зет ног зна ча ја, Са вет на ла зи у 
го ре по ме ну том За ко ну [Службени гла сник РС, 72/2009: члан 17–18 и 24], 
на осно ву ко јег Са вет у ци љу очу ва ња кул ту ре вој во ђан ских Ма ђа ра има 
мо гућ ност да бу де но си лац пра ва осни ва ча у 50% ин сти ту ци ја кул ту ре 
ко ја су од по себ ног зна ча ја за Ма ђа ре [Тот-Глем ба 2015: 221–237]. У овом 
пе ри о ду, у са ста ву Од бо ра за кул ту ру на ла зио се зна ча јан број углед них 
струч ња ка, ко ји иза се бе има ју за па же не ре зул та те у обла сти кул ту ре, и 
ве ћи број чла но ва с на уч ним зва њи ма и раз ли чи тих под руч ја на уч них де-
лат но сти. Без об зи ра што су ова кви по ку ша ји пред ста вља ли са мо ма ли ко рак 
ка раз ра ди аде кват ног кон цеп та кул тур не по ли ти ке, успе шно је пре мо шће-
на пра зни на ко ја је на ста ла услед не по сто ја ња по кра јин ских про пи са о 
кул ту ри и не до стат ка ва ља не кул тур не по ли ти ке за на ци о нал не ма њи не.

Стра те ги ју кул ту ре вој во ђан ских Ма ђа ра 2012–2018. Са вет је усво јио 
2011. го ди не. Док дру ге на ци о нал не ма њи не ко је жи ве на те ри то ри ји АП 
Вој во ди не сво је стра те ги је из гра ђу ју и об ја вљу ју пре ко сво јих За во да за кул-
ту ру, На ци о нал ни са вет ма ђар ске на ци о нал не ма њи не раз лог за по кре та ње 
овог ам би ци о зног по ду хва та об ја шња ва и оправ да ва за цр та ним пла но ви ма 
и ци ље ви ма Са ве та, а сво ју свр сис хо дност и мо гућ ност ре а ли за ци је пре по знао 
је у рас по ло жи вим ре сур си ма по пут бро ја струч ња ка и ин сти ту ци ја, уста-
но ва и ци вил них удру же ња у обла сти кул ту ре [Тот-Глем ба 2015: 222–223].

Да би смо до би ли ја сни ју сли ку о кул тур ној по ли ти ци ко ју спр о во ди 
На ци о нал ни са вет ма ђар ске на ци о нал не ма њи не, сле ди та бе лар ни при каз 
уста но ва кул ту ре по гра до ви ма, ко ји би би ли од по себ ног зна ча ја [Тот-
Глем ба 2015: 222–223]:

Та бе ла 1. Уста но ве кул ту ре од по себ ног зна ча ја по гра до ви ма и број при пад ни ка 
ма ђар ске на ци о нал не ма њи не пре ма по пи су

Град На зив уста но ве кул ту ре 
Број при пад ни ка ма ђар ске 
на ци о нал но сти по по пи су 
из 2011. го ди не [РЗС 2012] 

Су бо ти ца

● По зо ри ште „Ко сто ла њи”
● Деч је по зо ри ште
● Град ски му зеј
● Град ска би бли о те ка
● На род но по зо ри ште

50.469

Ка њи жа ♦ Би бли о те ка „Јо жеф Ати ла”
♦ Обра зов на кул тур на уста но ва „Кне са” 21.576

Бач ка То по ла ◄ Град ска на род на би бли о те ка 19.307

Сен та ▼ Ма ђар ска ка мер на сце на
▼ Обра зов ни цен тар „Тур зо Ла још” 18.441

Бечеј ▲ Градска на род на би бли о те ка 17.309
Но ви Сад □ Újvidéki Színház / Но во сад ско по зо ри ште 12.637

Ад а ■ Би бли о те ка „Сар ваш Га бор” 12.750

кул тур не те ко ви не и по тре бе у на сле ђу кул тур них до ба ра Вој во ди не. Све то ука зу је на про-
цес од лу чи ва ња о ин ве сти ци о ним при о ри те ти ма и ка дров ској по ли ти ци не до вољ но тран-
спа рент ној и још увек за тво ре ној у окви ру ор га на упра ве, те на не до вољ не ка па ци те те за 
струк тур не про ме не кул тур ног си сте ма”. 
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Уз по зна ва ње де мо граф ске сли ке вој во ђан ских Ма ђа ра11 при ме ћу је-
мо да се у Та бе ли 1 на ла зе уста но ве кул ту ре у гра до ви ма где је ма ђар ска 
на ци о нал на ма њи на у ве ћем бро ју. 

Про цес пре у зи ма ња осни вач ких пра ва је за по чет, а у ме ђу вре ме ну 
је сту пи ла на сна гу и Од лу ка Устав ног су да [Службени гла сник РС, 
98/2006], по ко јој су чла но ви За ко на ко ји се од но се на осни вач ка пра ва 
на ци о нал них са ве та (члан 23 и 24) про гла ше ни не у став ним [Службени 
гла сник РС, 72/2009; 20/2014; – од лу ка УС 55/2014] с чим су овла шће ња 
на ци о нал них са ве та знат но су же на.12 Раз лог до но ше ња од лу ке Устав ног 
су да Ср би је је по тре ба не са мо да се За кон о на ци о нал ним са ве тим на-
ци о нал них ма њи на из ме ни и до пу ни, већ и да це ло ку пан прав ни си стем 
пре у зме ре ше ња из овог за ко на у ци љу из бе га ва ња про из вољ них ту ма-
че ња. Ре ша ва ње про бле ма и уса гла ша ва ње за ко на с ра дом на ци о нал них 
са ве та по ред ре дов них ак тив но сти остао је за да так и но вог Са ве та [Četiri 
go di ne na ci o nal nih sa ve ta na ci o nal nih ma nji na, 2014: 14–16].13

Што се ти че де лат но сти ци вил них удру же ња Са вет раз ли ку је про-
фе си о нал не, ама тер ске и ре ги о нал не ма ни фе ста ци је од по себ ног зна ча ја, 
ко је су значајно број ни је и рас про стра ње ни је од го ре на ве де них уста но ва 
кул ту ре и те ри то ри јал но су рав но мер ни је рас по де ље не. У ве зи с тим, ско-
ро сва ко на се ље но ме сто до би ло је сво ју ма ни фе ста ци ју од по себ ног зна-
ча ја, би ло да се ра ди о ло кал ној или о ре ги о нал ној ма ни фе ста ци ји с ма њим 
или ве ћим бро јем при пад ни ка ма ђар ске на ци о нал не ма њи не на том под-
руч ју [Vajdasági magyar kultúrális stratégia 2012–2018, 2011: 49–53]. Од ре-
ђи ва ње ма ни фе ста ци ја од по себ ног зна ча ја на ла зи ло је сво ју свр сис ход-
ност при ли ком по де ле фи нан сиј ских сред ста ва рас пи са ним по кра јин ским 
или кон кур си ма из ма тич не зе мље. На рав но, не за до вољ ство је по сто ја ло 
на те ре ну, али у це ли ни по сма тра ју ћи пред у зе те ак тив но сти су ипак ука-
зи ва ле на од ре ђи ва ње пра ва ца кул тур не по ли ти ке од стра не На ци о нал ног 
са ве та ма ђар ске на ци о нал не ма њи не. 

НЕ КЕ НО ВЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

Ма ђа ри у Вој во ди ни ушли су и ула зе у 21. век са све ве ћим бро јем ма-
ни фе ста ци ја ко је су ор га ни за то ри (нај че шће су то кул тур но-умет нич ка 
дру штва, удру же ња за не го ва ње тра ди ци је, удру же ња за за шти ту жи вот не 

11 Пре ма по пи су из 2011. го ди не уку пан број Ма ђа ра у Вој во ди ни из но сио је 251.135. 
12 Јед на од од ре да ба За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на ко ју је 

Устав ни суд Ср би је ста вио ван сна ге прoписивала је да На ци о нал ни са вет мо же, по ред 
осни ва ња уста но ва, удру же ња, фон да ци ја, при вред них дру шта ва у обла сти ма кул ту ре... 
исте осно ва ти и у дру гим обла сти ма од зна ча ја за очу ва ње иден ти те та на ци о нал не ма њи не. 
По кра јин ски за штит ник гра ђа на сма тра да на ме ра за ко но да ва ца ни је би ла да про ши ри овла-
шће ња на ци о нал них са ве та... већ да осни ва њем „раз ли чи тих ор га ни за ци о них об ли ка” олак ша 
и омо гу ћи оства ри ва ње упра во оних пра ва ко ја су за јем че на Уста вом. На при мер: за ми сли во 
је да На ци о нал ни са вет осну је удру же ње чи ја би де лат ност би ла оства ри ва ње род не рав но-
прав но сти.... у скла ду са За ко ном о рав но прав но сти.. итд [Četiri go di ne na ci o nal nih sa ve ta 
na ci o nal nih ma nji na, 2014: 14–15].

13 Ли ста „Ма ђар ска сло га” ко ју је са ста вио Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра (СВМ) од укуп-
ног бро ја ман да та (35) осво јио је 31 ман дат. 
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сре ди не, ку ли на ри, сто ча ри, ви но гра да ри итд.) ока рак те ри са ли као тра-
ди ци о нал не, с ци љем ожи вља ва ња ста рих тра ди ци ја и оби ча ја. И по ред 
то га што сма тра мо, да је кул тур ни иден ти тет свест о са зна њу о за јед нич ким 
ка рак те ри сти ка ма и да усва ја ње кул тур ног иден ти те та не зна чи апри о ри 
усва ја ње кул тур них обе леж ја кул ту ре већ њи хо ву уну тра шњу тран сфор-
ма ци ју [Коковић: 1997: 265, 268] је дан број но во на ста лих „тра ди ци о нал-
них” фе сти ва ла но се у се би опа сно сти, гу бље ња из ви да обе леж ја ко ја су 
зна чај на за кул тур ни иден ти тет. На ла же ње кул тур ног иден ти те та у про-
гра ми ма, на чи ни ма и циљ ним гру па ма но во на ста лих фе сти ва ла, ко је 
ор га ни за то ри на зи ва ју на ци о нал ним (ма ђар ским) и тра ди ци о нал ним (као 
на при мер, фе сти вал чва ра ка, ко ба си ца, па ла чин ки), те ма је по себ ног 
ис тра жи ва ња.

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву до са да ре че ног, по ка за ло се да је свест о соп стве ном иден-
ти те ту свих на ро да, па и на ци о нал них ма њи на, као и же ља за ње го вим 
ис ка зи ва њем и о чу ва њем, увек по сто ја ла али да ис пу ња ва ње и оства ри-
ва ње не за ви си са мо од спо соб но сти са мо ор га ни зо ва ња и пре по зна ва ња 
свог соп стве ног иден ти те та не го и од дру штве но-по ли тич ких окол но сти. 
По че ци на ста ја ња кул тур не по ли ти ке пре ма на ци о нал ним ма њи на ма 
за бе ле же ни су на кон за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, по ја вом Вој во ђан-
ског кул тур ног са ве за ко ји је на стао ра ди не го ва ња на ци о нал не кул ту ре 
и је зи ка вој во ђан ских Ма ђа ра. Без об зи ра на не пре ста ну не га тив ну тен-
ден ци ју на та ли те та, на по ја ча ну ми гра ци ју и аси ми ла ци ју, Ма ђа ри у 
Вој во ди ни има ју, у по ре ђе њу с дру гим на ци о нал ним ма њи на ма нај ши ри 
круг кул тур них, струч них, ин те ре сних ор га ни за ци ја. Све ве ћа при вр же-
ност иден ти те ту чи ни вој во ђан ске Ма ђа ре ин те ре сант ним за со цио-кул-
тур на из у ча ва ња. У не до стат ку аде кват не кул тур не по ли ти ке На ци о нал-
ни са вет ма ђар ске на ци о нал не ма њи не при сту пио је кре и ра њу кул тур не 
по ли ти ке у јед ном до ку мен ту ко ји је на зван Стра те ги јом кул ту ре и ока-
рак те ри сао га као пи о нир ски по ду хват у обла сти кул ту ре ра ди очу ва ња 
кул тур ног иден ти те та ове за јед ни це. 

 Кул тур на по ли ти ка бри га је за кул тур ни раз вој јед не зе мље, јед ног 
на ро да, а ми си ја кул ту рне по ли ти ке је да раз ви ја про гра ме и про јек те ко ји 
во де ка ква ли тет ној бу дућ но сти ње них гра ђа на. При ме ре на кул тур на 
по ли ти ка пре ма ма њи на ма на пр ви по глед чи ни се са мо до дат ном оба ве-
зом др жа ве, али на ду же ста зе, она во ди ка оства ре њу истин ске де мо кра-
ти је и њен учи нак се ис ка зу је у ду го роч ној ста билно сти дру штва. 

По след ње де це ни је 20. ве ка осно ва но је не ко ли ко но вих дру шта ва, 
ци вил них удру же ња чак и у сре ди на ма где ма ђар ско ста нов ни штво жи ви 
у ма њем бро ју, у тзв. уну тра шњем ра се ја њу. Све је ви ше ма ни фе ста ци ја 
ко је има ју за циљ да ожи ве за бо ра вље не оби ча је и тра ди ци ју ука зу ју ћи 
притом и на ма ђар ско по ре кло и при пад ност. Исто та ко по ве ћа ва се број 
са вре ме них фе сти ва ла, „но ве тра ди ци је” ко ји се че сто из мар ке тин шких 
раз ло га про гла ша ва ју тра ди ци о нал ним. Они но се у се би ла тент ну опа-



сност за не ма ри ва ња (не на мер но) су штин ских еле ме на та на ци о нал не кул-
ту ре, па уко ли ко се не обра ти па жња на осо бе но сти ма ђар ске кул ту ре, 
ве о ма ла ко се мо гу из гу би ти из вор не кул тур не вред но сти у мно штву 
„но вих тра ди ци о нал них” обе леж ја. Ре ше ње ове про бле ма ти ке на ла зи се 
у кре и ра њу аде кват не кул тур не по ли ти ке на ци о нал них ма њи на, па са мим 
тим и Ма ђа ра у Вој во ди ни, ко ја у ци љу очу ва ња кул тур ног иден ти те та 
успе шно спа ја са вре ме не усло ве у ко ји ма се вр ши пре зен та ци ја (мар ке тинг, 
ре кла ме, спон зо ри, по кро ви те љи) и спе ци фич не осо бе но сти за јед ни це. 
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SUM MARY: In this work are pre sen ted stu di es of cul tu ral po licy, di lem mas abo ut 
de ter mi na tion and de fi ni tion of the con cept, as well as the in flu en ce of cul tu ral po licy on 
iden tity pre ser va tion of Hun ga ri ans in Voj vo di na, first of all the ir cul tu ral iden tity. Re vi ew 
of this in te re sting to pic was in spi red by the fact that de spi te con stant ne ga ti ve trend of 
bir thra te, for ced emi gra tion and as si mi la tion, Hun ga ri ans in Voj vo di na ha ve, in com pa ri son 
with ot her na ti o nal mi no ri ti es, the wi dest cir cle of cul tu ral, ex pert and in te rest as so ci a ti ons. 
The num ber of va ri o us ma ni fe sta ti ons, di ver se in con tent, is in cre a sing year-on-year, and 
a gro wing de vo tion to iden tity and iden ti fi ca tion with Hun ga rian cul tu ral ele ments such 
as ma ter nal lan gu a ge, re li gion, and edu ca tion, lead to the thin king abo ut the ca u ses of 
this trend. To be gin with, so me pos si ble an swers to this qu e sti on are gi ven. It is the mat ter 
of awa ke ning of the iden tity of Hun ga ri ans in Voj vo di na, or im pro ve ment of ade qu a te 
cul tu ral po licy and so cio-po li ti cal cir cum stan ces in which they ex press the ir iden tity.

KEYWORDS: cul tu ral po licy, cul tu ral iden tity, as so ci a ti ons, na ti o nal mi no rity, 
Hun ga ri ans, tra di ti ons
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ути цај ме диј ског вла сни штва на 
де мо крат ски ка па ци тет срп ског дру штва на по чет ку трећег ми ле ни ју ма. 
Пред мет ни оквир ис тра жи ва ња је тр жи шни мо дел ме диј ске по ли ти ке ко ји 
је у Ре пу бли ци Ср би ји ус по ста вљен по сле по ли тич ких про ме на 2000. го-
ди не. Циљ ра да је да се иден ти фи ку ју основ ни про бле ми вла сни штва над 
ме ди ји ма у Ср би ји у про це су при ла го ђа ва ња европ ској ме диј ској по ли ти-
ци. Да би се раз у ме ла ге не за мар ки ра них про бле ма, они су по сма тра ни у 
кон тек сту ак ту ел них трен до ва на ши рем – гло бал ном – ме диј ском тр жи-
шту. Мо же се за кљу чи ти да кон сти ту и са ни де мо крат ско-тр жи шни мо дел 
ме диј ског си сте ма не га ран ту је усло ве за де мо крат ску јав ну рас пра ву и 
оства ри ва ње јав ног ин те ре са.1

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: гло бал ни ме ди ји, ме диј ско вла сни штво, плу ра ли зам, 
Ре пу бли ка Ср би ја, Европ ска уни ја

Вла сни штво над ме диј ским пред у зе ћи ма јед на је од цен трал них те ма 
за рас пра ву о де мо крат ским ка па ци те ти ма са вре ме них дру шта ва. Ста ту с 
ме ди ја ко ји се у ли те ра ту ри од ре ђу је као кон тро лор де мо кра ти је или чет-
вр та вла ст те ме љи се на не ко ли ко чи ни ла ца: сло бод ан про то к ин фор ма-
ци ја, ми шље ња и ста во ва; ме диј ски плу ра ли зам и сло бод но ме диј ско 
тр жи ште; дис тан ци ра ње це ло куп ног ме диј ског си сте ма од ути ца ја цен-
та ра мо ћи – ка ко др жа ве, та ко и круп ног ка пи та ла и дру гих пар ци јал них 
ин те ре са. У овом ра ду па жња је по све ће на ту ма че њу ути ца ја ме диј ског 
вла сни штва на плу ра ли зам јав не сфе ре и де мо крат ски ка па ци тет дру штва 
у Ср би ји на по чет ку трећег ми ле ни ју ма. Ка ко ме диј ско вла сни штво у 

1 Овај рад пред ста вља део ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Ин сти ту та за европ ске 
сту ди је под бро јем 179014, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



ин фор ма ци о но до ба над ма ша ва на ци о нал не окви ре, за по у зда ну ана ли зу 
нео п ход но је раз мо три ти до ми ни ра ју ће тен ден ци је у тзв. гло бал ним ме-
ди ји ма. 

Вла снич ка ди вер си фи ка ци ја ме диј ског си сте ма Ср би је от по че ла је 
1991. го ди не, до но ше њем за ко на ко ји су, с јед не стра не, по др жа ви ли нај ве-
ћа ме диј ска пред у зе ћа, а с дру ге, до пу сти ли уплив при ват ног ка пи та ла 
у ме диј ску област2. Про це си тзв. де мо крат ске тран сфор ма ци је до ма ћег 
ме диј ског си сте ма от по че ли су по сле по ли тич ких про ме на 2000. го ди не, 
ус по ста вља њем дис кон ти ну и те та с ме диј ским про пи си ма на ха о тич ној 
ме диј ској сце ни и до но ше њем но вог ре гу ла тор ног окви ра у скла ду са стан-
дар ди ма ме диј ске по ли ти ке Европ ске уни је [Ми лу ти но вић 2015: 398]. Као 
је дан од при о ри те та ме диј ске тран зи ци је иден ти фи ко ва но је на че ло плу-
ра ли за ци је вла сни штва над ме ди ји ма. 

Ути цај ме диј ског вла сни штва на де мо крат ски раз вој дру штва у овом 
ра ду ту ма чи се у од но су на оства ри ва ње ин те ре са јав но сти кроз ме диј ски 
плу ра ли зам. Овај по јам упо тре бља ва мо с дво ја ким зна че њем: 1) струк тур-
ни плу ра ли зам ко ји озна ча ва мно штво и ра зно ли кост ин сти ту ци ја ме диј-
ског си сте ма, и 2) плу ра ли зам ме диј ских са др жа ја. Прин цип плу ра ли зма 
јав не сфе ре под ра зу ме ва раз у ђе ност иде ја и ста во ва у јав ном дис кур су 
ко ји мо гу би ти у кон ку рент ном од но су али и ме ђу соб но су прот ста вље ни. 
Ка ко ме диј ски плу ра ли зам озна ча ва по сто ја ње ди вер си фи ко ва них ме диј-
ских ор га ни за ци ја у јед ном дру штву, ко је од ра жа ва ју ши рок спек тар ње-
го вих по ли тич ких и кул тур них ин те ре са и вред но сти, сва ка при ви ле го ва на 
вла снич ка по зи ци ја у ме ди ји ма пред ста вља прет њу плу ра ли зму и де мо-
крат ским про це си ма. На су прот на че лу плу ра ли зма сто ји мо ни зам и мо-
но пол. Ме диј ски плу ра ли зам мо же би ти угро жен: 1) ме ша њем др жа ве у 
упра вља ње ме диј ским пред у зе ћи ма, и 2) пре ко мер ном кон цен тра ци јом 
при ват них ме ди ја у на ци о нал ним и ме ђу на род ним окви ри ма. У овим слу-
ча је ви ма из ра же на је мо гућ ност да се ме ди ји ко ри сте за оства ри ва ње 
не јав них – по ли тич ких, ко мер ци јал них и дру гих пар ци јал них – ци ље ва.

Ка да су ме ди ји у вла сни штву др жа ве, он да на ме диј ском тр жи шту 
не ма кон ку рент ских пред у зе ћа и мо гућ но сти из бо ра ме ђу ме диј ским 
про из во ди ма. У зна ку бор бе за ме диј ски плу ра ли зам, ко јим се спре ча ва 
вр ше ње до ми нант ног ути ца ја на јав но мње ње, још у 19. ве ку у Евро пи је 
афир ми са на ли бер тет ска те за о штет но сти др жав ног мо но по ла над јав ном 
сфе ром. Пре ма овој иде ји, нео п ход но је ис ти сну ти па тер на ли стич ку по-
зи ци ју др жа ве из обла сти ме ди ја [Ми лу ти но вић 2015: 159]. Дру га крај ност 
за огра ни ча ва ње сло бо де ме ди ја мо гу ћа је кроз кон цен тра ци ју на ци о нал ног 
или пре ко гра нич ног при ват ног вла сни штва над ме ди ји ма од стра не ма њег 
бро ја по је ди на ца ко ји има ју ве ли ки удео у ме диј ском тр жи шту и та ко га 
кон тро ли шу. Кри ти ча ри кон цен тра ци је ме ди ја Баг ди ки јан (Bag di kian, 
Ben), Мек че сни (Ro bert W. McChe sney), Чом ски (Avram No am Chomsky), 
Хер ман (Ed ward S. Her man) и дру ги из ра жа ва ју за бри ну тост за де мо крат ски 
ка па ци тет јав не сфе ре и по ли тич ке про це се у усло ви ма ка да ма њи број 

2 За кон о јав ном ин фор ми са њу [Слу жбе ни гла сник РС, број 19/91], и За ко н о Ра дио-те-
ле ви зи ји [Слу жбе ни гла сник РС, број 48/91].
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ме диј ских фир ми кон тро ли ше ве ћин ску про из вод њу, ди стри бу ци ју и 
ди се ми на ци ју ме диј ских са др жа ја. У европ ској де мо крат ској тра ди ци ји 
др жа ва пре у зи ма за да так да ре гу ли ше кон цен тра ци ју вла сни штва над 
ме ди ји ма у ци љу за шти те јав ног ин те ре са.

Ди на ми ка вла сни штва над по је ди нач ним фир ма ма ме диј ских кон-
гло ме ра та у са вре ме но до ба је сло же на и под ло жна че стим про ме на ма. У 
овом ра ду ни је циљ да се пре ци зно на бр о је ме диј ске фир ме ко је при па да ју 
гло бал ним кор по ра ци ја ма, већ да се иден ти фи ку ју основ ни про бле ми вла-
сни штва над ме ди ји ма у Ре пу бли ци Ср би ји у про це су при ла го ђа ва ња 
стан дар ди ма европ ске ме диј ске и еко ном ске по ли ти ке. Да би се раз у ме ла 
ге не за мар ки ра них про бле ма, нео п ход но је по сма тра ти их у кон тек сту 
трен до ва ши рег – гло бал ног – ме диј ског тр жи шта.

ТРЕН ДО ВИ ГЛО БАЛ НЕ КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ  
МЕ ДИЈ СКОГ ВЛА СНИ ШТВА

У то ку по след ње три де це ни је, у ме диј ском сек то ру до го ди ло се ви ше 
ин те гра ци ја и пре у зи ма ња ком па ни ја, што је про из ве ло на ста нак не ко-
ли ко гло бал них ме диј ских им пе ри ја. Оне су се про ши ри ле у скла ду с 
иде о ло ги јом нео ли бе рал ног ка пи та ли зма, чи ји је основ ни прин цип кон-
цепт сло бод ног тр жи шта ко је „ефи ка сно вр ши ало ка ци ју ре сур са” [Мekčesni 
i Her man 2004: 108] и у прак си по ка зу је сна жну тен ден ци ју да се по и сто-
ве ти с од су ством огра ни че ња у по сло ва њу. Дру ги зна ча јан еле мент кор по-
ра тив не иде о ло ги је је сте не га тив на пер цеп ци ја вла де, ко ја сво јом ре гу ла-
ти вом и ин тер вен ци јом на ме ће би зни су ме ре и та ко оме та еко ном ски раст 
[Мekčesni i Her man 2004: 108]. Сло ган кор по ра ти ви ста: „ски ни те вла ду с 
на ших ле ђа” с им пли ци ра ним зна че њем: „до зво ли те нам да има мо или 
мо но пол или ко о пе ра тив не аран жма не с ма лим бро јем на ших ком па ни ја у 
истом би зни су” [Bag di kian 2004: 54], за сни ва се на не а у тен тич ном ин тер-
пре ти ра њу те за ро до на чел ни ка ли бе рал не шко ле у еко ном ској на у ци Ада-
ма Сми та, ко ји је твр дио упра во су прот но: да ће из вор на иде ја сло бод не 
еко но ми је про па сти ако се до зво ли ус по ста вља ње мо но по ла [Smith 2007].

Сло бод но тр жи ште са вре ме ног до ба та ко се оту ђи ло од из вор не иде-
је о ме ђу соб ном над ме та њу не за ви сних пред у зе ћа раз ли чи те ве ли чи не и 
пре о бра зи ло у тр жи ште дик та ту ре круп ног ка пи та ла. Гру па ис пре пле та них 
ме диј ских кон гло ме ра та „уси са ла” је ло кал на тр жи шта ши ром све та. Про-
цес је ини ци ран за о кре том ли бе ра ли за ци је еко ном ске по ли ти ке у ду ху 
та че ри зма и ре га ни зма осам де се тих го ди на про шлог ве ка, а та лас ин тен-
зив ни јег тран сна ци о нал ног спа ја ња ме диј ских кор по ра ци ја до го дио се де-
ве де се тих го ди на. Ин те гра ци је вред не ви ше ми ли јар ди до ла ра удру жи ле 
су нај пре аме рич ке ком па ни је „Тајм” и „Вор нер”, а по том АОЛ с „Тајм 
Вор не ром”, учи нив ши овај кон гло ме рат 2003. го ди не нај ве ћим ме диј ским 
џи ном у свет ским окви ри ма. За њи ма сле ди „Њуз кор по рејшн” Ру пер та 
Мар до ка, та ко ђе аме рич ка фир ма, чи је је по ре кло ау стра лиј ско. Спа ја ња 
ком па ни је „Твен тит сен че ри фокс” с „Њуз ко р по ра ци јом”, за тим „Со ни-
ја” с „Ко лум би јом”, „Ди зни ја” с Еј-Би-Сијем, а Си-Би-Еса с „Ва ја ко мом” 
[Tju rou 2012: 293] до ве ла су до ства ра ња де се так нај бо га ти јих ме диј ских 
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кор по ра ци ја. У ли те ра ту ри се из два ја не ко ли ко до ми нант них: „AOЛ Тајм 
Вор нер”, „Волт Ди зни ком па ни”, „Њуз кор по рејшн”, „Ва ја ком” и „Бер телс-
ман” [Bag di kian 2004: 9; Tju rou 2012: 293]. На ве де них пет кон гло ме ра та 
је 2004. го ди не по се до ва ло 141 ме диј ско пред у зе ће на ста ло за јед нич ким 
ула га њи ма, што је ове ги ган те на чи ни ло не са мо кон ку рен ти ма већ и по-
слов ним парт не ри ма [Bag di kian 2004: 9]. Овом спи ску Ри чард Рук (Ric hard 
Ro o o ke) при дру жу је „Џе не рал елек трик”, „Ви вен ди ју ни вер зал” и Си-Би-Ес 
и кон ста ту је да су ме ђу осам нај ве ћих свет ских ме диј ских кон гло ме ра та 
два европ ска („Бер телс ман” и „Ви вен ди”) [Ruk 2011: 130]. Ме ђу на род на 
ком па ни ја за за куп огла сног про сто ра „Зе нит оп ти ме ди ја” об ја ви ла је 2007. 
го ди не спи сак 30 во де ћих тран сна ци о нал них ме диј ских кон гло ме ра та, 
на ко јем се ви ди да њих 17 има се ди ште у САД, че ти ри у Ја па ну, по три 
у Фран цу ској и Ве ли кој Бри та ни ји, два у Не мач кој и по је дан у Шпа ни ји 
и Ита ли ји, што зна чи да су аме рич ке ком па ни је пре вла да ле гло бал ном 
ме диј ском сце ном [Тjurou 2012: 298–299]. 

Сви по ме ну ти кон гло ме ра ти по слу ју на ме ђу на род ном ни воу и по се-
ду ју ви ше вр ста ме диј ских ин ду стри ја: од штам пе, пре ко те ле ви зи је, ра ди ја 
и фил ма, до ин тер не та и те ле ко му ни ка ци ја. Њи хо ве глав не стра те ги је осла-
ња ју се на пре ко гра нич но ши ре ње у струк тур но раз ли чи тим ме ди ји ма и 
њи хо во кон цен три са ње по сред ством хо ри зон тал них, вер ти кал них или 
уна кр сних пре у зи ма ња и ин те гра ци ја3. Ове гло бал не ме диј ске фир ме по-
слу ју с мно гим ка рак те ри сти ка ма кар те ла: сна жна хи је рар хиј ска ор га ни-
за ци ја; слич на струк ту ра управ них од бо ра; за јед нич ки чла но ви ме наџ мен та; 
за јед нич ка ула га ња у од ре ђе не по ду хва те; уза јам не фи нан сиј ске по зај ми це 
и имо вин ска раз ме на; кон ку рент ност у од ре ђе ним сег мен ти ма по сло ва ња 
[Bag di kian 2004: 4–5]4.

Моћ ме диј ских џи но ва је аку му ли ра на у тој ме ри да да нас не ко ли ко 
ком па ни ја упра вља ка на ли ма гло бал ног ко му ни ци ра ња. Ова кав по ре дак 
је про бле ма ти чан нај ма ње из два раз ло га. Ка да ма ли број кор по ра ци ја 
упра вља про из вод њом, ди стри бу ци јом и еми то ва њем ме диј ских про из во-
да тада: 1) се су жа ва раз у ђе ност цен та ра ко ји од ре ђу ју и ин тер пре ти ра ју 
јав ну аген ду, и 2) се ме диј ски са др жа ји хо мо ге ни зу ју у ин те ре су ко мер ци-
ја ли зма. Ин ди ка тив на је из ја ва Мај кла Ајз не ра (Mic hael Ei sner), бив шег 
ге не рал ног ме на џе ра ком па ни је „Волт Ди зни”: „Ми не ма мо оба ве зу пре ма 
исто ри ји. Ми не ма мо оба ве зу пре ма умет но сти. Ми не ма мо оба ве зу пре ма 
по ру ци. Пра ви ти но вац је наш је ди ни циљ” [Shah 2009]. Бен Баг ди ки јан 
опи су је кон цен трич ну ма три цу по ли тич ких и ко мер ци јал них ин те ре са 

3 Вер ти кал не ин те гра ци је об је ди ња ва ју вла сни штво над фир ма ма ко је ре а ли зу ју раз-
ли чи те фа зе ме диј ског про из во да: од про из вод ње пре ко ди стри бу ци је до еми то ва ња (на при-
мер, еми тер те ле ви зиј ског про гра ма ку пу је ком па ни ју ко ја про из во ди тај про грам). Хо ри зон-
тал на ин те гра ци ја об је ди ња ва вла сни штво над ком па ни ја ма ко је ре а ли зу ју исти асо р ти ман 
ме диј ског про из во да или у ис тој фа зи ре а ли за ци је (на при мер, Ком па ни ја „Њуз кор по реј шен” 
пре у зи ма лист Њу јорк тајмс). Под уна кр сном или ди ја го нал ном кон цен тра ци јом под ра зу-
ме ва се пре у зи ма ње вла снич ке кон тро ле над ме диј ским пред у зе ћи ма од стра не ком па ни ја 
ко је су ре ги стро ва не за оба вља ње дру гих при вред них де лат но сти [Милутиновић 2015: 159]. 

4 Нa при мер, „Тајм Вор нер” и „Бер телс ман” су кон ку рен ти на гло бал ној сце ни, али су 
на европ ском тр жи шту у парт нер ском од но су. 



479

ко ји над вла да ва ју из вор не дру штве не функ ци је ме ди ја и њи хо ву нор ма-
тив ну од го вор ност: „Кор по ра ци је же ле да за шти те и уве ћа ју моћ и про фит 
ко ји је до но си. Уве ћа ње ме диј ске кор по ра ци је озна ча ва ве ћи дру штве ни 
и по ли тич ки ути цај, ко ји про из во ди још ве ћу ме диј ску кор по ра ци ју с још 
ве ћом по ли тич ком мо ћи” [Bag di kian 2004: 17]5. Је дан при мер по ли тич ке 
ин стру мен та ли за ци је је усме ра ва ње еко ном ске и по ли тич ке мо ћи кон гло-
ме ра та са се ди штем у САД на из бор по ли тич ких ак те ра, у ци љу за шти те 
соп стве них ин те ре са: ве ћа де ре гу ла ци ја, спре ча ва ње ства ра ња јав них ме-
диј ских си сте ма, усва ја ње про пи са ко ји огра ни ча ва ју ула зак но вог, кон ку-
рент ског ме ди ја на ма тич ну сце ну. За бри ну тост под сти чу ис тра жи ва ња 
ко ја по ка зу ју да је по ли ти ка де ре гу ла ци је на аме рич ком кон ти нен ту до ве ла 
не са мо до опа да ња уде ла при пад ни ка ма њин ских дру штве них гру па у 
вла снич кој струк ту ри ме ди ја, већ је њи хо ве гла со ве прак тич но у пот пу-
но сти ис кљу чи ла из јав не де ба те [Tju rou 2012: 312].

КА КО КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈА ГЛО БАЛ НИХ МЕ ДИ ЈА  
УТИ ЧЕ НА ЕВРОП СКУ МЕ ДИЈ СКУ СЦЕ НУ?

За раз ли ку од САД, где је не при ко сно вен ко мер ци јал ни (тр жи шни) 
мо дел ме диј ског си сте ма, у европ ској тра ди ци ји је при сут но не рас по ло-
же ње да се овај сек тор у пот пу но сти пре пу сти тр жи шту. На Ста ром кон-
ти нен ту за сту пљен је ду ал ни си стем сво ји не, кроз ко ег зи стен ци ју ко мер-
ци јал ног вла сни штва с ме ди ји ма ко ји функ ци о ни шу по прин ци пу јав не 
слу жбе [Милутиновић 2015: 146]. Ме ђу тим, гло бал не ме диј ске кор по ра-
ци је осва ја ју и евр оп ско тр жи ште6. Ка да је Европ ској еко ном ској за јед ни ци 
по ста ло ја сно да сна же ње гло бал ног тр жи шта угро жа ва европ ски при-
вред ни раст, кон сти ту и са но је Је дин стве но европ ско тр жи ште сре ди ном 
1980-их, на ко јем је до из ра жа ја до шао по тен ци јал ме диј ског сек то ра. Европ-
ска ме диј ска по ли ти ка на шла се пред иза зо вом да уса гла си те жње за ства-
ра њем ме диј ских ком па ни ја спо соб них да кон ку ри шу на свет ском тр жи шту 
са спро во ђе њем прин ци па ме диј ског плу ра ли зма [Ruk 2011: 73–101].

У окви ру је дин стве ног европ ског ре гу ла тор ног окви ра, иден ти фи ко-
ва на је по тре ба очу ва ња и под сти ца ња плу ра ли стич ког ме диј ског окру же-
ња, ка ко би оно слу жи ло де мо крат ском дру штву. Др жа ве су иден ти фи-
ко ва не као крај њи га ран ти плу ра ли зма, а као стан дар ди ан ти мо но пол ске 
по ли ти ке на ве де ни су: не за ви сност ме диј ских са др жа ја oд утицаја по ли-
тич ке вла сти; сна же ње не за ви сних ре гу ла тор них те ла; тран спа рент ност 
вла сни штва над ме ди ји ма; над зор над ме диј ским тр жи шти ма и спре ча ва ње 

5 Ме ди ји су де ло ва ли као сна жан про та го ни ста ра ди кал ног за о кре та уде сно по ли тич-
ког спек тра у САД у пе ри о ду по сле 1980. го ди не, што је до ве ло до фа во ри зо ва ња оне стру је 
ми шље ња ко ја је ге не ри са на ци ље ви ма де сног цен тра и мар ги на ли зо ва ња за сту пље но сти 
ле ви чар ских опо не на та у ме диј ским са др жа ји ма [Bag di kian 2004: XI].

6 У то ку по след њих три де сет го ди на, кон цен тра ци ја ме диј ског вла сни штва по ве ћа ва ла 
се и на европ ском ни воу. На кон по ја ве ко ме р ци јал них те ле ви зи ја сре ди ном осам де се тих 
го ди на, ком па ни је „Ви вен ди” и „Бер телс ман / РТЛ груп” раз ви ли су се у две нај ве ће ко мер-
ци јал не ра ди о ди фу зне гру пе у Евро пи. У вла сни штву ин те гри са них мул ти ме диј ских ком-
па ни ја „Ме ди ја сет”, „Њуз кор по реј шен”, „Бо ни ер”, „Бер телс ман / РТЛ” и „Ак сел Шприн гер” 
убр зо се на шла ве ћи на ме ди ја. 
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ни воа ме диј ске кон цен тра ци је ри зич ног за уло гу ме ди ја у де мо крат ским 
про це си ма7. Ко ми тет ми ни ста ра до нео је низ де кла ра тив них пре по ру ка 
ко ји ма се про мо ви ше струк тур ни плу ра ли зам ме ди ја8. Mеђутим, у на цио-
нал ним за ко но дав стви ма за сту пље на је не кон се квент на при ме на на ве де них 
стан дар да. То не мо же да чу ди, бу ду ћи да је Са вет Европ ске уни је, упр кос 
за бри ну то сти због рас ту ће кон цен тра ци је у ме диј ском сек то ру, у то ку по-
след ње две де це ни је од био не ко ли ко ини ци ја ти ва Европ ске ко ми си је да се 
ус по ста ви па не вроп ски ре жим кон тро ле ме диј ског вла сни штва и до не су 
за кон ски про пи си ко ји би обез бе ди ли огра ни че ња вла снич ке струк ту ре 
свих ме ди ја, укљу чу ју ћи и стра не ин ве сти то ре9. За у зет је став да се на 
ни воу ЕУ не ви ди прав ни основ за до но ше ње за ко на про тив кон цен тра ци-
је вла сни штва у име очу ва ња ме диј ског плу ра ли зма. По сле дич но, у зе мља-
ма ЕУ ово пи та ње ни је ре гу ли са но у окви ру спе ци ја ли зо ва них за кон ских 
ака та, већ му се и да ље при ла зи из угла оп штих за ко на о кон ку рен ци ји, 
ко ји на ме диј ски плу ра ли зам мо же да има са мо по сред ни ути цај. Про пи-
са на кон цен тра ци ја вла сни штва раз ли ку је се од др жа ве до др жа ве, а ме-
то де утвр ђи ва ња оби ма укљу чу ју не у јед на че не па ра ме тре: про це нат уде ла 
у вла сни штву, ти ра ж штам па них и реј тин г елек трон ских ме ди ја, оби м 
при хо да ко ји је мо гу ће оства ри ти [Милутиновић 2015: 162–163]. 

Си ту а ци ја је још сло же ни ја у тзв. зе мља ма у тран зи ци ји. На кон отва-
ра ња ме диј ског тр жи шта за стра не ин ве сти то ре у Ис точ ној и Цен трал ној 
Евро пи, не ко ли ко ме диј ских гру па са За па да оства ри ло је до ми на ци ју у 
овом ре ги о ну10. У зе мља ма ко је још увек ни су ин те гри са не у ЕУ нај ве ћи 
про блем пред ста вља не тран спа рент ност ме диј ског вла сни штва, ко ја про-
из ла зи из не по сто ја ња за ко на ко ји би омо гу ћио јав но сти све о бу хват ни увид 
у сло је ве вла снич ке струк ту ре и по тен ци јал не су ко бе ин те ре са. Чак и уко-
ли ко по сто је ан ти мо но пол ске од ред бе ко је огра ни ча ва ју вла снич ки удео, 
ме диј ске кор по ра ци је ко ри сте сла бо сти за ко но дав ног си сте ма. Нај че шће се 
тра го ви вла сни штва при кри ва ју у ино стран ству, ре ги стро ва њем фир ми у 
оф-шор зо на ма, где про пи си га ран ту ју тај ност по да та ка. Уплив ка пи та ла се 
ма ски ра и лан цем про да је од но сно усло жња ва њем вла снич ке струк ту ре.

7 Де кла ра ци ја Ко ми те та ми ни ста ра о за шти ти уло ге ме ди ја у де мо кра ти ји у кон тек сту 
ме диј ске кон цен тра ци је, у збор ни ку: [Збо р ник ода бра них прав них ин стру ме на та Са ве та 
Евро пе у ве зи са ме ди ји ма 2007–2014. (прир. Мaja Сто ја но вић), Бе о град: Са вет Евро пе – Кан-
це ла ри ја у Бе о гра ду, 2015, стр. 7].

8 Пре по ру ка ЦМ/РЕЦ(2007)2 Ко ми те та ми ни ста ра др жа ва ма чла ни ца ма о ме диј ском 
плу ра ли зму и ра зно вр сно сти ме диј ског са др жа ја, у збор ни ку [Исто, стр. 9].

9 Ви де ти: Eu ro pean Com mis sion: Plu ra lism and Me dia Con cen tra tion in the In ter nal Mar ket. 
An As ses sment of the Need for Com mu nity Ac tion, COM (92) 480 fi nal, De cem ber 1992; Eu ro-
pean Com mis sion: Green Pa per on Ser vi ces of Ge ne ral In te rest, COM (2003) 270 fi nal, Brus sels, 
21 May 2003; Еuropean Com mis sion: Pro po sal for a Di rec ti ve of the Eu ro pean Par li a ment and of 
the Co un cil on Ser vi ces in the In ter nal Mar ket, COM (2004) 2 fi nal, Brus sels, 5 March 2004; Co-
un cil of Eu ro pe: Tran sna ti o nal Me dia Con cen tra ti ons in Eu ro pe, re port pre pa red by the AP-MD, 
Me dia Di vi sion, Di rec to ra te Ge ne ral of Hu man Rights, Stras bo urg, No vem ber 2004.

10 Аме рич ка ком па ни ја Cen tral Eu ro pean Me dia En ter pri ses; не мач ка гру па РТЛ, огра нак 
кон гло ме ра та Ber tels mann Me dia, швед ска ком па ни ја Mo dern Ti mes Gro up; News Cor po ra tion 
Ру пер та Мар до ка; SBS Bro ad ca sting. Is tra ži vač ki iz veš taj: [Te le vi zi ja u Evro pi: re gu la ti va, po-
li ti ka i ne za vi snost, OSI/EU Mo ni to ring and Advo cacy Pro gram 2005, Be o grad: Me di ja cen tar i 
Bu da pest: Open So ci ety In sti tu te, 2006, стр. 68].
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МЕ ДИЈ СКО ВЛА СНИ ШТВО И КРИ ЗА ДЕ МО КРАТ СКЕ  
ЈАВ НО СТИ У СР БИ ЈИ

За кон ским ре ше њи ма од 2002. до 2005. го ди не 11 про јек то ван је ме диј-
ски си стем Ср би је у скла ду са стан дар ди ма европ ског ре гу ла тор ног окви-
ра, чи ме је от по че ла вла снич ка тран сфор ма ци ја ета ти стич ко-тр жи шног 
ме диј ског мо де ла. Но ви за кон ски про пи си те жи ли су ус по ста вља њу ко-
ег зи стен ци је вла снич ког мо де ла јав не слу жбе, про фит но-ко мер ци јал ног 
и ци вил ног мо де ла ме диј ских пред у зе ћа. Ме ђу тим, пр ву де це ни ју ме диј-
ске тран зи ци је обе ле жи ла је спо рост и не кон се квент ност при ме не за кон-
ских од ред би у ве зи с по вла че њем др жа ве из ме ди ја и при ва ти за ци јом 
ме диј ских пред у зе ћа у јав ном вла сни штву. Про цес при ва ти за ци је ме ди ја 
спро во ђен је у не ко ли ко фа за, оп стру и ран и об у ста вљен ин тер вен ци ја ма 
не ме диј ских за ко на: За ко на о глав ном гра ду (2007), За ко на о ло кал ној са-
мо у пра ви (2007), За ко на о на ци о нал ним са ве ти ма на ци о нал них ма њи на 
(2009) и Уред бом Вла де12. У из ве шта ју ко ји је 2011. го ди не на чи нио Са вет 
за бор бу про тив ко руп ци је Вла де Ср би је, као глав ни про бле ми ме ди ја на-
зна че ни су: не тран спа рент ност ме диј ског вла сни штва, еко ном ски ути цај 
др жав них ин сти ту ци ја на рад ме ди ја кроз раз ли чи те ви до ве бу џет ског 
да ва ња, и про блем др жав не те ле ви зи је ко ја, ка ко је на ве де но, „де це ни ја ма 
уме сто јав ног сер ви са има уло гу сер ви са по ли тич ких стра на ка и вла да-
ју ћих ели та”13. Сет но вих ме диј ских за ко на (За кон о елек трон ским ме ди-
ји ма; За кон о јав ним ме диј ским сер ви си ма, и За кон о ин фор ми са њу и 
ме ди ји ма) усво јен сре ди ном 2014. го ди не, на ја вио је ис ко рак у дру гу фа зу 
тран зи ци је ме диј ског си сте ма. На кон не у спе лих по ку ша ја при ва ти за ци је 
у за ко ном про пи са ним ро ко ви ма, вла снич ка тран сфор ма ци ја ме ди ја при-
ве де на је кра ју до по чет ка 2016. го ди не, чи ме је ме диј ски си стем Ср би је 
до био обе леж ја до ми нант но тр жи шног ти па. Осим не ко ли ци не ме ди ја14, 
сви оста ли функ ци о ни шу као пред у зе ћа у при ват ном вла сни штву. Ме-
ђу тим, при ва ти за ци ја ни је до ве ла до ме диј ског плу ра ли зма у прак си, јер 
у дру штву ни су за жи ве ли ме ха ни зми ко ји ма се га ран ту је за шти та јав ног 
ин те ре са кроз тран спа рент ност вла сни штва и ефи ка сну кон тро лу ме диј ске 
кон цен тра ци је. У овој обла сти и да ље су уко ре ње ни ин те ре си по сед ни ка 
круп ног ка пи та ла и по ли тич ке мо ћи, а си ту а ци ју чи ни ком пли ко ва ни јом 
сум ња дêлa струч не јав но сти да је у вла сни штву по је ди них ме ди ја у Ср би ји 
ле га ли зо ван ка пи тал сум њи вог по ре кла.

11 За кон о ра дио-ди фу зи ји (2002), За кон о јав ном ин фор ми са њу (2003) и За кон о те ле-
ко му ни ка ци ја ма (2005).

12 За кљу чак Вла де 05, бр. 023-8988/2007 об ја вљен је 27. 12. 2007.
13 Из ве штај о при ти сци ма и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји, бр.: 07-00-6614/2011-01, Са вет 

за бор бу про тив ко руп ци је, Бе о град, 19. 9. 2011. До ступ но на: 
[http://www.an ti ko rup ci ja-sa vet.go v.rs /Sto ra ge/Glo bal/Do cu ments/me di ji/IZ VE STAJ%20

O%20ME DI JI MA,%20PRE CI SCE NA%20VER ZI JA.pdf , стр. 3]. РТС је че сто на ме ти кри ти ка 
и услед чи ње ни це да струк ту ра тро ше ња нов ца по ре ских об ве зни ка у овом пред у зе ћу ни ка да 
ни је би ла те ма јав не рас пра ве ни ти је по сто ја ла про це ду ра јав не про ве ре].

14 То су два јав на ме диј ска сер ви са – РТС и РТВ, и ме диј ске ор га ни за ци је чи ји су осни-
ва чи на ци о нал ни са ве ти на ци о нал них ма њи на. За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма 
[Слу жбе ни гла сник РС, бр. 83/14, чл. 16 стр. 1–3].



Пре ма Из ве шта ју Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је, на дан 30. 6. 2014. 
у Ре ги стру ме ди ја при Аген ци ји за при вред не ре ги стре би ло је еви ден ти-
ра но укуп но 1.319 ме ди ја15. До кра ја 2015. ма њи број ме ди ја обри сан је из 
Ре ги стра услед њи хо ве пре ре ги стра ци је и при ва ти за ци је16.

Пр ви ино стра ни фон до ви ко ји су по чет ком пр ве де це ни је 21. ве ка ушли 
у до ма ће ме ди је би ли су МДЛФ (Me dia De ve lop ment Loan Fund), ВАЦ 
(West de utsche All ge me i ne Ze i tung) и „Рин ги јер Ак сел Шприн гер” (Rin gi er 
Axel Sprin ger). Да нас не по сто је пре ци зни по да ци о то ме ко су вла сни ци 
ме ди ја у Ср би ји. У из ве шта ју Са ве та за бор бу про тив ко руп ци је из 2011. 
го ди не, твр ди се да вла сни штво 18 од 30 узор ко ва них ме ди ја у Ср би ји ни је 
до вољ но тран спа рент но, а 2015. Са вет је уо чио пот пу но тран спа рент но 
вла сни штво са мо код 23 од укуп но 50 нај у ти цај ни јих ме ди ја17. За па же но 
је да у ви ше од 50% нај ве ћих ме ди ја у Ср би ји као (су)вла сни ци фи гу ри ра-
ју прав на ли ца ре ги стро ва на у ОФЦ (Offsho re Fi nan cial Cen ter) зе мља ма 
ко је га ран ту ју тај ност по да та ка о по сло ва њу: на Ки пру, Бри тан ским Де-
ви чан ским Остр ви ма, Кај ман ским Остр ви ма, Лук сем бур гу, Швај цар ској, 
као и у Хо лан ди ји, Ау стри ји, Ру си ји и Не мач кој. Крај ње пра ве вла сни ке 
че сто је не мо гу ће иден ти фи ко ва ти јер су они ма ски ра ни иза ком па ни ја 
ре ги стро ва них на адре са ма адво кат ских и кон сул тант ских ку ћа ко је оба-
вља ју опе ра тив не по сло ве за ра чун сво јих кли је на та.

Ме диј ски за ко ни у по сма тра ном пе ри о ду ни су се на аде ква тан на чин 
ба ви ли про бле мом мо гу ћег су ко ба ин те ре са скри ве них вла сни ка ме ди ја 
и јав ног ин те ре са. За кон о за шти ти кон ку рен ци је (2009) чак ни је био 
ускла ђен са За ко ном о ра дио-ди фу зи ји, јер су се два ак та раз ли ко ва ла у 
по гле ду ту ма че ња пој мо ва у ве зи с кон цен тра ци јом ме ди ја, што је Ко ми-
си ју за за шти ту кон ку рен ци је оне мо гу ћи ло да при ме њу је од ред бе За ко на 
о ра ди о-ди фу зи ји. На не а де ква тан на чин су ре гу ли са на и пи та ња вер ти кал-
них и уна кр сних ин те гра ци ја, на ро чи то у од но су по је ди нач них ме ди ја и 
уче сни ка на тр жи шту огла ша ва ња, ди стри бу тив них мре жа или те ле ко-
му ни ка ци о них опе ра те ра18. Обе вер зи је на цр та спе ци ја ли зо ва ног за ко на 

15 И то: 711 штам па них, 237 ра дио-ста ни ца, 130 те ле ви зиј ских ста ни ца, 208 ин тер нет 
гла си ла, 20 сер ви са но вин ских аген ци ја, док је у оста лим ка те го ри ја ма ре ги стро ва них гла-
си ла за бе ле же но де вет сред ста ва јав ног ин фор ми са ња и че ти ри елек трон ска из да ња. Из ве штај 
о вла снич кој струк ту ри и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји, број: 345-00-1829/2015, Са вет за бор бу 
про тив ко руп ци је, Бе о град, 26. 2. 2015. Доступно на: [http://http://www.an ti ko rup ci ja-sa vet.
go v.rs /iz ve sta ji/ci d1028-2751/iz ve staj-o-vla snic koj-struk tu ri-i-kon tro li-me di ja-u-sr bi ji, стр. 9].

16 По дат ке о ре ги стро ва ним јав ним гла си ли ма у Аген ци ји за при вред не ре ги стре (АПР) 
тре ба узе ти са ре зер вом јер су по је ди ни ме ди ји пре ста ли да по сто је, а и да ље су еви ден ти-
ра ни у Ре ги стру ме ди ја. Јав но до ступ ни по да ци Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је 
(РЕМ) и по да ци из Ре ги стра ме ди ја АПР су ме ђу соб но не ус кла ђе ни.

17 Из ве штај о вла снич кој струк ту ри и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји, број: 345-00-1829/2015, 
Са вет за бор бу про тив ко руп ци је, Бе о град, 26. 2. 2015. Доступно на: [http://http://www.an ti-
ko rup ci ja-sa vet.go v.rs /iz ve sta ji/ci d1028-2751/iz ve staj-o-vla snic koj-struk tu ri-i-kon tro li-me di ja-u-
-sr bi ji, стр. 12].

18 Не до след ност за ко но дав ца омо гу ћи ла је ин ди рект но оства ри ва ње вла сни штва др жа-
ве над ме ди ји ма. Је дан при мер ин те гра ци ја овог ти па до го дио се у ав гу сту 2011. го ди не, ка да 
је те ле ко му ни ка ци о ни опе ра тор у вла сни штву Вла де Те ле ком Ср би ја а.д. до нео од лу ку да 
кроз до ка пи та ли за ци ју од 7,7 ми ли о на евра по ста не вла сник 51% ком па ни је HD-WIN д.о.о. 
и сва че ти ри те ле ви зиј ска ка на ла „Аре на спо рт”, упр кос де кла ра тив ном опре де ље њу др жа ве 
да се по ву че из вла сни штва у ме ди ји ма. Ти ме је, пре ма ми шље њу Са ве та за бор бу про тив 

482



о не до зво ље ном об је ди ња ва њу вла сни штва у ме ди ји ма, ко је је рад на гру па 
Ми ни стар ства кул ту ре при пре ми ла у то ку 2008. и 2009. го ди не, на и шле 
су на от пор пред став ни ка ме диј ске ин ду стри је, али и на из о ста нак по ли-
тич ке во ље да се ови пред ло зи про це су и ра ју. Та ко је из ре гу ла тор ног окви-
ра из о стао низ пре ци зни јих од ред би и фор му ла ци ја у ве зи с пи та њи ма не 
са мо фор мал ног вла сни штва, већ и про це њи ва ња по слов них од но са ме диј-
ских ку ћа с не ме диј ским ком па ни ја ма, на чи ном њи хо вог по сло ва ња, као 
и од но сом са спон зо ри ма, до ба вља чи ма и свој стви ма тзв. по ве за ног ли ца. 
У ва же ћем за ко но дав ству ни су раз ра ђе не ефи ка сне га ран ци је про тив 
не до зво ље них ме диј ских концен тра ци ја, ка кве би би ле: ре стрик ци је (за-
бра не), про тив те же, еко ном ске ин тер вен ци је, ме ре тран спа рент но сти и 
струк тур не ме ре [То до рић и Вељ ко вић 2008: 55–60], ко је су про јек то ва не 
по ме ну тим на цр том ан ти мо но пол ског за ко на. Но ви За кон о јав ном ин-
фор ми са њу (2014) чак је флек си бил ни ји у по гле ду об је ди ња ва ња ме ди ја 
у од но су на За кон о ра дио-ди фу зи ји из 2002, ко ји је за бра њи вао мо гућ ност 
да је дан вла сник по се ду је удео у две или ви ше те ле ви зи ја с на ци о нал ном 
фре квен ци јом. Пре ма За ко ну о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма из 2014. 
го ди не то је омо гу ће но чла ном 45 ст. 2, ко ји вла сни штво над елек трон ским 
ме ди ји ма огра ни ча ва на укуп ни удео слу ша но сти, од но сно гле да но сти у 
зо ни по кри ва ња до 35%19. Ни удео ино стра ног ка пи та ла у ме диј ском вла-
сни штву у Ср би ји ни је огра ни чен дру гим кри те ри ју ми ма20. На осно ву 
чла на 65 За ко на о при ва ти за ци ји, Вла да Ср би је је пре у зе ла ши ро ка овла-
шће ња да од лу чу је о усло ви ма и на чи ну пре но са ка пи та ла без на кна де 
стра те шком парт не ру (до ма ће или стра но прав но ли це) у скла ду с про пи-
си ма ко ји ма се уре ђу је под сти цај ин ве сти ци ја. 

Ин сти ту ци о нал на тран сфор ма ци ја ме диј ског си сте ма у скла ду с 
европ ским стан дар ди ма спо ро се од ви ја ла и ис пу ње на је кон тро вер за ма. 
Увид јав но сти у вла снич ку струк ту ру ме ди ја омо гу ћен је тек 2009. го ди не, 
уво ђе њем Ре ги стра јав них гла си ла при Аген ци ји за при вред не ре ги стре. 
Ме ђу тим, од лу ка о осни ва њу Ре ги стра на и шла је на нео до бра ва ње струч не 
јав но сти из ви ше раз ло га: по чев од не де мо крат ске про це ду ре уво ђе ња Ре-
ги стра без јав не рас пра ве, по хит ном по ступ ку и уз ви со ко опу но мо ће ње 
ре сор ног ми ни стра; пре ко чи ње ни це да Ре ги стар ни је обез бе дио увид у 
крај ње вла сни ке ка пи та ла већ са мо пре глед прав них ли ца осни ва ча ме диј-
ских пред у зе ћа, ни ти је оси гу рао про це ду ру про ве ре по да та ка о вла снич-
кој струк ту ри и по ве за ним ли ци ма; до не а жур но сти и не у са гла ше но сти 
по да та ка у АПР-у с е ви ден ци јом Ре ги стра елек трон ских гла си ла за ко ји је 

ко руп ци је, на чи ње на еко ном ски штет на акви зи ци ја и ујед но пре кр шен За кон о јав ним ин-
фор ми са њу, по ко јем др жа ва ни по сред но ни не по сред но ни је сме ла да бу де осни вач јав них 
гла си ла. Из ве штај о вла снич кој струк ту ри и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји, број: 345-00-1829/2015, 
Са вет за бор бу про тив ко руп ци је, Бе о град, 26. 2. 2015. Доступно на: [http://www.an ti ko rup-
ci ja-sa vet.go v.rs /iz ve sta ji/ci d1028-2751/iz ve staj-o-vla snic koj-struk tu ri-i-kon tro li-me di ja-u-sr bi ji, 
стр. 99–102].

19 На осно ву ове од ред бе омо гу ће на је кон цен тра ци ја ино стра ног вла сни штва те ле ви-
зи ја са на ци о нал ним по кри ва њем „Пр ва” и „Б92”.

20 За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма [Слу жбе ни гла сник РС, бр. 83/14, чл. 21]; 
За кон о при ва ти за ци ји [Слу жбе ни гла сник РС, бр. 83/14, чл. 12].
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над ле жна би ла Ре пу блич ка ра ди о -ди фу зна аген ци ја. Ре ги стар је и фор мал-
но прав но оспо рен и уки нут Од лу ком Устав ног су да Ср би је, на осно ву 
устав не га ран ци је да се сред ства ин фор ми са ња у Ре пу бли ци осни ва ју 
сло бод но, да кле без по себ ног одо бре ња и усло вља ва ња упи си ва ња у би ло 
ка кав ре ги стар21. Од но вих ре ше ња у ску пу ме диј ских за ко на ко ји су до-
не ти 2014, оче ки ва но је да пред ви де ефи ка сни је ин стру мен те за га ран то-
ва ње тран спа рент но сти вла сни штва над ме ди ји ма. Из ве сни по ма ци су 
оства ре ни у овој обла сти, има ју ћи у ви ду од ред бе За ко на о јав ном ин фор-
ми са њу и ме ди ји ма ко је про ши ру ју вр сте по да та ка ко је ће но ви Ре ги стар 
ме ди ја са др жа ти. За кон из на ла зи и прав но ре ше ње ко јим се упис у Ре ги-
стар не ин тер пре ти ра као услов за осни ва ње ме ди ја22. Јед на од по зи тив-
них ме ра је сте зах тев да се у Ре ги стру еви ден ти ра ју по да ци „о прав ним и 
фи зич ким ли ци ма ко ја не по сред но или по сред но има ју ви ше од 5% уде ла 
у осни вач ком ка пи та лу из да ва ча (...)”23. У прак си, ме ђу тим, ова од ред ба 
ни је мно го по мо гла, има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да у вла снич кој струк ту-
ри ме ди ја че сто пар ти ци пи ра ју не и ден ти фи ко ва на ли ца из оф-шор зо на. 
Не рет ко и ак ци о на ри сма ње од зва нич но ре ги стро ва них 5% уде ла у вла-
снич кој струк ту ри ме диј ског пред у зе ћа у ње му са мо стал но вр ше кон тро лу 
уре ђи вач ке по ли ти ке и упра вља ју фор мал ним са ста вом ме наџ мен та.

За кон ски не до ста ци, не до след но сти и тро мост ре форм ског си сте ма 
по сле 2000. го ди не у јав но сти про из во ди ути сак то ле ри са не не тран спа рент-
но сти ме диј ског вла сни штва. Пер цеп ци ји кри зе де мо крат ских про це ду ра 
до при не ло је рас крин ка ва ње тај них до го во ра у јав ним на сту пи ма по је ди-
них би зни сме на. Та ко је у те ле ви зиј ском го сто ва њу 2011. го ди не,24 срп ски 
би зни смен све до чио да лич но рас по ла же вла сни штвом над но вин ским 
пред у зе ћем „Но во сти”, а не ком па ни је из Ау стри је и с Ки пра ко је су зва-
нич но ре ги стро ва не. 

По се бан про блем за све о бу хва тан по глед на вла сни штво над ме ди ји-
ма пред ста вља ју ин тер нет пор та ли и дру га са мо стал на елек трон ска из да-
ња, ко ја de fac to оба вља ју де лат ност јав ног оба ве шта ва ња, а пре ма За ко ну 
не по вла че пре кр шај не кон се квен це уко ли ко ни су ре ги стро ва ни при АПР25. 
Из о ста нак из Ре ги стра ме ди ја озна ча ва да се на са др жај ин тер нет пор та ла 
не при ме њу ју пра ва и оба ве зе из За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, 
и осу је ћу је увид јав но сти ко јој се обра ћа ју у вла снич ку струк ту ру пор-
та ла, при хо де ко је оства ру ју од огла ша ва ња, спон зор ста ва или до на ци ја.

У усло ви ма про ду бље них еко ном ских и дру штве них кри за, дру штве-
на уло га ме ди ја по ста је још угро же ни ја ин те ре си ма њи хо вих раз ли чи тих 
фи нан си је ра. И ег зи стен ци јал ни ста тус ме диј ских по сле ни ка пре те жно 

21 Не у став ни Ре ги стар гла си ла и да ље се во ди, Да нас, 29. 9. 2011. Доступно на: [http://
www.uns.org.rs/sr/desk/me dia-news/9262/ne u stav ni-re gi star-gla si la-se-i-da lje-vo di.html?print=true].

22 Ре ги стар ме ди ја је по чео да ра ди 13. 2. 2015. Пред ста вља цен тра ли зо ва ну елек трон-
ску ба зу по да та ка о ме ди ји ма. За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма, [Слу жбе ни гла сник 
РС, бр. 83/2014, чл. 141].

23 За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма [Слу жбе ни гла сник РС, бр. 83/14, чл. 39].
24 „Бе ко: Ја сам вла сник Но во сти”, Из ме ђу ре до ва, еми си ја ТВ Б92, но вем бар 2010. До-

ступно на: [https://www.you tu be.co m/watch?v=CVya_5QtMQs].
25 За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма [Слу жбе ни гла сник РС, бр. 83/14, чл. 30].
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је де тер ми ни сан тим ин те ре си ма. У ме диј ској ин ду стри ји по сле 1980-их 
го ди на огла ши ва чи све сна жни је пар ти ци пи ра ју у кре и ра њу уре ђи вач ке 
по ли ти ке26. Мар ке тин шке аген ци је ко је по сре ду ју из ме ђу мас-ме ди ја и 
огла ши ва ча рас по ла жу ве ли ком ме диј ском и дру штве ном мо ћи. Обим и 
кон ти ну и тет са рад ње огла ши ва ча с од ре ђе ним ме ди ји ма у Ср би ји че сто 
за ви се од кур са њи хо ве уре ђи вач ке по ли ти ке, та ко да, вр ше ћи не фор мал ни 
при ти сак на ме ди је, огла ши ва чи и мар ке тин шке аген ци је по ста ју зна ча јан 
ар би тар у (не)де мо крат ском струк ту ри са њу јав не сфе ре.27 Тр жи ште огла-
ша ва ња у Ср би ји по ка зу је тен ден ци ју опа да ња од по чет ка еко ном ске 
кри зе 2008. го ди не и, с го ди шњом вред но шћу ма њом од 170 ми ли о на евра, 
јед но је од си ро ма шни јих у Евро пи [Броћић 2014]. Да би оп ста ли на тр жи-
шту, ме ди ји сво је са др жа је не рет ко при ла го ђа ва ју ни ском уку су пу бли ке 
и пар ци јал ним ин те ре си ма фи нан си је ра.

Уло га ме ди ја као кон тро ло ра де мо крат ских про це са би ва на ро чи то 
дис кре ди то ва на ка да су вла сни ци ме диј ских пред у зе ћа у по ло жа ју ве ли ких 
по ре ских ду жни ка. Не ки од ви со ко ти ра жних ин фор ма тив них ли сто ва и 
ко мер ци јал них те ле ви зи ја с нај ви шим реј тин гом у Ср би ји го ди на ма се 
на ла зе у овом по ло жа ју, што отва ра про стор за сва ко ја ке спе ку ла ци је. Осим 
што се не га тив но од ра жа ва на при вред ни си стем др жа ве, по ре ска не ди-
сци пли на об ве зни ка у ме диј ској де лат но сти иден ти фи ко ва на је као фак-
тор ко ји по тен ци јал но на ру ша ва по ли тич ку са мо стал ност и де мо крат ски 
ка па ци тет ме ди ја.

У Ре пу бли ци Ср би ји је за шти та на че ла де мо крат ске јав не рас пра ве 
и нај ши рих ин те ре са јав но сти у обла сти ин фор ми са ња по ве ре на не за ви-
сним ре гу ла тор ним те ли ма (РРА, РА ТЕЛ, Са вет за штам пу). У скла ду са 
За ко ном о елек трон ским ме ди ји ма, Ре пу блич ка ра ди о ди фу зна аген ци ја 
(РРА) је 2014. пре и ме но ва на као Ре гу ла тор но те ло за елек трон ске ме ди је 
(РЕМ), за др жав ши над ле жно сти. Ову аген ци ју да нас ка рак те ри шу не а гил-
ност у вр ше њу за кон ских оба ве за али и сла бе ин ге рен ци је ко је су јој по ве-
ре не у обла сти ка зне не по ли ти ке. Са вет за бор бу про тив ко руп ци је је у 
из ве шта ју из 2011. чак оспо рио кре ди би ли тет овог ре гу ла то ра, због – ка ко 
се на во ди – ве ли ких по ли тич ких и при ти са ка ин те ре сних гру па ко ји ма 
је Аген ци ја од осни ва ња би ла из ло же на, не у спе ха у кон тро ли еми те ра и 
не до стат ка ин ци ја ти ве за про ве ра ва ње мо гу ће ме диј ске кон цен тра ци је 
из ван зва нич них до ку мен то ва них из во ра ко ји ма су је снаб де ва ли еми те ри28. 
Чи ње нич ко ста ње је та кво да да нас јав ност у Ср би ји не са мо да не рас по-
ла же по у зда ним по да ци ма о вла сни ци ма ме ди ја, већ не ма ни ре ле вант на 
са зна ња о кри те ри ју ми ма од лу чи ва ња при ли ком су фи нан си ра ња ме ди ја 

26 Ис тра жи ва ња по ка зу ју да су у прет ход ном пе ри о ду ме диј ска пред у зе ћа нај ви ше 
при хо до ва ла од про да је сво јих про из во да, а за ра да од огла ша ва ња би ла је на дру гом ме сту.

27 Из ве штај о вла снич кој струк ту ри и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји, број: 345-00-1829/2015, 
Са вет за бор бу про тив ко руп ци је, Бе о град, 26. 2. 2015. Доступно на: [http://www.an ti ko rup ci ja-
sa vet.go v.rs /iz ve sta ji/ci d1028-2751/iz ve staj-o-vla snic koj-struk tu ri-i-kon tro li-me di ja-u-sr bi ji, стр. 104].

28 Из ве штај о при ти сци ма и кон тро ли ме ди ја у Ср би ји, бр. 07-00-6614/2011-01, Са вет 
за бор бу про тив ко руп ци је, Бе о град, 19. 9. 2011. Доступно на: [http://www.an ti ko rup ci ja-sa vet.
go v.rs /Sto ra ge/Glo bal/Do cu ments/me di ji/IZ VE STAJ%20O%20ME DI JI MA,%20PRE CI SCE NA%-
20VER ZI JA.pdf , стр. 154].
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из про гра ма др жа ве и ино стра них фон до ва. Про це ду ре рас по де ле ин ве сти-
ци о них сред ста ва из Европ ске уни је по ка за ле су се као не тран спа рент не 
[Аранђеловић 2016]. По ти ски ва њем над ле жно сти др жа ве отво рен је про стор 
за ши ре ње ути ца ја стра них фи нан сиј ских фон до ва у до ма ћим ме ди ји ма, 
али је на осно ву све га на ве де ног те шко за кљу чи ти да је у Ср би ји за жи вео 
функ ци о на лан ме диј ски плу ра ли зам. Сти че се ути сак да, упр кос бро ју 
ме ди ја по ко јем је Ср би ја ли дер у ре ги о ну и њи хо ве струк тур не ра зно ли-
ко сти, пу бли ци ни је пру же на ствар на мо гућ ност из бо ра кроз по ну ду про-
грам ски ди вер си фи ко ва них са др жа ја ко ји рав но мер но од ра жа ва ју ра зно ли-
ке вред но сти, ин те ре се, иде је и ста во ве нај ши ре за јед ни це. Кон цен три са ње 
мо ћи над ме ди ји ма во ди ујед на ча ва њу њи хо вих са др жа ја.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Де мо крат ска јав ност у Ср би ји има ла је ви со ка оче ки ва ња од уво ђе ња 
ме диј ске по ли ти ке за сно ва не на на че ли ма де мо крат ско-тр жи шног мо де ла. 
Ме ђу тим, у прак си се по ка за ло да кон сти ту и са ни мо дел ме диј ског си сте-
ма не га ран ту је усло ве за де мо крат ску јав ну рас пра ву и оства ри ва ње јав ног 
ин те ре са, као што ни за сту пље ност ве ли ког бро ја ма сов них ме ди ја не га-
ран ту је плу ра ли зам иде ја и мње ња јав но сти. Ис ку ство европ ских зе ма ља 
по ка зу је да су осим при ме ње ног мо де ла ме диј ске тран сфор ма ци је, на рас-
по ла га њу би ли и дру га чи ји на чи ни да др жав ни ка пи тал иза ђе из вла снич ке 
струк ту ре ме ди ја, кроз уса гла ша ва ње тр жи шних сна га и про фит не мо ти-
ва ци је са ши рим дру штве ним и по ли тич ким ин те ре си ма.

Дру штве но и по ли тич ко ис ку ство с кра ја 20. и по чет ка 21. ве ка по ка-
зу је да де мо крат ски уре ђе на дру штва са др же ве ли ке по тен ци ја ле са мо-
об ма не у по гле ду ин тер пре ти ра ња ме диј ских сло бо да. У њи ма су ди рект ни 
ути ца ји др жа ве на ме диј ски си стем ре ду ко ва ни, али су ме диј ску сфе ру 
об у хва ти ле гло бал не кор по ра ци је, што је до ве ло до по сле ди це да је у 
не ким сре ди на ма мо но пол др жа ве за ме њем мо но по лом тран сна ци о нал ног 
ка пи та ла. У усло ви ма тр жи шног фун да мен та ли зма све за сту пље ни ји прин-
цип кор по ра тив ног но ви нар ства је по гу бан за плу ра ли зам јав не сфе ре и 
истин ску сло бо ду ме ди ја. Мер кан ти ли за ци ја ме диј ског тр жи шта до во ди до 
еро зи је де мо кра ти је. Сло бо да ме диј ских са др жа ја се че сто ин тер пре ти ра 
као сло бо да од етич ких огра ни че ња. У Ср би ји до ми на ци ју на ме диј ском 
тр жи шту пре у зи ма ју ком па ни је чи је је вла сни штво не тран спа рент но. У 
та квом окру же њу сло бод ни и не за ви сни ме ди ји де лу ју као уто пи стич ки 
иде ал. Шта се де ша ва с пу бли ком? Гра ђа ни оста ју изо ло ва ни из ван ин-
те ре сних струк ту ра ко је гра де по је ди ни ме диј ски вла сни ци и по ли тич ки 
фак то ри, што ге не ри ше кри зу де мо крат ске јав не рас пра ве. Де мо крат ски 
про цес се оту ђу је од ба зе – де мо са.

У јав но сти се др жа ва често по зи ва на од го вор ност због не при ме ре них 
са др жа ја у ме диј ској сфе ри. Да ли би др жа ва мо гла да ре а фир ми ше свој 
де мо крат ски по тен ци ја лу бор би про тив тр жи шног фун да мен та ли зма? 
Од го вор је по твр дан. Не ре ме те ћи стан дар де Европ ске уни је, др жа ва би 
мо гла ефи ка сни је да за шти ти јав ни и на ци о нал ни ин те рес у обла сти ме ди ја: 
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уво ђе њем ан ти мо но пол ских за кон ских од ред би и ин стру ме на та ко ји ма би 
се оси гу ра ло на че ло тран спа рент но сти вла сни штва; про пи си ва њем уде ла 
ино стра ног ка пи та ла у вла снич кој струк ту ри ме ди ја; ја ча њем уло ге син-
ди ка та и при ме ном ко лек тив ног уго во ра ко јим би се оси гу ра ло ста бил ни је 
фи нан си ра ње за ра да за по сле них; од луч ни јим спро во ђе њем за ко на; оја ча-
ва њем над ле жно сти ци вил ног ре гу ла тор ног сек то ра.
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду
При род но-ма те ма тич ки фа кул тет

Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство
Трг До си те ја Об ра до ви ћа 3, Но ви Сад, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Ре ги о нал не кул ту ро ло шке, исто риј ске и со ци јал не раз ли ке 
да ле су свој пе чат исто ри ји при ват ног жи во та у 20. ве ку у на се љи ма Срем-
ска Ми тро ви ца и Ша бац, пр вен стве но у брач ним и окви ри ма ре про дук ци-
је. Опа да ње фер ти ли те та ис под ни воа по треб ног за про сту ре про дук ци ју 
ста нов ни штва од раз је, из ме ђу оста лог, и опа да ња по пу лар но сти бра ка и 
по ве ћа ног бро ја раз во да, при че му је брак из гу био пр во бит ну, функ ци ју 
ра ђа ња по том ства, а по ро ди ца је по ста ла ну кле ар на. По себ но су ва жне го-
ди не сту па ња у брак за же не, јер по сред но ука зу ју на ис ко ри шће ност фер-
тил ног пе ри о да и ка па ци те та. Скре ће се па жња и на про ме не обра за ца 
по след њих го ди на, ка да брак све ви ше гу би уло гу окви ра ху ма не ре про дук-
ци је и усме ра ва се на ин ди ви ду ал на оства ре ња парт не ра уну тар за јед ни це. 
Де мо граф ским ме то дом, ме то до ло ги јом прин стон ских ин дек са и ста ти стич-
ком ана ли зом зна чај но сти ве зе брач них ва ри ја бли и фер ти ли те та до шло се 
до за кљу ча ка ко ји по твр ђу ју оп ште трен до ве у ова два на се ља, на гла ша-
ва ју ћи њи хо ву исто риј ско-де мо граф ску усло вље ност.1

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фе р ти ли тет, нуп ци ја ли тет, Срем ска Ми тро ви ца, 
Ша бац

1 Рад је део про јек та 114-451-2539/2016-02 ко ји фи нан си ра По кра јин ски се кре та ри јат 
за на у ку и тех но ло шки раз вој АП Вој во ди не (Ср би ја).
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УВОД

У Сре му, као и у су сед ној Ма чви, исто риј ски раз вој на се ља усло ви ли 
су на ро ди ко ји су се на ста њи ва ли на овом про сто ру, као и раз ли чи те кул-
ту ре и ре ли ги је од ан тич ких вре ме на до да нас. Ре ка Са ва, осо ви на про жи-
ма ња, али и раз два ја ња, „удо ми ла” је у свом ко ри ту и до ли ни два гра да, 
мо гли би смо ре ћи и две лу ке, твр ђа ве, гра нич на ме ста – Срем ску Ми тро-
ви цу и Ша бац. Два на се ља, исто риј ско-де мо граф ски по ве за на и усло вље на, 
да нас су два ва жна оп штин ска и ре ги о нал на цен тра, око сни це раз во ја про-
сто ра ко ји их окру жу је. С аспек та де мо гра фи је важнe су про ме не ко је су 
оста ви ле нај сна жни ји пе чат кроз „тур ски” и „ау стро у гар ски” мо мен тум 
и спе ци фи кум ових на се ља. Да ли је (ве ћин ски) ет нич ки исто род но ста-
нов ни штво до жи ве ло пре о бра жај де мо граф ских трен до ва под ути ца јем 
раз ли чи тих исто риј ских, (гео)по ли тич ких, еко ном ских фак то ра и оп ште 
ра ши ре них дру штве них нор ми, јед но је од по ла зних пи та ња у овом ис тра-
жи ва њу. 

Чи ни о ци ко ји огра ни ча ва ју ће де лу ју на ви си ну ре про дук тив них нор ми 
и њи хо во оства ри ва ње су број ни и раз ли чи ти. Брак као дру штве на ин сти-
ту ци ја, у окви ру ко је се нај ве ћим уде лом оства ру је би о ло шка ре про дук-
ци ја, пред ста вља ва жну те му при раз ма тра њу чи ни о ца ни ске плод но сти 
ста нов ни штва. Као со ци јал ни фе но мен, брак струк тур но де лу је на фер-
ти ли тет, од но сно на ви си ну ре про дук тив них нор ми. Исто риј ски по сма тра-
но, јед на од пр вих функ ци ја бра ка би ла је кон тро ла сек су ал но сти, од но-
сно ин сти ту ци ја бра ка се на мет ну ла као дру штве но при хва тљив оквир 
про кре а ци је и про ду же ња људ ске вр сте. Исто вре ме но, брак је имао и ва жну 
уло гу као сред ство со ци јал не ин те гра ци је. У аграр ним дру штви ма, брак 
и по ро ди ца су пред ста вља ли и основ ну еко ном ску је ди ни цу, па је та ко и 
еко ном ска функ ци ја бра ка би ла из ра же на. Брак је за у зи мао ва жно ме сто у 
свим ре ли гиј ским и иде о ло шким си сте ми ма, јер се сма тра ло да се ус по-
ста вља њем кон тро ле над бра ком ус по ста вља кон тро ла над дру штвом у 
це ли ни. Сто га је у сва кој исто риј ској епо хи кон тро лу над бра ком вр ши ла 
цр ква или др жа ва, од но сно нај моћ ни ја дру штве на си ла [Вулетић 2008].

ПО РО ДИЧ НА ЗА ЈЕД НИ ЦА ЈЕД НОГ НА РО ДА 
У ОКВИ РИ МА РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ ДР ЖА ВА 

Оквир је ге о граф ски исти, али су ње го ве по ли тич ке гра ни це би ле 
из ра зи то не ста бил не и про мен љи ве, па је та ко сва ка њи хо ва про ме на пра-
ће на про ме на ма си сте ма и об ли ка вла сти, укљу чу ју ћи и упли та ње др жа ве 
и ње них ин сти ту ци ја у област при ват но сти. По ро дич на струк ту ра срп ског 
на ро да у но вом ве ку ни је би ла ујед на че на. У свим сре ди на ма исто вре ме-
но су по сто ја ле по је ди нач не по ро ди це и по ро дич не за дру ге. При ват ни 
жи вот по је дин ца од ви јао се у ре ал ном про сто ру, схва ће ном у ком плек сно-
сти ње го вих по ја ва и чи ни ла ца. За јед ног Шап ча ни на ствар ни стра ни свет 
до 1914. го ди не по чи њао је на дру гој оба ли Са ве, а ње го ви ути ца ји на сва-
ко днев ни жи вот би ли су мно го стру ки (ку хи ња, на чин ста но ва ња, мо да, 
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за ба ва, хи ги јен ске на ви ке, ди на ми ка жи во та и мно ге дру ге ства ри). Осман-
ске вла сти ни су се ме ша ле у струк ту ру по ро ди це, пре пу шта ју ћи то ин сти-
ту ци ји цр кве. 

У обла сти ма хаб збур шке Вој не гра ни це2 за др жао се тра ди ци о нал-
ни об лик по ро дич не за дру ге, утвр ђен у 16. и 17. ве ку, чи ји је оп ста нак и 
функ ци о ни са ње под сти ца ла др жа ва. Вој не вла сти у ви ше на вра та про пи-
си ва ле су од но се ко ји су тре ба ли да обез бе де ста бил ност за дру га, јер су 
оне омо гу ћа ва ле бо ље ор га ни зо ва ње ис хра не ста нов ни штва и оба вља ње 
вој не слу жбе. Због то га је јед ну по ро дич ну за дру гу мо гло да са чи ња ва пет 
или шест брач них па ро ва. Де о ба по ро дич них за дру га до зво ља ва на је са мо 
у слу ча ју пре ве ли ког бро ја чла но ва или у слу ча ју не су гла си це ме ђу брач ним 
па ро ви ма у за дру зи. За дру гом је упра вљао ста ре ши на, углав ном не ко од 
ста ри јих уку ћа на, док je же на којa je нај бо ље кувалa биранa за до ма ћи цу 
[Поповић, Ти мо ти је вић и Ри сто вић 2011].

Kрајем 18. ве ка до ла зи до кри зе по ро дич них за дру га у Мо нар хи ји, јер 
ја ча при ват но вла сни штво по је ди них чла но ва за дру ге над сто ком, ка за ни-
ма за пе че ње ра ки је и дру гом имо ви ном до ма ћин ства. Иа ко су др жав не 
вла сти по ку ша ва ле да спре че тај про цес, све ви ше је ја чао ин ди ви ду а ли-
зам, не сло га и рас па да ње за дру га. Ова кав тренд у та да шњој Ср би ји на сту-
пио је тек по след њих де це ни ја 19. ве ка, углав ном из еко ном ских раз ло га, 
слич них као у Хаб збур шкој мо на р хи ји. Раз ло зи за од ла га ње овог про це са 
мо гу се тра жи ти и у струк ту ри две др жа ве, од но сно вла да ви не, на чи ну 
при вре ђи ва ња, за ни ма њи ма.

Та кав тренд пре по зна је се и у на се љи ма Срем ска Ми тро ви ца и Ша-
бац. Ова на се ља има ла су раз ли чит ста тус, ре ли гиј ска струк ту ра би ла је 
дру га чи ја. У Шап цу је ста нов ни штво би ло пре те жно пра во слав не ве ро-
и спо ве сти, док је у Ми тро ви ци жи вео и зна тан удео ри мо ка то лич ког ста-
нов ни штва. Чак је и пра во слав но ста нов ни штво на не ки на чин би ло усло-
вље но ка но ни ма Ри мо ка то лич ке цр кве. Раз ли ке су се при ме ћи ва ле у 
вред но сти ма сто пе фер ти ли те та и нуп ци ја ли те та, јер су у Шап цу од ра-
жа ва ли (и по чет ком 20. ве ка још увек при су тан) дух за дру жног жи во та, 
по сто ја ње по ро ди ца с ви ше чла но ва, док је у Ми тро ви ци за дру га не ста-
ла мно го ра ни је, а жи вот је при ла го ђен гра ђан ској по ро ди ци с ма ње де це. 
Хаб збур шка, од но сно Ау стро у гар ска мо нар хи ја би ла је ком плек сна и 
ком по зит на струк ту ра, па се ни је мо гао изо ло ва но очу ва ти дру га чи ји 
на чин жи во та срп ског на ро да, а за ни ма ња су би ла та ква да ни су зах те-
ва ла мно го чла но ва до ма ћин ства (рад не сна ге). 

При ли ком ана ли зе ма тич них књи га ро ђе них и вен ча них уо че на је 
уче ста лост гра ни чар ског за ни ма ња и над ни ча ра у Ми тро ви ци, док су у 
Шап цу на во ђе ни: аба џи је, ка фе џи је, за дру га ри, тр гов ци, обу ћа ри. Очи-
глед не раз ли ке ко је го во ре о кул тур ном на сле ђу уо ча ва ју се и у име ни ма 
ко ја су да ва на но во ро ђен ча ди ма, па су на по чет ку пе ри о да у Ми тро ви ци 
нај че шћа име на: Ге о р гие, Ни ко ла, Је ле на, Ма риа, Со фиа, Ека те ри на, 

2 Вој ну гра ни цу или кра ји ну у 16. ве ку фор ми ра ли су Хаб збур зи на про сто ру Хр ват ске 
и Сла во ни је, ко ја се у 17. ве ку про ши ри ла све до Ба на та.
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Па трик, Ан дреј, Ана, Сте фан, Ол га; док су у Шап цу име на: Љу би ца, 
Зор ка, Ол га, Ми ло рад, Ми лош, Ла зар, Ми ли ца, Бо жи дар. Мно го че шће у 
Ми тро ви ци, де ца су кр ште на че сто и с дру гим цр кве ним (ду хов ним) 
име ни ма вр ло бр зо на кон ро ђе ња, док је у Шап цу то би ла ма ње за сту пље-
на по ја ва по чет ком 20. ве ка. Де вој ке су се у Шап цу уда ва ле мла де, ма хом 
за за на тли је. Вр ло бр зо на кон скла па ња бра ка ра ђа ле су де цу. Раз ли ке 
ме ђу су пру жни ци ма су би ле ма ње, док су у Ми тр о ви ци раз ли ке ме ђу су-
пру жни ци ма че сто би ле ве ће, за ни ма ња су пру жни ка су зах те ва ла ду же 
шко ло ва ње, па су са мим тим и ка сни је сту па ли у брак.

ТЕ О РИЈ СКО –МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

По твр да зна ча ја брач но сти за ни во фер ти ли те та мо же се про на ћи у 
мно гим кла сич ним те о риј ским и ем пи риј ским де мо граф ским ис тра жи-
ва њи ма и сту ди ја ма. Јед на од пр вих та квих сту ди ја је Мал ту со во де ло 
Есеј о ста нов ни штву, у ко јем се про мо ви шу стро ге мо рал не нор ме у пе-
ри о ду пре бра ка, док се у бра ку осу ђу ју „ве штач ке коч ни це” за че ћа и ра-
ђа ња. У те о ри ји де мо граф ске тран зи ци је дру штве не нор ме ко је се од но се 
на брак пред ста вља ју нај ра ши ре ни ји об лик дру штве не кон тро ле фе р ти-
ли те та. У све сти по је дин ца об ли ку је се си стем вред но сти за сно ван на 
нор ма ма, као што су го ди не у ко ји ма се мо же сту пи ти у брак, еко ном ски 
пред у сло ви, тре ти ра ње по нов не уда је и то ме слич но [Девеџић 2004].

Јед но од пр вих ис тра жи ва ња на те му по ве за но сти брач но сти и фер-
ти ли те та дао је Eшли Џон сон Кол [Co a le 1967], об ја шња ва ју ћи ме то де 
ко ји ма се до во де у ве зу про ме не у нуп ци ја ли те ту и брач ном фер ти ли те-
ту, кроз при зму до ми нант них обра за ца у Евро пи. Та да на ста је је дан од 
нај зна чај ни јих ис тра жи вач ких по ду хва та из обла сти фер ти ли те та ко ји је 
спро ве ло Оде ље ње за по пу ла ци о не ак тив но сти Прин стон ског уни вер зи-
те та, упра во под вођ ством Ко ла. Ван де Вал [Van de Wal le 1972], Де ме ни 
[De meny 1972] и Склар [Sklar 1974] ис тра жи ва ли су ре ги о нал не раз ли ке 
у нуп ци ја ли те ту и ти ме да ли ве ли ки до при нос раз у ме ва њу ве за из ме ђу 
срод них де мо граф ских ва ри ја бли. За кључ ке ду го го ди шњих ис тра жи ва ња 
фер ти ли те та у Евро пи из не ли су Кол и Ват кинс [Co a le and Wat kins 1986], 
при че му ис ти чу да је кон тро ла нуп ци ја ли те та ва жан ме ха ни зам и за јед-
нич ки име ни тељ па да фер ти ли те та у европ ским про вин ци ја ма. 

На и ме, у на ме ри да омо гу ћи по сма тра ње ди на ми ке фер ти ли те та и 
нуп ци ја ли те та, а у од су ству де таљ них по да та ка, Кол [Co a le 1970] je пред-
ло жио ко ри шће ње че ти ри ме ђу соб но по ве за на ин дек са: ин декс укуп ног 
фер ти ли те та, ин декс брач ног фер ти ли те та, ин декс ван брач ног фер ти ли-
те та и ин декс про пор ци је уда тих. По шло се од иде је да се у усло ви ма на-
ту рал ног фер ти ли те та или ра ног ста ди ју ма де мо граф ске тран зи ци је мо же 
по ре ди ти де мо граф ски раз вој по је ди них под руч ја, ако се као стан дард за 
по ре ђе ње узме по пу ла ци ја ко ја је нај бли жа усло ви ма на ту рал ног фер ти-
ли те та (од су ство кон тро ле ра ђа ња). Као стан дард ода бра на је по пу ла ци ја 
Ху те ри та (Hut te ri tes), вер ска сек та на се ље на у Се вер ној Да ко ти, ко ја за бра-
њу је све ме ре кон тро ле ра ђа ња, што по твр ђу је и вред ност сто пе укуп ног 
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фер ти ли те та (да ље СУФ) од 12,44 де це по јед ној же ни у пе ри о ду 1921–1930. 
го ди не (уко ли ко би све же не би ле уда те већ од сво је пет на е сте го ди не). 
Мак си мум Ху те ри та, од 12,44 де це по же ни, ја вља се у вре ме ка да је пре-
хра на по ста ла си гур ни ја, а хи ги јен ске и ме ди цин ске ме ре јеф ти ни је и ши-
ро ко рас про стра ње не. У та квим усло ви ма сма ње на је уче ста лост обо ље ња 
и сте ри ли те та код же на, па су до стиг ну те мак си мал не вред но сти фер ти-
ли те та, што ни је био слу чај пре 20-их го ди на 20. ве ка, ка да је про се чан 
бро је де це по же ни уда тој у сво јој два де се тој го ди ни из но сио 9,8 [Ђурђев 
и Ар се но вић 2014].

На по љу нуп ци ја ли те та, нај ве ћи до при нос дао је Хај нал [Haj nal 1965], 
ко ји је си сте ма ти зо вао све до та да шње на ла зе исто риј ске де мо гра фи је о 
нуп ци ја ли те ту и из дво јио европ ски и не е вроп ски ре жим, ко је раз два ја 
ли ни ја Трст –Пе тро град (Ле њин град). На при ме ру бал кан ских зе ма ља, 
нуп ци ја ли тет је, ме ђу пр ви ма ис тра жи вао Бо тев [Bo tev 1990]. Свој рад 
кон цен три сао је на Бу гар ску, Грч ку, Ру му ни ју и Ју го сла ви ју, ис ти чу ћи 
ути цај Ото ман ског цар ства под ко јим су ове др жа ве би ле то ком 19. ве ка. 
Ње го ва ис тра жи ва ња у ве ли кој ме ри су за сно ва на на ра ду Ха ме ла [Ham mel 
1972; 1975], ко ји је ана ли зи рао ути цај за дру ге на брак и ра ђа ње, јер је та кав 
вид ор га ни за ци је до ма ћин ства био до ми нан тан то ком 19. ве ка на про сто-
ри ма под Ото ман ском вла шћу. С тран сфор ма ци јом за дру ге ме ња ли су се 
и обра сци брач ног и ре про дук тив ног по на ша ња.

Срод ном про бле ма ти ком ба ви ли су се Фре шнок и Ка трајт [Fres hnock 
and Cu tright 1979], ис пи ту ју ћи же не у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, 
ста ро сти 20–29 и 30–34 го ди не. Ре зул та ти су по ка за ли зна тан ути цај сре-
ди не, обра зо ва ња, ет нич ке и ре ли гиј ске струк ту ре, као и при ти ска тр жи-
шта ра да на ни во брач ног и ван брач ног фер ти ли те та.

Лен дри [Lan dry 1982] сма тра да је ин сти ту ци ја бра ка основ но сред-
ство ко јим се оства ру је ко лек тив на кон тро ла ре про дук ци је у пре ла зној 
фа зи де мо граф ског ре жи ма, од но сно на пре ла зу из аграр ног (по љо при вред-
ног) у ин ду стриј ско дру штво. Та да је ре пр о дук ци ја у ве ли кој ме ри ре гу-
ли са на пре ко дру штве ног над зо ра над нуп ци ја ли те том, уво де се ре стрик-
тив не ме ре ко ји ма се сма њу је уни вер зал на брач ност, па са мим тим и 
брач ни фер ти ли тет.

На про сто ру Ср би је ни је спро ве де но мно го ис тра жи ва ња ко ја до во де 
у ве зу ове две ва ри ја бле. У јед ном од пр вих ра до ва ове те ма ти ке, M. Де-
ве џић [2004] ис ти че да се зна чај брач но сти за ни во фер ти ли те та огле да 
у чи ње ни ци да се у бра ку још увек ре а ли зу је нај ве ћи део ра ђа ња у Ср би ји, 
па би се мо гло ре ћи да брак пред ста вља со ци јал ни оквир ре про дук ци је, 
јер је у ве ли ком де лу људ ске по пу ла ци је не ка вр ста до зво ле да се мо же 
при сту пи ти про кре а ци ји. Тран зи ци ју ве зе из ме ђу нуп ци ја ли те та и фер-
ти ли те та, Девеџићeва [2004] об ја шња ва кроз не ко ли ко фа за, исто риј ски 
уо кви ре них. По ла зи се од фа зе уни вер зал но сти бра ка и ви со ког фер ти-
ли те та, ра ног сту па ња у брак, ни ског сте пе на ур ба ни за ци је и обра зо ва ња, 
што је пе ри од аграр ног дру штва. На чин при вре ђи ва ња зах те вао је ви ше 
рад не сна ге, па је брак имао и ре про дук тив ну и еко ном ску функ ци ју. Дру-
га фа за по чи ње на пре ла ску из аграр ног у ин ду стриј ско дру штво, ко је 
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ка рак те ри ше дру штве на ре гу ла ци ја фер ти ли те та. Пре лаз по ро ди це из 
про из вод ног ста ту са у по тр о шач ки ме ња со ци о е ко ном ски зна чај по ро ди-
це, бра ка и по том ства. Број на по ро ди ца ви ше ни је еко ном ски оправ да на. 
Тре ћа фа за на сту пи ла је у мо мен ту ка да је кон тро ла ра ђа ња пре шла с дру-
штва на по ро ди цу и по је дин ца, на кон че га је сни жен брач ни фер ти ли тет, 
а ка рак те ри стич на је за ин ду стриј ско дру штво. Ре ду ко ва ње ра ђа ња у 
бра ку је мо ти ви са но еко ном ским и пси хо ло шким фак то ри ма. По след ња, 
че твр та фа за, ускла ђе на је с на сту па њем по стин ду стриј ског дру штва, 
ко је ка рак те ри ше кул ту ро ло шки по мак у брач но сти, уте ме љен на ја ча њу 
ин ди ви ду а ли зма.

У са вре ме ној еко ном ској ли те ра ту ри ја вља ју се од ре ђе не ми кро е ко-
ном ске те о ри је фер ти ли те та, у окви ру ко јих Ми ја то вић [2000] ис ти че да 
се од лу ка о ро ди тељ ству у мо дер но до ба за сни ва на кал ку ла ци ји, а ис ход 
ра чу ни це је сма њен број ро ђе ња.

Исто риј ско-де мо граф ска ана ли за об у хва та пе ри од од 1900. до 2011. 
го ди не, а за сно ва на је на ма три ку ла ма ро ђе них и вен ча них, на це ло куп-
ном узо р ку у оба на се ља. Де мо граф ским ме то дом об ра ђе ни су: сто па нуп-
ци ја ли те та, сто па ди вор ци ја ли те та, ста рост же ни ка и не ве сте при ли ком 
сту па ња у брак, оп шта сто па фер ти ли те та, сред ње го ди не ра ђа ња. По је-
ди ни по ка за те љи при ка за ни су по је ди нач но, док су не ки по сред но, укљу-
чи ва њем у ста ти стич ку ана ли зу (мо дел ви ше стру ке ре гре си је, упа ре ни 
t-тест, Box plot ди ја грам). Зна чај брач но сти за ни во фер ти ли те та ана ли зи ран 
је по ре ђе њем брач не и ван брач не де це, као и ме то до ло ги јом прин стон ских 
ин дек са, ко ји ма се кван ти та тив ном ме то дом до ла зи до мо мен та по чет ка 
тран зи ци је, од но сно опа да ња фер ти ли те та.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

На по чет ку периодa сто па нуп ци ја ли те та би ла je ви со ка у оба на се ља 
(не што ви ша у Шап цу), с тен ден ци јом ра ста ко ји је на ста вак трен до ва од 
кра ја 19. ве ка. У 19. ве ку Ср би ја је има ла нај ве ћу сто пу нуп ци ја ли те та у 
Евро пи, а по себ но су се из два ја ли Ша бач ки и Ва љев ски округ. Та кви трен-
до ви у ве ли кој ме ри ре зул тат и по сле ди ца су брач не по ли ти ке кне за Ми-
ло ша, док је за то вре ме Срем ска Ми тро ви ца би ла па ла нач ко гра ни чар ско 
ме сто с дру га чи јом ре ли гиј ском и ет нич ком струк ту ром и без ве ћег упли-
та ња др жа ве у брач не од но се, по го то во код пра во слав ног ста нов ни штва.

У скла ду с ви со ком сто пом нуп ци ја ли те та и удео де це ро ђе не у бра ку 
је на по чет ку пе ри о да био ви сок, што по ка зу је Гра фи кон 1. 

У Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу брач ност је има ла ва жну уло гу у 
ре про дук ци ји, а по твр да је и у ра зли ци уде ла оства ре ног у ова два на се-
ља. Осим дис тор зи је у го ди на ма Пр вог свет ског ра та, то ком це лог пе ри-
о да у Шап цу је из у зет но ви сок удео брач не де це, чак и на кра ју пе ри о да, 
а вред но сти су вр ло бли зу уде ла од 100%. У Ми тро ви ци је тај удео био 
знат но ма њи, чак и у пр вој по ло ви ни пе ри о да. Спу штао се и до 85%, у 
нај ве ћој ме ри због ет нич ке и вер ске струк ту ре на се ља, па су мно га де ца 
ро ђе на у окви ру крат ко трај них ван брач них за јед ни ца или су ро ђе на на кон 
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раз во да бра ко ва ко ји су крат ко тра ја ли, на ро чи то у пе ри о ду Дру гог свет-
ског ра та. Ни је био ре дак слу чај да же не у то вре ме ни су ни има ле пот-
пу ну сло бо ду од лу чи ва ња о ра ђа њу и да су би ле при мо ра не да ро де, без 
об зи ра да ли би се и на ко ји на чин парт нер ски од но си за вр ши ли. Пла ни-
ра ње ро ди тељ ства и абор ту си ре ду ко ва ли су ве ли ки број ис фор си ра них 
бра ко ва у то вре ме, ка ко се труд но ће за по че те у ве зи пре бра ка не би 
за вр ши ле ра ђа њем ван брач ног де те та. Ван брач на ро ђе ња ни су про из вод 
ис кљу чи во но вог вре ме на, са мо су ра ни је би ла ока рак те ри са на као мо-
рал ни про блем, а са да као со ци јал ни фе но мен у успо ну.

По ло ви ном 90-их го ди на по рас тао је удео ван брач них за јед ни ца, 
вр ло че сто из ме ђу ло кал ног ста нов ни штва и ста нов ни штва до се ље ног у 
из бе глич ком та ла су тих го ди на (по го то во 1995. го ди не), па су и де ца ро-
ђе на у окви ру тих за јед ни ца упи са на у ма тич не књи ге као ван брач на.

Зна чај брач но сти за ни во фер ти ли те та не огле да се са мо у бро ју 
скло пље них бра ко ва и бро ју брач не и ван брач не де це. При ме ном стан-
дард ног мо де ла ви ше стру ке ли не ар не ре гре си је мо же се ана ли зи ра ти 
ути цај не ко ли ко ва ри ја бли исто вре ме но. Мо дел при ка зан у Та бе ли 1. 
по ка зу је да су по сма тра не t-вред но сти ста ти стич ки зна чај не за оне ва ри-
ја бле код ко јих је ре а ли зо ва на ве ро ват но ћа (р) ма ња од на ве де не α вред-
но сти (0,05). 

У на се љу Срем ска Ми тро ви ца, нај ве ћу ста ти стич ку зна чај ност за 
ни во фер ти ли те та по ка зу је ста рост не ве сте при ли ком скла па ња бра ка, 
као и укуп на про сеч на ста рост су пру жни ка. Сто па ди вор ци ја ли те та не по-
ка зу је ста ти стич ку зна чај ност, што не зна чи да њен ути цај тре ба од ба ци ти. 

Гра фи кон 1. Удео де це ро ђе не у бра ку у пе ри о ду од 1900. до 2011. го ди не

Из вор: [Ма тич не књи ге ро ђе них у Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу (1900–2011)]



Сто па нуп ци ја ли те та та ко ђе ни је по ка за ла ве ћу ста ти стич ку зна чај ност, 
што је и прет по ста вље но, по го то во због по след њих де це ни ја у ко ји ма је 
брач ност би ла знат но ни жа. По твр ђе но је да од свих брач них ва ри ја бли 
нај ве ћи зна чај и ути цај има ста рост не ве сте, по го то во пре ко сред њих го-
ди на ра ђа ња, што је на кнад но об ја шње но.

Та бе ла 2. Ути цај брач них ва ри ја бли на ни во фер ти ли те та у Шап цу у пе ри о ду 
од 1900. до 2011. го ди не (мо дел ви ше стру ке ре гре си је)

Model
Нестандардизовани 

ко е фи ци јен ти 
Стан дар ди зо ва ни 

коефицијенти t Sig.
(р)

B Стд. греш ка Beta
(Кон стан та) 0,893 0,855 1,.045 0,299
Нуп ци ја ли тет 0,049 0,013 0,343 3,844 0,000
Ста рост не ве сте 1,073 0,135 3,693 7,946 0,000
Про сеч на ста рост -0,946 0,120 -3,461 -7,896 0,000
Ди вор ци ја ли тет -1,997 0,503 -0,433 -3,970 0,000

За ви сна ва ри ја бла: СУФ – Ша бац
Ко ре ла ци ја је зна чај на на ни воу од 0,05 le vel (α=0,05).

Из вор: [Ма тич не књи ге ро ђе них и вен ча них у Шап цу (1900–2011)].
Ау тор на осно ву SPSS 20.03

У Шап цу је си ту а ци ја ипак дру га чи ја, јер све ва ри ја бле по ка зу ју знат-
ну ста ти стич ку зна чај ност у ко ре ла ци ји с про мен љи вом ва ри ја блом (СУФ). 

3 SPSS – Statistical Package for the Social Sciences.

Та бе ла 1. Ути цај брач них ва ри ја бли на ни во фер ти ли те та у Срем ској Ми тро-
ви ци у пе ри о ду од 1900. до 2011. го ди не (мо дел ви ше стру ке ре гре си је)

Мо дел 
Не стан дар ди зо ва ни 

ко е фи ци јен ти 
Стан дар ди зо ва ни 

коефицијенти t Sig.
(р)

B Стд. греш ка Beta
(Кон стан та) 2.809 1,044 2,691 0,008
Нуп ци ја ли тет -0,026 0,026 -0,131 -0,999 0,320
Про сеч на ста рост 0,344 0,115 1,460 2,988 0,003
Ста рост не ве сте -0,400 0,111 -1,688 -3,591 0,000
Ди вор ци ја ли тет 0,047 0,393 0,014 0,121 0,904

За ви сна ва ри ја бла: СУФ – Срем ска Ми тро ви ца
Ко ре ла ци ја је зна чај на на ни воу од 0,05 le vel (α=0,05).

Из вор: [Ма тич не књи ге ро ђе них и вен ча них у Срем ској Ми тро ви ци (1900–2011)]
Ау тор на осно ву SPSS3 20.0
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И уо вом на се љу је t-вред ност по ка за ла нај ве ћу ста ти стич ку зна чај ност 
код ста ро сти не ве сте, али и укуп не про сеч не ста ро сти су пру жни ка.

На при ме ру ова два на се ља вр ло тран спа рент но мо же мо за кљу чи ва ти 
о ути ца ју нуп ци ја ли те та на фер ти ли тет, од но сно о зна ча ју овог фак то ра у 
од но су на не ке дру ге. У Шап цу је по твр ђен тра ди ци о нал ни ји мо дел, по 
ко јем је брак још увек ва жан оквир ре про дук ци је, док је у Ми тро ви ци та 
тврд ња де лом тач на, што го во ри о ути ца ју дру гих струк тур них ком по-
нен ти ко је де лу ју у окви ру са вре ме ног на чи на жи во та. Да брак ни је нај-
ва жни ји оквир ре про дук ци је у Срем ској Ми тро ви ци, од но сно да та ве за 
сла би, прет ход но је по твр ђе но и сма ње њем уде ла брач не де це, по ве ћа ном 
сто пом раз во да и уоп ште но сма ње ном сто пом нуп ци ја ли те та.

Та бе ла 3. Ути цај про сеч не ста ро сти не ве сте на сред ње го ди не ра ђа ња у Срем-
ској Ми тро ви ци и Шап цу у пе ри о ду од 1900. до 2011. го ди не (ме тод: упа ре ни 
t-тест)4

Ко ре ла ци ја упа ре них узорака

N Корелација Sig.
(р)

Пар 1 Сред ње го ди не ра ђа ња СМ – Ста рост не ве сте СМ 112 0,900 0,000
Пар 2 Сред ње го ди не ра ђа ња ША – Ста рост не ве сте ША 112 0,843 0,000

Ни во зна ча јан на 0,05 (α=0,05).

Из вор: [Ма тич не књи ге ро ђе них и вен ча них у Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу 
(1900–2011)]
Ау тор на осно ву SPSS 20.0

Те сти ра ње ста ти стич ке зна чај но сти из ме ђу ста ро сти не ве сте и сред-
њих го ди на ра ђа ња t-те стом по ка за ло је ве ли ки ме ђу соб ни ути цај ових 
ва ри ја бли. Ни во ве ро ват но ће р<0,05 (sig.) за оба на се ља по ка зао је зна-
чај ност ових ва ри ја бли, а ни во ко ре ла ци је је не што ви ши у Срем ској Ми-
тро ви ци.

Гра фич ки при каз од но са арит ме тич ких сре ди на ових ва ри ја бли у 
оба на се ља (Гра фи кон 2) по твр дио је ме ђу соб ни ути цај. По де ше ни ин тер-
вал по ве ре ња од 95% зна чи да се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва по твр ди ла 
ве за арит ме тич ких сре ди на ових ва ри ја бли, од но сно у Срем ској Ми тро-
ви ци је раз ли ка из ме ђу арит ме тич ких сре ди на ма ња у од но су на ту раз-
ли ку у Шап цу. Да кле, у Срем ској Ми тро ви ци је раз ли ка из ме ђу ста ро сти 
не ве сте и сред њих го ди на ра ђа ња ма ња не го што је то слу чај у Шап цу. 
Сто га је ста ти стич ка зна чај ност ових ва ри ја бли ве ћа у Ми тро ви ци не го 
у Шап цу. Оно што је та ко ђе по твр ђе но овим гра фи ко ном је су ви ше вред-
но сти арит ме тич ких сре ди на у Срем ској Ми тро ви ци у од но су на Ша бац, 
за обе ва ри ја бле.

4 СМ (Срем ска Ми тро ви ца), ША (Ша бац).
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Гра фи кон 2. Од нос арит ме тич ких сре ди на сред њих го ди на ра ђа ња и ста ро сти 
не ве сте у Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу у пе ри о ду од 1900. до 2011. го ди не 
(мо дел: t-тест, Box plot)

Из вор: [Ма тич не књи ге ро ђе них и вен ча них у Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу 
(1900–2011)]
Ау тор на осно ву SPSS 20.0

ИН ДЕКС УКУП НОГ ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА

Ин декс укуп ног фер ти ли те та је по чет ни по ка за тељ при ли ком при-
ме не ме то до ло ги је прин стон ских ин дек са. Ње го ва ва жност је у то ме што 
узи ма у об зир број же на по пе то го ди шњим ста ро сним гру па ма у ин тер-
ва лу од 15 до 49 го ди на, а до де љу је им вред но сти спе ци фич них сто па 
Ху те ри та, па по ка зу је ко ли ки би ни во фер ти ли те та био ка да би же не у 
Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу ра ђа ле пре ма ре про дук тив ним нор ма ма 
по пу ла ци је ко ја је узе та као стан дард. Да кле, до би ја ју се пре ци зни ји по-
да ци, не го у слу ча ју оп штих сто па. 

Гра фи кон 3. по твр дио је знат но ви ши ни во фер ти ли те та у Шап цу 
не го у Срем ској Ми тро ви ци, осим у де це ни ји 1960–1970. го ди не, ка да је 
због уче ство ва ња ми грант ског ста нов ни штва у ре про дук ци ји у Ми тро ви ци 
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ни во био ви ши у том на се љу. У оба на се ља мак си ма лан ин декс укуп ног 
фер ти ли те та до стиг нут је 1950. го ди не, ка да је из но сио 0,36 у Шап цу, 
од но сно 0,34 у Ми тро ви ци. У по след ње две де це ни је пе ри о да вред но сти 
су ско ро из јед на че не, у ин тер ва лу 0,10–0,12, што пред ста вља сма ње ње од 
око 70%! 

Гра фи кон 3. Ин декс укуп ног фер ти ли те та у пе ри о ду од 1900. до 2011. го ди не

Из вор: [Ма тич не књи ге ро ђе них у Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу (1900–2011)]; 
[РЗС]5

ИН ДЕКС БРАЧ НОГ ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА

Овај ин декс ука зу је на бли скост ис пи ти ва ног и мак си мал ног фер ти-
ли те та, па се ко ри сти за од ре ђи ва ње мо мен та по чет ка опа да ња фер ти ли-
те та. Кон крет но, вре ме по чет ка опа да ња фер ти ли те та од ре ђу је се пре ма 
го ди ни ка да је ин декс брач ног фер ти ли те та опао за 10% од свог мак си мал-
но за бе ле же ног ни воа, а за тим на ста вио да опа да кон ти ну и ра но [Ђурђев 
и Ар се но вић 2014].

У Срем ској Ми тро ви ци мак си мал на вред ност ин дек са брач ног фер-
ти ли те та за бе ле же на је 1950. го ди не и из но си ла је 0,64 (Гра фи кон 4). Да кле, 
сма ње ње од 10% под ра зу ме ва ин декс ни жи за вред ност од 0,064, што је 
до стиг ну то већ 1952. го ди не, ка да је ин декс из но сио 0,583. Вред ност ин-
дек са на кра ју пе ри о да из но си ла је 0,20 што пред ста вља сма ње ње за чак 
69% у од но су на мак си ма лан ни во.

5 РЗС (Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку).



Гра фи кон 4. Ин декс брач ног фер ти ли те та у пе ри о ду од 1900. до 2011. го ди не
Из вор: [Ма тич не књи ге ро ђе них у Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу (1900–2011)]; 
[РЗС]

Нај ви ша вред ност ин дек са брач ног фер ти ли те та у Шап цу за бе ле же-
на је та ко ђе 1950. го ди не и из но си ла је 0,66. По треб но је да вред но сти 
ин дек са опад ну за 0,066 да би смо до би ли го ди ну у ко јој је фер ти ли тет 
опао за 10% у од но су на за бе ле же ни мак си мум. У 1963. го ди ни ин декс је 
имао вред ност 0,585, што зна чи да је то мо мент ка да је фер ти ли тет по чео 
кон ти ну и ра но да опа да у овом на се љу. По ре ђе њем ова два на се ља за кљу-
чу је се да је фер ти ли тет у Срем ској Ми тро ви ци по чео да опа да 11 го ди на 
ра ни је (1952) не го у Шап цу (1962), а то су упра во го ди не ка да је у Шап цу 
до шло до ве ћих раз ли ка у сто пи нуп ци ја ли те та, што се од ра зи ло и на 
од ла га ње тран зи ци је фер ти ли те та.

ИН ДЕКС ВАН БРАЧ НОГ ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТА

Ин декс ван брач ног фер ти ли те та узи ма у об зир про пор ци ју не у да тих 
же на и уку пан број ван брач не де це, при ла го ђе но сто па ма Ху те ри та. Ње-
го ве вред но сти су знат но ма ње, јер је удео ван брач не де це у по сма тра ном 
пе ри о ду био знат но ма њи у од но су на уку пан број де це ро ђе не у бра ку. 
Но, раз ли ке пре ма на се љи ма сва ка ко по сто је.

Оп шти тренд овог ин дек са у оба на се ља по ка зу је опа да ње вред но сти 
до по чет ка 80-их го ди на 20. ве ка, на кон че га до ла зи до по сте пе ног по ра-
ста. Оно што је нај ви ше уоч љи во на Гра фи ко ну 5 је су знат но ви ше вред-
но сти у Срем ској Ми тро ви ци на по чет ку пе ри о да, на ро чи то у го ди на ма 
из ме ђу два ра та. Та кве вред но сти ни су у то ли кој ме ри ре зул тат уде ла не-
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у да тих же на ко ли ко су ре зул тат не што ве ћег бро ја ван брач не де це, ро ђе не 
у со ци јал но не ста бил ним усло ви ма у овом на се љу, уз ра зно ли ку ет нич ку 
и вер ску струк ту ру. Вред но сти у Шап цу су мно го ни же, јер су ре зу лат и 
ма лог уде ла не у да тих же на и ма лог бро ја ван брач но ро ђе не де це. Вред но-
сти се ујед на ча ва ју кра јем 80-их го ди на, да би кра јем на ред не де це ни је и 
од 2000. го ди не опет до шло до вид них раз ли ка, ка да ин декс у Срем ској 
Ми тро ви ци ра пид но ра сте, док је у Шап цу по ве ћа ње мно го бла же, а вред-
но сти мно го ни же.

ИН ДЕКС ПРО ПОР ЦИ ЈЕ УДА ТИХ

Ин декс про пор ци је уда тих по ка зу је од нос ко ји би по сто јао из ме ђу 
фер ти ли те та уда тих и свих же на (уда тих и не у да тих), ако би и јед не и 
дру ге ра ђа ле по сто па ма Ху те ри та. Овај ин декс ни код Ху те ри та ни је имао 
вред ност је ди ни це, јер ни су баш све же не сту пи ле у брак од мах на по чет-
ку би о ло шког ре про дук тив ног пе ри о да. До са да шња ис тра жи ва ња, по себ-
но у ра ни јим пе ри о ди ма по ка за ла су да вред но сти ин дек са ва ри ра ју од 
0,91 (у Ко ре ји, 1930) до 0,33 (у Ир ској, 1900). 

Ако би се Хај на ло ва по де ла брач но сти при ме ни ла на овај ин декс, 
гра нич на вред ност би ла би 0,55 с не ко ли ко из у зе та ка. Ис точ но од ли ни-
је Тр ст–Ле њин град вред но сти би тре ба ле би ти ви ше, пре ма не е вроп ском 
или пре ла зном мо де лу, док би за пад но од ове ли ни је вред но сти тре ба ле 
би ти ма ње, пре ма за пад ном мо де лу брач но сти. 
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Гра фи кон 5. Ин декс ван брач ног фер ти ли те та у пе ри о ду од 1900. до 2011. го ди не
Из вор: [Ма тич не књи ге ро ђе них у Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу (1900–2011)]; 
[РЗС]



У 1900. го ди ни нај ве ћи фер ти ли тет од свих европ ских про вин ци ја 
био је у То пли ци, у Ср би ји, где је јед на же на ра ђа ла око 8,24 де це. То је 
по сле ди ца ви со ког брач ног фер ти ли те та и нај ве ће про пор ци је уда тих у 
Евро пи, при че му је ин декс про пор ци је уда тих из но сио 0,842 [Ђурђев и 
Ар се но вић 2014].

Гра фи кон 6. Ин декс про пор ци је уда тих у пе ри о ду од 1900. до 2011. го ди не

Из вор: [Ма тич не књи ге ро ђе них у Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу (1900–2011)]; 
[РЗС]

На осно ву Гра фи ко на 6 мо же се за кљу чи ти да су оба на се ља у пр вој 
по ло ви ни по сма тра ног пе ри о да при па да ла не е вроп ском ти пу брач но сти. 
Од 1970. го ди не Срем ска Ми тро ви ца мо же се свр ста ти у пре ла зни тип, а 
од 1990. го ди не при па да за пад ном ти пу брач но сти, с по ра стом про сеч не 
ста ро сти при ли ком сту па ња у брак и ма њом сто пом нуп ци ја ли те та. У 
Шап цу је си ту а ци ја дру га чи ја, јер се ово на се ље на кон 1953. го ди не мо же 
свр ста ти у пре ла зни тип, где и оста је до кра ја по сма тра ног пе ри о да, с 
вред но сти ма ин дек са по пор ци је уда тих у ин тер ва лу 0,50–0,55.

Да кле, тран зи ци ја нуп ци ја ли те та у Срем ској Ми тро ви ци је кре ну ла 
ра ни је, бр зо се ме ња ла и пре шла из не е вроп ског у за пад ни тип, док у 
Шап цу тран зи ци ја нуп ци ја ли те та још увек тра је, од но сно ово на се ље још 
увек при па да пре ла зном ти пу, с тен ден ци јом по ра ста ин дек са про пор ци је 
уда тих, што зна чи да ће мо жда у на ред ном пе ри о ду по но во пре ћи у не е вроп-
ски тип. По твр ђе но је да трен до ви фер ти ли те та за ви се од трен до ва нуп ци-
ја ли те та, што је у Шап цу има ло по зи тив ну ко ре ла ци ју, док је у Ми тро-
ви ци ис по љен не га тив ни аспект ове ко ре ла ци је, па су и раз ли ке ова ко 
де тер ми ни са них ре про дук тив них нор ми очи глед не. 
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ЗА КЉУ ЧАК

У са вре ме ним усло ви ма ре про дук тив не нор ме брач них па ро ва фор-
ми ра ју се и оства ру ју под ути ца јем еко ном ских, со ци јал них, ан тро по ло шких, 
пси хо ло шких и дру гих чи ни ла ца и то на на чин ка ко се они пре ла ма ју у 
све сти брач них па ро ва и по је ди на ца, пр вен стве но же на у бра ку или из ван 
ње га. Зна чај брач но сти за ни во фер ти ли те та утвр ђен је кроз ме ђу соб но 
усло вље не трен до ве сред њих го ди на скла па ња бра ка и ра ђа ња, по го то во 
кроз ко ре ла ци ју сред њих го ди на ра ђа ња и ста ро сти не ве сте. Ова ве за 
има ла је ве ћи ути цај у Срем ској Ми тро ви ци, јер су сред ње го ди не ви ше 
по оба па ра ме тра у овом на се љу и тренд по ра ста је ин тен зив ни ји, док је 
у Шап цу утвр ђе но да је ко ре ла ци ја не што сла би ја, јер у овом на се љу тран-
зи ци ја на ве де них по ка за те ља ни је још до сти гла кри тич ну фа зу. Упра во 
због то га и фер ти ли тет је у Шап цу ви ши не го у Ми тро ви ци на кра ју пе ри-
о да. Ви ши је и у од но су на ре пу блич ки про сек, док су сред ње го ди не ни же.

Срем ска Ми тро ви ца је при мер на се ља у ко јем су са вре ме ни усло ви 
при хва ће ни у ве ли кој ме ри, а од ра зи ли су се на ре про дук тив не нор ме на 
не га ти ван на чин, без по је ди нач не и дру штве не све сти о ва жно сти истих, 
сто га се тренд по ра ста ван брач них за јед ни ца по кла па с трен дом опа да ња 
фер ти ли те та. У та квим за јед ни ца ма је при сут на свест о то ме да се мо гу 
лак ше пре ки ну ти ве зе, ви ше па жње је по све ће но „те сти ра њу” за јед нич ког 
жи во та, ре про дук ци ја се од ла же и ста вља у дру ги или тре ћи план, док је 
у бра ко ви ма, чак и у мо дер но вре ме, знат но дру га чи је. Тра ди ци о нал ни ја 
и отво ре ни ја сре ди на, ет нич ка и вер ска хо мо ге ност, раз вој у окви ри ма 
дру штва и др жа ве ви со ког фер ти ли те та, на спрам мо дер ни је, за пад но ори-
јен ти са не сре ди не, с ком по зит ном ет нич ком и вер ском струк ту ром, уз 
ни ско фер ти ли тет ни и за тво ре ни ји оквир ре про дук ци је и брач но сти, усло-
ви су ко ји су да ли пе чат де мо граф ском раз во ју ова два на се ља. 
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SUM MARY: Re gi o nal cul tu ral, hi sto ri cal and so cial dif fe ren ces strongly in flu en ced 
the hi story of pri va te li fe in the 20th cen tury in the towns of Srem ska Mi tro vi ca and Ša bac, 
ba si cally wit hin the mar ri a ge and re pro duc tion fra me work. Fer ti lity dec li ne be low the 
le vel ne e ded for sim ple po pu la tion re pro duc tion re flec ted, among ot her things, the dec li ne 
of mar ri a ge and the in cre a sed num ber of di vor ces, whe re mar ri a ge lost its pri mary fun-
ction, child be a ring, and the fa mily be ca me nuc le ar. Wo men age at mar ri a ge is par ti cu larly 
im por tant be ca u se in di rectly in di ca tes the use of fer ti le pe riod and ca pa city. At ten tion is 
drawn to the chan ging pat terns in re cent years, with mar ri a ge in cre a singly lo sing the 
ro le of hu man re pro duc tion fra me work and fo cus tur ned to the in di vi dual ac hi e ve ments 
of part ners wit hin the com mu nity. The usa ge of de mo grap hic met hod, met ho do logy of 
Prin ce ton in de xes and sta ti sti cal analysis of the sig ni fi can ce of mar ri a ge va ri a bles and 
fer ti lity, led to the con clu si ons that con firm the ge ne ral trends in the se two towns, emp-
ha si zing the ir hi sto ric and de mo grap hic con di ti o na lity.
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду је пред ста вље на ана ли за де лом не ко ри шће них 
ста ти стич ких по да та ка о на та ли те ту и мор та ли те ту у Сме де рев ском окру-
гу за пе ри од од 1846. до 1866. го ди не. Утвр ђе но је да су сто пе при род ног 
при ра шта ја ста нов ни штва би ле из у зет но ви со ке. Струк ту ра на та ли те та и 
мор та ли те та од го ва ра мо де ли ма ка сне пред тран зи ци о не фа зе или ве о ма 
ра не де мо граф ске тран зи ци је, с при мет ним осци ла ци ја ма основ них ин дек-
са. По да ци ука зу ју да је у по сма тра ном пе ри о ду би ло зна чај ног на се ља ва-
ња. Пре ма про це ни, од укуп ног бро ја ста нов ни ка у 1866. го ди ни, го то во 
јед на де се ти на је би ла ро дом ван окру га. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: на та ли тет, мор та ли тет, де мо гра фи ја, до се ља ва ње, 
Сме де рев ско окруж је, Кне же ви на Ср би ја, 19. век

Ана ли зе де мо граф ских по да та ка от кри ва ју но ве, по твр ђу ју или опо-
вр га ва ју ста ре те зе о по је ди ним про це си ма кроз ко је про ла зи дру штво. 
Ср би ја 19. ве ка ва жи за не раз ви је ну зе мљу, не са мо по пи та њу из гра ђе но сти 
ин сти ту ци ја, при вре де или ин фра струк ту ре, већ и по сте пе ну де мо граф-
ских мо де ла раз во ја. Сто пе на та ли те та и мор та ли те та ста нов ни штва от кри-
ва ју у ка квом се ста њу на ла зи дру штво – да ли је ста бил но или осе тљи во 
на спољ не ути ца је. У слу ча ју Ср би је, спе ци фи чан про блем пред ста вља и 
пи та ње уло ге ими гра ци је у укуп ном при ра сту ста нов ни штва. То ком пр вих 
не ко ли ко де це ни ја на кон сти ца ња ау то ном ног ста ту са у скло пу Осман-
ског цар ства, у Ср би ју се до се лио не и ден ти фи ко ван број љу ди углав ном 
срп ског по ре кла. Да је та по ја ва би ла ма сов ног ка рак те ра ни је спо р но, 
али је њен оквир ни оп сег остао углав ном нео д ре ђен. Ср би ја 19. ве ка ва жи 
за зе мљу с ве о ма ви со ким при род ним при ра шта јем, те је оста ло не раз-
ја шње но у ко ли кој ме ри је на укуп но уве ћа ње ста нов ни штва ути ца ло 
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до се ља ва ње, а ко ли ко ре про дук тив на ак тив ност до ми цил ног ста нов ни-
штва. Ова про бле ма ти ка по себ но је сла бо про у че на за пе ри од че тр де се тих 
и пе де се тих го ди на 19. ве ка, ка да су ими гра ци о ни та ла си по че ли да сла бе 
[Јагодић 2004: 27–32].

Је дан од мо гу ћих при сту па ре ша ва њу овог про бле ма пред ста вља по-
ре ђе ње при род ног при ра шта ја с ап со лут ним по ве ђа њем бро ја ста нов ни ка. 
По да ци о бро ју ро ђе них (кр ште них) и умр лих по окру зи ма (или окруж ји-
ма ка ко су се та да зва ли) за пе ри од 1862–1873. об ја вље ни су још 1874. 
го ди не и че сто су ко ри шће ни за ана ли зе [Државопис Ср би је VI II: 43–117]. 
По да ци за ра ни је го ди не ни ка да ни су ин те грал но пу бли ко ва ни, али су у 
19. ве ку сва ка ко по слу жи ли за по је ди на ис тра жи ва ња срп ских ста ти сти-
ча ра. Вла ди мир Јак шић сва ка ко је по се до вао по дат ке за пе ри од 1837–1851, 
по што их је об ја вио у пре ра чу на тој фор ми, а за пе ри од 1852–1854. и ин те-
грал но [Јак шић 1853: 259–260; Јак шић 1854: 307, 314; Јак шић 1855: 307, 313].

Ср би ја је за по че ла си сте мат ско при ку пља ње по да та ка о ви тал ној ста-
ти сти ци ста нов ни штва знат но пре осни ва ња са мо стал ног ста ти стич ког 
ор га на. Од 1836. го ди не про пи са но је кон ти ну и ра но во ђе ње ма тич них 
књи га [Vuletić 2012: 3]. Све ште ни ци ма је 1839. го ди не на ре ђе но да при-
ја вљу ју де цу ко ја ни су вак ци ни са на, што је Ми ни стар ство уну тра шњих 
по сло ва два де се так го ди на ка сни је про ту ма чи ло као оба ве зу до ста вља ња 
спи ско ва кр ште них на чел ни ци ма окруж ја [Правила за ка ле мље ње бо ги-
ња: 72; АС, МПс-П 1861/III-445]. Ми тро по ли ја бе о град ска је од по чет ка 
че тр де се тих го ди на 19. ве ка тра жи ла су мар не спи ско ве кр ште них, умр лих 
и вен ча них од сво јих епар хи ја, те их је у са же тој фор ми сла ла над ре ђе ном 
Ми ни стар ству про све те ко је их је да ље ди стри бу и ра ло дру гим ор га ни ма 
упра ве пре ма по тре би. Ми ни стар ство про све те је ове спи ско ве тра жи ло 
и због оба ве зе до ста вља ња Др жав ном са ве ту го ди шњег из ве шта ја о ра ду. 
Од дру гих ор га на, по дат ке су углав ном тра жи ли Ми ни стар ство уну тра-
шњих де ла и Ми ни стар ство фи нан си ја, али ве ли ко ин те ре со ва ње за про-
бле ма ти ку при ра шта ја ста нов ни штва по ка зи вао је и Др жав ни са вет [АС, 
ДС: 1852/1, с. 1; 1852/2, с. 1; 1852/376, с. 1; МПс-П: 1845/III-58; 1848/V-399; 
1852/III-144]. Оба ве за при ку пља ња и чу ва ња су мар них из во да из ма тич-
них књи га на ни воу кон зи сто ри ја уста но вље на је за ко ном из 1847. го ди не 
[Устројење ду хов них вла сти кња жев ства срп ског, 1849: 107–108, 113]. Епар-
хиј ским кон зи сто ри ја ма је 1862. го ди не на ло же но за ко ном да слич не 
спи ско ве до ста вља ју Ми ни стар ству про све те на го ди шњем ни воу [Закон 
о цр кве ним вла сти ма пра во слав не ве ре, 1863: 22]. Ови спи ско ви се, сва ка-
ко, од но се са мо на пра во слав но ста нов ни штво1. Тур ци-му сли ма ни ни су 
ни би ли пред мет по пи са ста нов ни штва у Ср би ји. Ро ми, ве ћим де лом пра-
во слав ни а ма њим му сли ма ни, по пи си ва ни су у це ло сти са мо 1846. и 1866. 
го ди не, док су 1854, 1859. и 1863. го ди не по пи са ни са мо они са стал ним 

1 Спи ско ви ко је је сла ла Ми тро по ли ја бе о град ска од но си ли су се са мо на пра во слав но 
ста нов ни штво. У др жа во пи су су у по да ци ма за пе ри од од 1862. го ди не увр ште ни и сви оста-
ли хри шћа ни као и Је вре ји, ко јих је, ме ђу тим, у Сме де рев ском окру гу мо гао би ти са мо ми ни-
ма лан број, те та чи ње ни ца не ре ме ти ре зул та те у овом члан ку [Државопис Ср би је VI II: 43].
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пре би ва ли штем [Vuletić 2012: 7]. Број ри мо ка то ли ка, про те ста на та и Је-
вре ја био је зна ча јан са мо за Бе о град, и евен ту ал но за још не ко ли ко ве ћих 
ур ба них цен та ра. У Сме де рев ском окру гу го то во да их ни је би ло [Држа-
вопис Ср би је VI II, 43]. Град Сме де ре во је 1844. го ди не имао 3.265 пра во-
слав них и 750 тур ско-му сли ман ских ста нов ни ка, док је у чи та вој Ср би ји 
жи ве ло тек 1.368 Је вре ја и око 900 стра на ца [Гавриловић 1994: 151, 153]. 
Пре ма по пи су из 1866. го ди не, у чи та вом Сме де рев ском окруж ју жи ве ло 
је све га 64 „ино ве ра ца” [Државопис Ср би је III: 100].

Уз по моћ по ме ну тих спи ско ва, ко ји се чу ва ју у Ар хи ву Ср би је, као 
и пу бли ко ва них по да та ка, у мо гућ но сти смо да ре кон стру и ше мо ви тал ну 
ста ти сти ку за Сме де рев ски округ за пе ри од од 1846. до 1866. го ди не, од-
но сно за раз до бље из ме ђу два до ста по у зда на по пи са ста нов ни штва ко ји 
су нео п ход ни за ана ли зу при ра шта ја. Тре ба ис та ћи и чи ње ни цу да ни је 
мо гу ће уста но ви ти у ко ли кој су ме ри ови спи ско ви ствар но по у зда ни. 
Во ђе ње ма тич них књи га пред ста вља ло је ре ла тив ну но ви ну, и те шко је 
про це ни ти да ли су све ште ни ци би ли до вољ но ажу р ни и са ве сни по том 
пи та њу, по себ но у ра ни јем пе ри о ду. Сма тра ло се, чак, да по да ци до 1862. 
го ди не ни су пу бли ко ва ни по што ни су сма тра ни до вољ но по у зда ним [При-
родно кре та ње, 1957: 1]. По што је, ме ђу тим, реч о је ди ним по сто је ћим 
по да ци ма о ви тал ној ста ти сти ци за тај пе ри од, на сто ја ће мо да их ис ко-
ри сти мо за ана ли зу трен до ва и оп ште про це не окви ра ими гра ци је. Је дан 
од раз ло га за што је пе ри од 1846–1866. по го дан за ис тра жи ва ње са сто ји 
се у чи ње ни ци да из ме ђу два по пи са ни је би ло ад ми ни стра тив них про ме-
на у ју рис дик ци ји Сме де рев ског окру га, те се сви по да ци од но се на исту 
те ри то ри ју [Административно-те ри то ри јал не..., 1955: 14–17]. Као што 
се мо же при ме ти ти из Та бе ле 1, у две го ди не за бе ле жен је не га ти ван, а у 
пре о ста лим по зи ти ван при род ни при ра штај, ко ји, ме ђу тим, ни је био ни-
ма ло ујед на чен.

Подаци исказују занимљиву структуру према полу, на темељу којих 
се јасно уочава да је смртност мушкараца била доста виша него код жена 
(с изузетком 1862. године). Од укупног позитивног салда од 15.098 људи за 
читав период (природног прираштаја), особе женског пола представљале 
су већину од 54% (8.150). Однос између полова се притом готово уопште 
није мењао, мада је он требало да постане уравнотеженији. Према попи-
су из 1846. године у округу је живео 21.111 мушкарац и 20.137 жена (0.95 
жена на 1 мушкарца), а 1866. године  30.934 особа мушког и 29.143 женског 
пола (0.94 жена на 1 мушкарца) [Гавриловић (1851): 188–189; Државопис III: 
100]. Ови подаци упућују на то да се у округ досељавао већи број људи 
мушког пола. У годинама када су спроведени пописи становништва, (1846, 
1850, 1854, 1859, 1863, 1866)2 стопе наталитета су изузетно високе и пока-
зују тенденцију раста. Истовремено, знатно ниже стопе морталитета иска-
зују повремене осцилације. У периоду 1854–1859, као и времену после 1862. 

2 Од наведених, само попис из 1863. године није сматран у потпуности поузданим, мада 
више у домену имовинске него популационе статистике [Државопис I: 86–87; Vuletić (2012): 
11–13].
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године, уочава се „отварање маказа“, односно, повећање разлике између 
наталитета и морталитета, што је карактеристично за касну предтранзи-
циону, или, веома рану фазу демографске транзиције. Пажњу заслужује 
и период 1859–1864, када је, из нејасних разлога,3 морталитет био изузет но 
висок.

Та бе ла 1. Број ро ђе них (кр ште них) и умр лих ли ца пре ма по лу у Сме де рев ском 
окру гу 1846–1866. 

Ро ђе них (N) Умр лих (M) При род ни 
при ра штај

(J)
по л

у куп но 
по л

у куп но 
Го ди на му шки жен ски му шки жен ски

1846 717 686 1.403 457 402 859 544
1847 712 644 1.356 415 368 783 573
1848 966 873 1.839 524 434 958 881
1849 830 767 1.597 791 690 1.481 116
1850 913 826 1.739 532 551 1.083 656
1851 947 821 1.768 531 428 959 809
1852 1.022 904 1.926 642 581 1.223 703
18531 770 929 1.540 822 693 1.644 104
1854 976 932 1.908 666 524 1.190 718
1855 1.029 1.011 2.040 677 564 1.241 799
1856 1.094 1.011 2.105 630 499 1.129 976
1857 1.159 1101 2.260 772 603 1.375 885
1858 1.373 1.254 2.627 778 622 1.400 1.227
1859 1.284 1.207 2.491 706 590 1.296 1.195
1860 1.105 1.115 2.220 913 843 1.756 464
1861 1.188 1.136 2.324 1.183 944 2.127 197
1862 1.319 1.180 2.499 1.315 1.289 2.604 105
1863 1.296 1.336 2.632 1.260 1.101 2.361 271
1864 1.564 1.426 2.990 1.015 803 1.818 1.172
1865 1.462 1.505 2.967 806 669 1.475 1.492
1866 1.505 1.440 2.945 848 756 1.604 1.341

Укупно 23.231 22.104 45.335 16.283 13.954 30.237 15.098

Извор: [АС, МБ, 1847/421; МПс-П 1848/V-399, 1855/III-71, 1856/V-36, 1857/IV-30, 
1858/VI-54, 1860/IV-605, 1862/I-180, 1862/III-547; ДС, 1852/1, с. 3, 1852/2, с. 3, 
1852/3, с. 3, 1852/376, с. 3, 1853/409, с. 3, 1854/262, с. 3; Државопис VIII, 92–93].

3  Током тог периода забележен је значајан пад у сточној производњи, истовремено 
са смањењем обрађених површина по становнику у читавој Србији. Индикативно је и то, 
што је у периоду 1862–1864, извоз житарица и воћа био веома слаб (упркос великој потражњи 
у суседном Банату услед суше), док је увоз свежег воћа био повећан, што упућује на 
недостатке на домаћем тржишту. Могуће је да су расту морталитета допринели и економски 
чиниоци [Јагодић (2004): 53; Миљковић Катић (2014): 110, 126–128, 157, 202, 236].
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При род ни при ра штај је, и по ред по вре ме них осци ла ци ја, сва ка ко био 
ве о ма ви сок. Узи ма ју ћи у об зир по зна те по дат ке о бро ју ста нов ни ка из 
1846.4 и 1866. го ди не, про из ла зи да је ге о ме триј ска сто па при ра шта ја це-
ло куп ног ста нов ни штва окру га ( j) у том пе ри о ду би ла 38,32 ‰. При род ни 
при ра штај за пе ри од 1846–1865. ис ка зи вао је сал до од при бли жно 13.500 
љу ди, док је це ло ку пан по раст ста нов ни штва био бли зу 19.000. Раз ли ка 
од око 5.500 љу ди су ви ше је ви сок број да би се ра ди ло о ста ти стич кој 
гре шци или не до ста ци ма по пи са. Ова раз ли ка упу ћу је на окви ре „ме ха-
нич ког при ли ва”, од но сно при бли жан број до се ље них ли ца. На те ме љу 
ових по да та ка про из ла зи да око 9% ста нов ни штва Сме де рев ског окру га 
у 1866. го ди ни ни је би ло ро дом из истог, од но сно, да су у укуп ном по ве-
ћа њу ста нов ни штва до се ље ни ци уче ство ва ли оквир но с јед ном че твр ти-
ном. То су, сва ка ко, ре спек та бил ни бро је ви, ко ји све до че о ве ли ком ути ца ју 
ими гра ци је на струк ту ру ста нов ни штва, те сход но то ме и на дру штве не 
то ко ве у на ве де ној обла сти.

Графикон 1. Природно кретање целокупног становништва 1846–1866.

4 Узи ма ју ћи у об зир број ста нов ни ка за 1846. го ди ну пре ма Га ври ло ви ћу. Ви де ти на-
по ме ну број 5.



512

Графикон 2. Природно кретање становништва женског пола 1846–1866.

Гра фи кон 3. При род но кре та ње ста нов ни штва му шког по ла 1846–1866.
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Та бе ла 2. При бли жне сто пе на та ли те та и мор та ли те та у Сме де рев ском окру гу 
1846, 1850, 1854, 1859, 1863. и 1866. го ди не.

Ста нов ни ка 
(P) Сто пе на та ли те та (n) у ‰ Сто пе мор та ли те та (m) у ‰

Укуп но 
По л

У куп но 
По л

У куп но 
Го ди на му шки жен ски му шки жен ски
18462 41.248 17,38 16,63 34,01 11,08 9,75 20,83
1850 42.732 21,37 19,33 40,70 12,45 12,89 25,34
1854 47.221 20,67 19,74 40,41 14,10 11,10 25,20
1859 52.904 24,27 22,81 47,09 13,34 11,15 24,50
1863 52.681 24,60 25,36 49,96 23,92 20,90 44,82
1866 60.077 25,05 23,97 49,02 14,12 12,58 26,70

Из вор: По да ци о бро ју ста нов ни ка: [Државопис Ср би је I: 88; Др жа во пис 
Ср би је II: 13; Др жа во пис Ср би је III: 100; Га ври ло вић 1851: 186–190; Га ври ло вић 
1852: 228–229; Га ври ло вић 1857: 224–225]. Сто пе на та ли те та и мор та ли те та 
из ра чу на те на те ме љу по да та ка из Та бе ле 1 и фор му ла ма: (n = N÷P * 1000); 
(m = M÷P * 1000).

Та бе ла 3. Ком по нен те де мо граф ског ра ста (ме ђу по пи сни по раст ста нов ни штва 
и при род ни при ра штај) 1846–1866.

Број 
ста нов ни ка 

1846.

Број 
ста нов ни ка 

1866.

По раст 
ста нов ни штва 

1846–1866.

Ро ђе но (N)
1846–1865.

Умр ло (M)
1846–1865.

При род ни 
при ра штај (J)

1846–1865.
41.248 60.077 18.829 42.231 28.762 13.469

Из вор: Та бе ла 1; Та бе ла 2.

* * *
Број ста нов ни ка Сме де рев ског окру га је у на ве де ном пе ри о ду уве ћан 

за го то во 50%. Глав ни узрок тре ба тра жи ти у ви со ком при род ном при ра-
шта ју, а јед ним, ма њим де лом и у ме ха нич ком при ли ву ста нов ни штва – 
до се ља ва њу. Го то во јед ну де се ти ну ста нов ни штва окру га у 1866. го ди ни 
чи ни ли су ими гран ти, ко ји су у укуп ном по ве ћа њу по пу ла ци је уче ство-
ва ли оквир но са че твр ти ном. На жа лост, ко ри шће ни спи ско ви не са др же 
по дат ке о ви тал ној ста ти сти ци за сре зо ве или оп шти не, што би пру жа ло 
увид и на ми кро ни воу. Оста је, та ко ђе, отво ре но пи та ње ко ли ки су ути цај 
на при род ни при ра штај има ли до се ље ни ци. Тен ден ци ја ра ста сто пе на та-
ли те та су ге ри ше да су „но ви” ста нов ни ци окру га мо жда има ли ве ћи број 
по то ма ка од ста ро се де ла ца. Про у ча ва ње ма тич них књи га, као и са чу ва-
них де таљ них по пи сних спи ско ва, мо гло би да ти од ре ђе не од го во ре на 
ово пи та ње.
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SUM MARY: Sum mary da ta in sta ti sti cal exa mi na ti on abo ut births and de aths in 
the dis trict of Sme de re vo in the pe riod from 1846–1866, col lec ted by the Ser bian Ort ho-
dox Chu rch and sub mit ted to go vern ment in sti tu ti ons, re ve a led a typi cal mo del of la te 
pre-tran si tion pha se, or a very early de mo grap hic tran si tion. Cal cu la ted birth and de ath 
ra tes are very high, with re pe a ted sig ni fi cant oscil la ti ons. The “Malt hu sian scis sors” se em 
to ap pe ar bet we en 1854 and 1859, and af ter 1862. The ove rall po pu la tion growth of ne arby 
50% bet we en 1846 and 1866 se ems to be mostly the re sult of na tu ral growth. Still, com pa ring 
the to tal num ber of births and de aths with the ove rall po pu la tion growth, an esti ma ted 
9% of the dis trict’s to tal po pu la tion in 1866 ap pe ars not to be ori gi nally born the re.
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет
Ми је Ко ва че ви ћа 11б, Бе о град, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Са вре ме но пра во слав но бо го слу же ње да нас је углав ном 
по ја ње цр кве них пе са ма, док се по јам пе ва ње углав ном ве зу је за не бо го-
слу жбе не пе сме. Ово рас про стра ње но ту ма че ње по ја ња / пе ва ња је сте по-
сле ди ца то га што је по ет ском на сле ђу Цр кве при до да то но во и дру га чи је 
зна че ње. На осно ву уви да у схва та ње по е ти ке пре ма је вреј ском, грч ком, 
ла тин ском и цр кве но сло вен ском је зи ку иден ти фи ку је се из вор но зна че ње 
тер ми на пе ва ње. Циљ ра да је сте да се ука же на то ка ко је по е ти ка, од не-
ка да шњег ства ра лач ког про це са, нај пре по и сто ве ће на са хим но гра фи јом 
(пе смо за пи си ва њем), док се по да на шњем схва та њу по е ти ка за сни ва ис кљу-
чи во на ин тер пре та ци ји по сто је ћих (да кле ту ђих) по ет ских оства ре ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по е ти ка, цр кве но пе ва ње, тер ми но ло ги ја, тра ди ци-
ја, хим но гра фи ја

На ро ди ме ди те ран ског под не бља има ли су из у зет ну при ви ле ги ју да 
сво ју кул ту ру ства ра ју и раз ви ја ју на те ме љи ма ра зно вр сних на сле ђа и стра-
них ути ца ја. Окру жен са три кон ти нен та, Ме ди те ран је пред ста вљао са-
бир ну тач ку бо га тог кул тур ног и ре ли гиј ског на сле ђа. На та квим осно ва ма 
на ста ја ло је но во, хри шћан ско и бо го слу жбе но ства ра ла штво. Иа ко је у 
вре ме по ја ве хри шћан ства пи сме ност би ла раз ви је на и за сту пље на, хри-
шћа ни су по угле ду на ста ри је и још увек ау то ри та тив не тра ди ци је нај ра-
ди је ко ри сти ли по сто је ћа сред ства у из ра жа ва њу и ко му ни ка ци ји: пе сму 
и ди ја лог. Из вор но зна че ње тер ми на по е зи ја (πoίησίς – po i e sis) упу ћу је на: 
ства ра ње; при во ђе ње у кон крет но по сто ја ње; не по но вљи во ства ра ње та ко-
ре ћи ни из че га [Majnarić i dr., 1983: 339]. У ан тич ко до ба по е те (пе сни ци) 



су по и сто ве ћи ва ни са про ро ци ма, јер је њи хо во ства ра ла штво сма тра но 
за по сле ди цу бо жан ског на дах ну ћа а не умет нич ке ве шти не као за на та 
[Pla ton, Ijon 2002: 542b]. Бу ду ћи да су че сто нај леп шу пе сму ис пе ва ли нај-
не знат ни ји пе сни ци, сма тра ло се да пре ко њих го во ре са ми бо го ви [Isto 534d]. 
Ва жно је има ти на уму чи ње ни цу да по ет ско оства ре ње са др жи ве о ма дра-
го це ну осо би ну тра ја ња, пам ће ња и ла ког пре но ше ња. Због то га је пе сма 
као нај по пу лар ни ји об лик по ет ског оства ре ња не ка да би ла је ди ни на чин 
пам ће ња и пре но ше ња исто риј ске све сти. За хва љу ју ћи пе ва њу пам ће ње 
са др жа ја ко је су но си ли сти хо ви по стајало је за га ран то ва но, па због то га 
за пи си ва ње ни је би ло пре ко по треб но. За раз ли ку од пи са ног (књи жев ног) 
ства ра ла штва ко је ће се кроз исто ри ју све ви ше на ме та ти, по ет ско (пе снич-
ко) се по ка за ло не пре ва зи ђе ним по себ но за то што је из и ски ва ло на дах ну ће 
и сло бо ду, а ко ји су ре дов но во ди ли ка не пред ви ди вим ис хо ди ма.1

На те ко ви на ма је вреј ске ве ре у јед но га Бо га и грч ког тра ге диј ског, 
по ет ског и фи ло соф ског на сле ђа, по ја ви ло се хри шћан ство. Из но вих хри-
шћан ских по ет ских оства ре ња иси ја ва ло је спе ци фич но бо го сло вље и 
на чин по сто ја ња ко ји су се убр зо на мет ну ли као за вид ни ци ви ли за циј ски, 
кул тур ни и ум ни до ме ти. Та ко у но во за вет ној по сла ни ци апо стол са ве-
ту је хри шћа не да ме ђу со бом го во ре у: „псал ми ма и хим на ма и пе сма ма 
ду хов ним, пе ва ју ћи и по ју ћи...” (μέ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους καὶ ᾠδὰς πνευματικὰς, 
ᾄδοντες καὶ ψάλοντες...) [Еф 5, 19]. Ко ли ко је хри шћан ство по е ти ци да ва ло 
на зна ча ју ука зу је и Лав Тол стој у свом де лу Вас кр се ње, ис ти чу ћи да би 
без по е ти ке сва хри шћан ска ми сти ка оста ла у гра ни ца ма обич ног су је вер-
ја. На су прот то ме, и по е зи ја без ми сти ке не би би ла ни шта дру го до обич-
на про за [Толстој 1978: 123]. По е ти ка и ми сти ка су не ми нов но упу ће не 
јед на на дру гу. Да кле, што нам по е ти ка да је ма ње по во да да је до во ди мо 
у не ка кав кон текст, уто ли ко нам ви ше иза зи ва ути ске ко ји су те о риј ски 
нео бја шњи ви. Је зи ку као основ ном људ ском на чи ну из ра жа ва ња по е ти ка 
да је из у зет но зна чај ну уло гу. Нов на чин по сто ја ња ко јем хри шћан ско ве-
ро ва ње да је сми сао, цр кве ни по е та – по јац ис по ља вао је пе ва њем, од но сно 
гла сом, речима и сти хо ви ма ко ји пред ста вља ју нај по год ни је по ет ско из-
ра жај но сред ство.2 Сти хо ве су са чи ња ва ле па жљи во про бра не од го ва ра ју-
ће ре чи по ве зи ва не у сми сао, ис пу њен осе ћа њем и при зо ром. Ко ли ко је 
стих те сни ји за до да ва ње или од у зи ма ње ре чи, то ли ко је ње го ва по ру ка 
уз ви ше ни ја и то ли ко ви ше на шој ма шти да је ши ри не. Стих је увек отво-
рен пре ма ме ло ди ји ко ја има ча роб ну спо соб ност да га до дат но обо га ти. 
На чин из ра жа ва ња у ко јем су за сту пље на по ме ну та по ет ска сред ства у ста-
њу је да про фа ну ствар ност успе шно пре во ди у све ште ну а са мим тим и 
не за бо рав ну. У по ет ском оства ре њу за сно ва ном на спре зи зву ка и зна че ња, 
до да ва њем и од го ва ра ју ћег лич ног гла сов ног сим бо ли зма, до ла зи до из-

1 По да на шњем уо би ча је но схва та њу под по е ти ком се че сто под ра зу ме ва и спој ком-
по зи ци о них, те мат ских, стил ских и умет нич ких по сту па ка, ка рак те ри стич них за од ре ђе ног 
ства ра о ца, епо ху, шко лу... Ме ђу тим тер мин по е ти ка у овом ра ду не ко ри сти се у по ме ну тим 
окви ри ма.

2 Стих (στίχος) је термин који значи: ред врста, врста бројна, бојни ред, накит, попут 
че шља, красан [Senc 1910: 865].
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ра жа ја дра го це ни ди на мич ки по тен ци јал [Ja kob son 1966: 316]. У од но су на 
фи ло со фи ју и све оно чи ме је она ипак огра ни че на (ис ку ством, ми шље њем, 
ло ги ком, гра ма ти ком), по е ти ка је сло бод на, а са мим тим је и су пер и ор нија 
јер по се ду је нео гра ни чен и не спу тан из ра жај ни по тен ци јал. Због то га пе-
сни ци не при ме њу ју пра ви ла, они су из у зе ци. О њи хо вом ства ра ла штву 
мо же се го во ри ти са мо као о тај ни а ни ка ко као о не ка квом за да том про јек ту.

Не спор но је да обим но хри шћан ско бо го слу жбе но по ет ско на сле ђе 
иза зи ва ди вље ње, али исто вре ме но отва ра и пи та ње, за што да нас из о ста је, 
и шта је узрок то ме? У тра га њу за аде кват ним од го во ром пр во се тре ба 
освр ну ти на основ не ка рак те ри сти ке по ет ског ства ра ла штва Је вре ја и Гр ка.

ЈЕ ВРЕЈ СКА ПО Е ТИ КА И МУ ЗИЧ КА ТРА ДИ ЦИ ЈА

Кроз сво ју ду гу исто ри ју Је вре ји су има ли при ли ку да стек ну бо га то 
ис ку ство бу ду ћи да су не ко ли ко пу та за па да ли у ви ше ве ков на роп ства. То 
им је омо гу ћи ло да се упо зна ју са он да шњим са вре ме ним ци ви ли за циј ским 
до стиг ну ћи ма. Бр зо су пре по зна ли по губ ност број них „не о до љи вих по-
ну да” раз ви је ног све та. Са мо за хва љу ју ћи свом не по ко ле бљи вом уз др жа њу 
ко је су по ве зи ва ли са ве ром у јед но га Бо га, што је за њих би ло не при ко-
сно ве ни при о ри тет, ус пе ли су да се са чу ва ју и оп ста ну. Бу ду ћи да их је 
про шлост под се ћа ла на њи хо ву пат њу, бол, роп ство, бич и смрт, ра ди је 
су би ли за гле да ни у бу дућ ност. Свој исто риј ски циљ и жи вот ни сми сао 
де фи ни са ли су и по др жа ли не са ло ми вом жи во твор ном ве ром, на дом и 
др жа во твор ним опре де ље њем. Ње го во оства ре ње при па да ло је бу дућ но-
сти, док је по во љан ток исто риј ских до га ђа ја увек при пи си ван бла го на-
кло ној Бо жи јој ин тер вен ци ји. Оту да је на стао из раз по ко јем је њи хо во 
цар ство обе ћа но и ко јег је ва ља ло че ка ти. Због то га су Је вре ји до да нас 
оста ли по зна ти као за вет на, а не као пле мен ска или по ли тич ка (гра ђан ска) 
на ци ја. Сво је исто риј ско за вет но пре да ње, пам ће ње и свест Је вре ји су нај-
пре чу ва ли и пре но си ли пе ва њем, да кле усме но. Ме ђу тим, кон крет не исто-
риј ске окол но сти ко је су до ве ле до раз во ја и све ве ће за сту пље но сти пи сме-
но сти, усло ви ле су да њи хо во пре да ње, из усме ног, нај пре пре ђе у пи са ни 
об лик (текст), у Све то пи смо, од но сно ка сни је у Би бли ју – τὸ βιβλίον, да кле 
књи гу [Шнидевинд 2011: 18].

По сле пер сиј ског пе ри о да ка рак те ри стич ног по усме но сти, на сту па 
хе лен ски у ко јем је је вреј ско за вет но пре да ње по но во по че ло да се раз ви ја 
али на нов на чин. Бу ду ћи да је пи са ње обез бе ђи ва ло трај ни је кон зер ви ра-
ње пре да ња при сту пље но је тек сту а ли за ци ји ко ја се не за у ста вљи во ши ри-
ла и на ме та ла [Шнидевинд 2011: 297]. Ме ђу тим, све ште нич ка де лат ност 
убр зо по чи ње да се за сни ва не са мо у оче ки ва ном ства ра њу и раз ви ја њу 
књи жев но сти не го на ње ном очу ва њу. Због то га по је ди на де ла, као што 
је на при мер Псал тир, до би ја ју ре дак тор ски оквир. То до во ди до од ба ци-
ва ња усме ног пре да ња јер је оно под ри ва ло ау то ри тет (но во на ста лих) спи-
са. Од та да се је вреј ско пре да ње (Би бли ја) ви ше не ства ра (не пи ше, не 
до пи су је), не го се све ви ше за пи су је, пре пи су је, пре во ди, пре при ча ва 
[Шнидевинд 2011: 298]. Из град њом ве ли ке хе ле ни стич ке би бли о те ке у 
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еги пат ској Алек сан дри ји по ја вљу је се ин те ре со ва ње за пре во ђе ње већ 
за пи са ног је вреј ског за вет ног пре да ња [Шнидевинд 2011: 283]. Сре ди ном 
тре ћег ве ка пре Христа је вреј ски све ште ни ци из еги пат ског ра се ја ња пре-
во де Пи смо на грч ки је зик. Еги пат ски цар Пто ло меј Фи ла делф ко ји је 
вла дао 285-247. го ди не, под стак нут од свог би бли о те ка ра у Алек сан дри-
ји Ди ми три ја Фа ле ра, за же лео је да цар ску би бли о те ку обо га ти пре во дом 
За ко на Је вре ја [Радовановић 1929: 4]. Овај пре вод је по зна ти ји као Сеп-
ту а гин та бу ду ћи да су га пре ма пре да њу са чи ни ла 72 пре во ди о ца (лат. 
Sep tu a gin ta = Пре вод Се дам де се то ри це). Пре вод је био на ме њен алек сан-
дриј ским Је вре ји ма у ра се ја њу ко ји су по сле из ве сног вре ме на за бо ра ви ли 
је зик сво јих пре да ка и за ме ни ли га грч ким [Ракић 2004: 387].

Књи ге Ста рог за ве та да нас пред ста вља ју нај ста ри је пи са не по дат ке 
о је вреј ској по ет ској (и му зич кој) тра ди ци ји древ них Је вре ја. Иа ко су нам 
ста ро за вет ни спе во ви да нас до ступ ни у пи са ном об ли ку, они су на ста ли 
и ве ко ви ма би ли пре но ше ни усме ним пу тем. Ра ни Изра иљ је пе вао пе сме 
о сво јим пре ци ма и пре при ча вао при че о пра о ци ма [Шнидевинд 2011: 294]. 
Стих је не ка да био је ди ни на чин из ра жа ва ња ко ји је у пе ри о ду усме но сти 
омо гу ћа вао пам ће ње и пре но ше ње. То по твр ђу је чи ње ни ца што су све 
ста ро за вет не књи ге за пи са не у сти хо ви ма. Би ли су за о кру же ни соп стве-
ном из вор ном ме три ком и ри мом ко је су им да ва ле утвр ђе ну и ста бил ну 
фор му. При ли ком пре во ђе ња књи га Ста ро га за ве та са је вреј ског на грч ки 
је зик, по де ла тек ста на сти хо ве је за др жа на иа ко су они из гу би ли сво је 
по ет ске ка рак те ри сти ке ко је им је да вао стих.

Без об зи ра на то, пре во ђе њем ста ро за вет них је вреј ских књи га омо гу-
ће но је обо га ћи ва ње и ши ре ње је вреј ске кул ту ре. Иа ко су све ште нич ки 
ле вит ски пе ва чи по мо гли да се Псал тир уоб ли чи, ова пе сма ри ца древ ног 
Изра и ља оста ла је мо жда нај не по сто ја ни ја књи га у це лом ста ро за вет ном 
ка но ну [Шнидевинд 2011: 261].

Ра ди пре ци зни јег уви да у му зич ко на сле ђе Је вре ја, у то ка ко су пе ва-
ли и име но ва ли сво је пе сме, ука за ће мо на по је ди не њи хо ве књи ге и ме ста 
ко ја су зна чај на за ову про бле ма ти ку.

Збир ка од 150 спе ци фич них спе во ва3 је сте део ста ро за вет ног је вреј ског 
Све тог пи сма, ко ји се на зи ва ּלים. .ה -꞉ (te hil lim), што зна чи збир ка хим ни, хваּת
ло спе ва, тј. по хвал них пе са ма ре ли гиј ске са др жи не. Ау тор ство ових спе-
во ва при пи су је се ца ру Да ви ду, ме ђу тим са мо по је ди ни спе во ви су озна-
че ни као: ל̞ד.וד꞉ (l’ Da vid), што зна чи Да ви дов (спев), док су ау то ри оста лих 
спе во ва не по зна ти [Ердељан 2008: 119–122]. Сва ки спев на је вреј ском 
је зи ку име но ван је као זמֹוד꞉מ.  (mi zmor). То је би ла вр ста пе сме ко ја је из во-
ђе на уз прат њу на исто и ме ном жи ча ном (кор до фо ном) ин стру мен ту 
[Глумац 1937–1939: 155]. У осно ви на зи ва זמֹוד꞉מ.  (mi zmor), са др жи се гла гол 
̱וּ̱מר  (za mar) што зна чи пе ва ти [En nery 1981: 58]. Из во ђе ње ових по хвал них 
спе во ва би ло је по др жа ва но ин стру мен тал ном прат њом. Бу ду ћи да су том 
при ли ком из во ђа чу би ле ан га жо ва не са мо ру ке – пр сти, уо би чајено је 

3 Под изразом спев подразумевамо псалам. Међутим, будући да се овде још увек го-
вори о јеврејској традицији, термин псалам ће ради прецизности бити употребљен тек онда 
када буде било више говора о грчком преводу Старога завета.



би ло да и он уз при сут не том при ли ком пе ва и игра – пле ше.4 Ови спе во ви 
су ис пе ва ни у раз ли чи та вре ме на. Иа ко су вре ме ном до би ли бо го слу жбе ну 
функ ци ју, де таљ ни јим уви дом у њи хов са др жај и име но ва ње при ме ћу ју 
се тра го ви њи хо ве по ве за но сти са на род ним по ет ским ства ра ла штвом из 
ко јег и по ти чу.

Од ве ли ког зна ча ја у овим спе во ви ма је сте упо тре ба ре чи ко јом је 
из ра жа ван по се бан на чин уз но ше ња сла ве и ус хи ће ног ве ли ча ња име на 
Го спод њег ללּוּ̞יּה꞉̱ה (ha le lu-Jah), oд הלל (ha lal)5 што зна чи: сла ви ти, ве ли ча-
ти, за хва љи ва ти, ука зи ва ти по што ва ње и ди вље ње, про сла вља ти пра зник 
но вог ме се ца, уз игру, све тли ти, са зна ти, би ти ван па ме ти у ек ста зи [Ge-
se ni us 1962: 182], и יהוה (Ja hve) што зна чи: Го спод. Да кле, по јед но ста вље-
но: ве ли ча ти и сла ви ти Го спо да. Ова је вреј ска реч (ha le lu-Ja h), ко јом 
је ис ка зи ва на сво је вр сна ек ста за, ни је пре во ђе на на грч ки је зик не го је 
(п)о ста ла спе ци фи чан мар кер ко ји ука зу је на кон ти ну и тет хри шћан ског 
и грч ког пре ма је вреј ском на сле ђу: ἁλληλούϊα. Њо ме је ис ка зи ван оп шти 
ус клик ра до сти и ве ли ча ња по себ но на бо го слу же њу; њо ме су по чи ња ли 
и за вр ша ва ли се по је ди ни спе во ви (псал ми), као што су 104, 35; 106, 48; 
а та ко ђе и сви ре дом од бро ја 113 до 118 и од 145 до 150. Уз вик али лу ја у 
ста ра вре ме на че сто се пе вао и као са мо стал на пе сма, а и да нас се ре дов но 
упо тре бља ва на хри шћан ском бо го слу же њу [Ракић 2004: 41].

Књи га ко ју са чи ња ва ју по ме ну ти спе во ви у Сеп ту а гин ти ном пре во-
ду име но ва на је пре ма од го ва ра ју ћем жи ча ном ин стру мен ту, код Гр ка 
по зна ти јем као Ψαλτήριον (psal te rion) [Lust et al., 2003: 1290]. На зив овог 
ин стру мен та ве зан је за гла гол ψάλλω (psal lo), што је зна чи ло пре би ра ти 
пр сти ма, у овом слу ча ју та ко ђе по жи ца ма (кор да ма – стру на ма), да кле 
му зи ци ра ти – сви ра ти.6 Тех ни ка сви ра ња на овом ин стру мен ту, као и код 
Је вре ја, под ра зу ме ва ла је ан га жо ва ње са мо пр сти ју што је из во ђа чу омо-
гу ћа ва ло ка ко пе ва ње та ко и игра ње – плес.

Због то га је је вреј ска ста ро за вет на пе сма זמֹור꞉מ.  (mi zmor) на грч ки пре-
ве де на као ψαλμός (psal mos), a онај ко ји је из во дио псал ме, да кле пе вао их 
и исто вре ме но сви рао на псал ти ри о ну на зван је ψάλτης (psal tis). У ра ној 
Цр кви ин стру мент псал ти ри он је био у упо тре би све док је би ло ју де о хри-
шћа на. Ка ко су се при ли ке ме ња ле, псал ти ри он је по стао на зив ко ји се 
све ви ше од но сио на ста ро за вет ну књи гу пса ла ма, а гла гол ψάλλω (psal lo) 
до био је но во зна че ње под ко јим се под ра зу ме ва ло пе ва ње у Цр кви, али 
од та да без ин стру мен тал не прат ње [Δρίτσας et al., 2005: 360]. У Би бли ји 
на ла тин ском је зи ку ова књи га је име но ва на као Li ber Psal mo rum, док је 
у сло вен ској тра ди ци ји по зна ти ја као Псалтирь [Eр де љан 2008: 119].

4 У на шем на род ном пре да њу (пам ће њу) још увек по сто ји схва та ње да онај ко ји се на-
зи ва гу слар, при ли ком му зи ци ра ња, сви ра ња на ин стру мен ту – гу сла ма исто вре ме но оба-
ве зно и пе ва. Та вр ста из во ђа штва по зна та је као гу сла ње (што под ра зу ме ва и пе ва ње) или 
п(ј)ева ње уз гу сле (што под ра зу ме ва гу сла ње – сви ра ње).

5 У на шем на ро ду још увек се мо же чу ти из раз: (х)алал му ве ра, што је по сле ди ца се мит-
ског ути ца ја ко ји је код нас нај ве ро ват ни је до спео у вре ме вла да ви не Осман лиј ског цар ства.

6 Му зи ци ра ти на не ком ин стру мен ту код нас се ка же сви ра ти. Ме ђу тим, да нас пре ви-
ђа мо да је гла гол сви ра ти из ве ден из на зи ва јед ног од на ших нај ста ри јих и нај за сту пље ни јих 
на род них му зич ких ин стру ме на та по зна ти јег као сви ра ла.
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У ци љу од ре ђи ва ња пре ци зни јег зна че ња тер ми на ве за них за пе ва ње 
у Ста ром за ве ту, вред но је обра ти ти па жњу и на књи гу по зна ти ју као Пе сма 
над пе сма ма. На зив књи ге на је вреј ском је сте השירם (ši jr ha šij rim), од гла-
го ла ׁשיּר.  (ši jr) што зна чи пе ва ти [Jenni and Westermann, 1976: 895]. У грч-
ком пре во ду ов де се не по ја вљу је оче ки ва ни тер мин пса лам већ: τό ἄσμα, 
ἀσμάτων (azma, azma ton), од гла го ла ᾅδω, ἀϵίδω, ᾄσομαι – ка зи ва ти пе сме, 
пе ва ти, све ча но на го ве сти ти, опе ва ти, сла ви ти [Senc 1991: 14]. По ме ну та 
књи га, ко ја се на грч ком на зи ва Τό ἄσμα τω̑ν ἀσμάτωη, на ла тин ски је пре-
ве де на са Can ti cum can ti co rum, што зна чи пе сма, по пев ка, што је не ка да 
у рим ској ко ме ди ји би ла мо но ди ја уз прат њу сви ра ле [Divković 1900: 163].

Чи ње ни ца је да Гр ци има ју раз ви је ну тер ми но ло ги ју ве за ну за име-
но ва ње раз ли чи тих вр ста пе са ма, пе ва ња, сви ра ња и игра ња. Оту да се у 
грч ком пре во ду Ста рог за ве та мо гу сре сти сле де ћи тер ми ни ко ји се од но се 
на пе сму и пе ва ње: ᾄδϵιν, ᾄδω, ἄσμα, ῳδή, ὕμνος, ψαλμός [Jen ni and Wester-
mann, 1976: 898]. То је омо гу ћи ло да Гр ци је вреј ском фол клор ном и об ред-
ном на сле ђу при до да ју но ву ди мен зи ју и зна че ње, чи ме су у ства ри са мо 
на до гра ђи ва ли и обо га ћи ва ли сво ју тра ди ци ју.

ГРЧ КА ПО ЕТ СКА И МУ ЗИЧ КА ТРА ДИ ЦИ ЈА

Да би смо иден ти фи ко ва ли ка рак те ри сти ке грч ког схва та ња по е ти ке 
и умет но сти нај пре је по треб но на гла си ти да Гр ци у сво јој ми то ло ги ји ни-
ка да ни су има ли од ре ђе ну Му зу ко ја је би ла над ле жна за му зи ку она ко 
ка ко је ми да нас схва та мо. На и ме, све вр сте умет но сти на зи ва не су јед ним 
све о бу хват ним име ном – му зи ка, за то што је под тим тер ми ном под ра зу-
ме ва но све оно чи ме су се ба ви ле Зев со ве кће ри – Му зе. Је ди на раз ли ка 
ко ја је у то ме мо гла да се по ја ви од но си ла се са мо на сте пен а не на вр сте 
умет нич ке де лат но сти [Winn 1981: 4]. Ства ра лач ки прин цип Му за крио се 
у зна че њу име на њи хо ве мај ке Мни мо си не (Μνημοσύνη, Mne  mosyne), ко је 
у осно ви са др жи гла гол (μνéα–mnea, μνeία–mne ia, ἡ μνήμη–mne me), што 
зна чи: се ћа ње, по ми ња ње, спо мен, пам ће ње, сла ва [Chan tra i ne 1977: 703].7 
Да кле сва ко умет нич ко ства ра ла штво за сно ва но је на (под)се ћа њу и (с)
по ми ња њу већ по сто је ће тра ди ци је или ње них ка рак те ри сти ка [Херцман 
2006: 25]. Оту да је код Гр ка нај за сту пље ни ји по ет ски об лик би ла упра во 
хим на (ὕμνος – hymnos), што зна чи пе сма [Majnarić i dr., 1983: 425]. Хим не 
су нај че шће би ле по све ће не не кој тра ге диј ској и за слу жној лич но сти због 
че га је њи хо вим ау то ри ма – по е та ма при па да ло нај у зви ше ни је умет нич-
ко до сто јан ство. Ства ра лач ки про цес при на ста ја њу хим не под ра зу ме вао 
је пе ва ње а не пи са ње, те се оту да за ау то ра не ке хим не ка же да је он њу 
(и)спе вао а ни ка ко на пи сао.

Не ка да се зна че ње ре чи пе ва ти пр вен стве но од но си ло на ства ра ње 
пе сме, упра во за то што је го во ри ти и пе ва ти би ло јед но те исто. Све јед но 
је да ли је та пе сма би ла из го во ре на на уо би ча јен или ме ло ди зо ван на чин. 
У оба слу ча ја то је зна чи ло да је пе сма (и)спе ва на – ство ре на. Ме ђу тим, 

7 По другом предању, постојале су три Музе, и то: Мелета – Вежба, Мнема – Памћење 
и Аоида – Певање [Срејовић и Цермановић-Кузмановић 2000: 275].



ин тер пре та ци ја по сто је ће или ту ђе пе сме – хим не, иа ко се за сни ва на го во-
ру или пе ва њу, не мо же би ти по и сто ве ће на са пе снич ким ства ра ла штвом.8 
Да кле, чи та ти као што не зна чи у ства ра лач ком сми слу го во ри ти, та ко ђе 
не зна чи ни пе ва ти јер је тај про цес за сно ван на ин тер пре та ци ји у ко јем 
из о ста је лич на кре а тив ност – ства ра ла штво.9 Ин тер пре та тор је као и ре-
ци та тор, са мо нај вер ни ји чи та лац – кон зу мент пе сме. Он са мо ту ма чи 
пе сму и вр ши њен тран сфер из јед ног зна чењ ског по ља у дру го. Ин тер-
пре та ци ји или ре ци то ва њу ту ђих спе во ва у крај њем слу ча ју мо же би ти 
при пи са но са мо до гра ђи ва ње јед не пе снич ке тво ре ви не, али ни ка ко ње но 
ау тор ство. Основ ни циљ ин тер пре та ци је и про у ча ва ња умет нич ког де ла 
је сте да нас ра до зна лост пре ма ње му под стак не на соп стве но ства ра ла-
штво. Због то га Јо ван Зла то у сти и ука зу је хри шћа ни ма на ва жност све-
о бу хват ног уче ство ва ња у об ре ду и он да ка да не ко не ма та лен та за пе ва ње 
[Winn 1981: 37].

Да нас се та кво схва та ње по е ти ке де ли мич но мо же про на ћи у на род-
ној му зич кој тра ди ци ји у ко јој се сти хо ви и ме ло ди ја ни ка да не по ја вљу ју 
као не што што је са мо стал но, већ увек као де ло ви јед не од ре ђе не и не де-
љи ве це ли не [Go le mo vić 2005: 7–8]. Бу ду ћи да при ли ком из го ва ра ња хим-
не, леп го вор под ра зу ме ва при ме ну пра вил ног и пре ци зног на гла ша ва ња 
(дик ци ју), очи глед но је да су еле мен ти му зи ке нео дво ји ви од по е ти ке. Са-
мим тим што му зи ка у го во ру, ма ње ви ше, ла тент но по сто ји, у по е зи ји 
као та ква на том ни воу не мо же оста ти. По е зи ја до би ја сво ју пу но ћу он да 
ка да ње на по тен ци јал на и ла тент на му зи ка ево лу и ра у ре ал ну. У том про-
це су се и са сто ји са мо из вор но зна че ње тер ми на по е ти ка. Иа ко усме ни 
на чин пре но ше ња по ет ског на сле ђа од у век пра те не ми нов не из ме не, оне 
ни ка да ни су би ле ко ро зив не при ро де. На про тив, та ну жна по ја ва по е ти ци 
је увек да ва ла по треб ну ви тал ност.

Да кле, ства ра њем, али и ин тер пре ти ра њем хим ни под сти ца но је 
по нов но (под)се ћа ње на за слу жне лич но сти. Њи ма је та ко ис ка зи ва на 
за хвал ност, а и но ви на ра шта ји су оба ве зи ва ни да то исто чи не и да ље 
пре но се од го ва ра ју ће пре да ње и исто риј ску свест. Од ви ше вр ста по ет ских 
(пе снич ких) об ли ка, за пред мет ко јим се ба ви овај рад нај зна чај ни ја је хим на. 
То је да кле био жа нр у ко јем су се нај а де кват ни је ис по ља ва ли (ме ло)по-
ет ска кре а тив ност и ства ра лач ко на дах ну ће. Због то га хим не ни су има ле 
сво ју стро го про пи са ну фор му или са др жај [Herc man 2004: 45].

ХРИ ШЋАН СКА СИН ТЕ ЗА ЈЕ ВРЕЈ СКЕ И ГРЧ КЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

Хри шћан ски пе ри од за слу жан је за дра го цени до при нос раз во ју кул-
ту ре и ци ви ли за ци је. Основ на ка рак те ри сти ка ци ви ли зо ва но сти је сте нов и 
на пред ни ји од нос пре ма бли жњи ма уте ме љен на (са)осе ћа њу и пам ће њу. 

8 Због то га се, на при мер, у ислам ској тра ди ци ји ин тер пре та ци ја по сто је ћих или ту ђих 
спе во ва на зи ва са мо чи та ње. На хри шћан ској ли тур ги ји је ван ђе ље се на ја вљу је са: Чи та ње..., 
иа ко на чин ње го вог са оп шта ва ња пре ли чи на пе ва ње у да на шњем сми слу ре чи. У грч ком 
је зи ку чи та ње је ван ђе ља на ја вљу је се са άνά-γνωσμα (anag no zma), што зна чи (да је се) на зна ње.

9 Шта ви ше и је ван ђе ље εύ-αγγéλιον као до бра, бла га вест код хри шћа на ни је пи са на 
већ усме на об ја ва од εύ-άγγελος до бар, благ – ве сник.
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Иа ко је раз вој пи сме но сти омо гу ћа вао не ку вр сту ве штач ке ме мо ри је, ипак 
је на ше пам ће ње би ло об ли ко ва но пре ма за ко ни ма из ко јих ис хо ди го вор-
ни је зик. За то је чо век сво ју ми сао и осе ћа ње пр вен стве но пре то чио у рит-
мич ки го вор [Ha ve lok 1991: 97]. Та ко је на ста ло оно што на зи ва мо по е зи-
јом ко ја је пр во бит но има ла уло гу сред ства за скла ди ште ње кул тур них 
ин фор ма ци ја, од но сно исто риј ског пам ће ња ка ко би оно по но во мо гло да 
се упо тре би и да бу де уте ме љи вач кул тур не тра ди ци је и ње ног да љег 
кон струк тив ног раз во ја. Да кле од го вор ност за чу ва ње је зи ка и кул ту ре 
би ла је у ру ка ма са у че снич ког де ло ва ња по е зи је, му зи ке и пле са као по-
кре та [Ha ve lok 1991: 98]. Због то га је осе ћај за ри там основ на би о ло шка 
си ла ко ја је од при мар ног зна ча ја за усме ност. Ра но хри шћан ски пе ри од 
на до ве зао се на та кво ис ку ство и остао је упам ћен по то ме што су та да-
шњи хри шћа ни, по угле ду на ан тич ку тра ди ци ју, спе ва ли мно ге хим не. 
Глав ни услов за ства ра ње но вих хим ни би ло је на дах ну ће кој им хри шћан-
ство у пр вим ве ко ви ма ни је оску де ва ло. Ис пе ва ва ње но вих хим ни био је 
нај бо љи на чин за ства ра ње но ве хри шћан ске тра ди ци је. Сва ка хим на је 
сво јим по ет ским ме ха ни зми ма по кре та ла под се ћа ње на про шлост, што 
је би ло ве о ма дра го це но у пре но ше њу хри шћан ског ис ку ства [Winn 1981: 
36]. Ме ђу тим, осим при хва та ња грч ке тра ди ци је ко ја је би ла усме ре на 
пре ма про шло сти, хри шћа ни су сво је умет нич ко – по ет ско ства ра ла штво 
на до гра ђи ва ли крај ње су прот ним, од но сно је вреј ским ис ку ством ко је је 
би ло „за гле да но” пре ма бу дућ но сти.

На та квим осно ва ма ства ра ни су но ви хри шћан ски по ет ски жан ро ви. 
Са ши ре њем хри шћан ства но во по ет ско ства ра ла штво по ста ја ло је све 
обим ни је. То је ство ри ло по тре бу за си сте ма ти за ци јом што је до ве ло до 
на ста ја ња бо го слу жбе ног ти пи ка – по рет ка. Ме ђу тим, убр зо су по ет ска 
сло бо да и ства ра лач ка им про ви за ци ја по ста ле не по жељ не јер је Цр ква 
по ста вља ла стан дар де на ко ји ма је све ви ше ин си сти ра ла. Та ко се не ка-
да шње ау то ном но и сло бод но по ет ско ства ра ла штво по сте пе но тран спо-
но ва ло у пи са ну фор му да би убр зо по ста ло и про пи са но. У но во на ста лим 
окол но сти ма хим не су се пр ве на шле на уда ру [Wel lesz 1998: 40]. Оп ста ле 
су са мо оне ко је су за сно ва не на са др жа ју из Све тог пи сма, или оне ко је 
су де ло по је ди них не при ко сно ве них ау то ри те та. Због то га се да нас на 
бо го слу жбе ном ре пер то а ру на ла зи ве о ма ма ло хим ни у од но су на по ет ске 
жан ро ве ко ји су све ви ше на ста ја ли као што су: кон да ци, тро па ри, ака ти-
сти, ка но ни, сти хи ре, дог ма ти ци...

На су прот ова квом цр кве но-ад ми ни стра тив ном цен зу ри са њу хим ни, 
ли тур гиј ска прак са је до да нас за др жа ла крај ње по зи ти ван од нос пре ма 
хим ни.

Ли тур ги ја је за хри шћа не основ на све та тај на, ко ја се по и сто ве ћу је са 
са мом Цр квом. Хри шћа ни су обра зац Тај не ве че ре на до гра ди ли син те зом: 
је вреј ског си на го гал ног са бра ња и ан тич ког тра ге диј ског ис ку ства за сно-
ва ног на (пе ва ном) ди ја ло гу из ме ђу са бра ног на ро да и све ште но слу жи те ља. 
Пр ви об лик ли тур гиј ског са бра ња об ли ко ван је у апо стол ској епо хи ка да 
се пре но сио усме ним пу тем као и са мо хри шћан ство ко је се ши ри ло Ва-
се ље ном. Та кав об лик ли тур гиј ског пре да ња не пре ста но је обо га ћи ван 
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еле мен ти ма ло кал них тра ди ци ја и ду хов ним до при но си ма сва ког на ро да, 
оства ре ним пре ма ње го вим мо гућ но сти ма и пре ди спо зи ци ја ма. Ка да је 
у IV ве ку ово пре да ње за пи си ва но уо че ни су раз ли чи ти тек сто ви што је 
ука зи ва ло на по сто ја ње раз ли чи тих ва ри јан ти ли тур ги је. Иа ко су нај че-
шће би ле ре зул тат не у јед на че ног про ши ри ва ња или скра ћи ва ња, у су шти-
ни, оста ле су вер не пр во бит ном ли тур гиј ском је згру [Фун ду лис 2004: 
150–153]. Због сво је кон ци зно сти и урав но те же но сти из ме ђу са др жа ја и 
фор ме, ре чи и рад ње, Ли тур ги ја Све тог Јо ва на Зла то у сто га по ста ла је, и 
оста ла, нај за сту пље ни ја ва ри јан та об ре да ове вр сте у бо го слу жбе ној упо-
тре би Цр кве. Ука зи ва њем на нај ва жни је и од го ва ра ју ће де ло ве ове ли тур-
ги је по слу жи ће нам као нај ле ги тим ни ји при мер за са гле да ва ње и схва та ње 
по е ти ке бо го слу жбе ног пе ва ња. Бу ду ћи да се да нас Ли тур ги ја слу жи из 
од го ва ра ју ћих књи га (на осно ву тек ста), то зна чи да је она по сво јој фор ми 
и са др жа ју по ста ла стро го утвр ђе но и про пи са но бо го слу же ње.10

БО ГО СЛУ ЖБЕ НА ПО ЕТ СКА ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈА

Глав ни до га ђај у ли тур гиј ском об ре ду је сте при но ше ње жр тве, што 
је по угле ду на ан тич ку тра ге ди ју про пра ће но од го ва ра ју ћим мо ли тва ма 
и хим на ма. У тек сту Зла то у сто ве ли тур ги је тер мин хим на пр ви пут по ми-
ње се у мо ли тви: „Бо же Све ти, ко ји у Све ти ма оби та ваш, Те би три све тим 
гла сом пе ва ју (воспѣваеm ый, ἀνυμνούμενος) Се ра фи ми..., Вла ди ко, при ми 
Три све ту пе сму (пѣ́снь, ὕμνον)...”. На кон мо ли тве хор пе ва: Свја ти Бо же...

Пре но ше ње при но са са жр тве ни ка на ча сну тр пе зу по зна ти је је као 
„ве ли ки вход” (до ла зак). За вре ме ове рад ње хор пе ва пе сму „И же хе ру-
ви ми”. Пе сма по ти че, ка ко се прет по ста вља, из VI ве ка, и то из вре ме на 
ка да је вла дао ви зан тиј ски цар Ју стин II [Ранковић 2007–2008: 267–271]. 
У ње ним сти хо ви ма вер ни се по зи ва ју да Бо гу уз но се Три све ту хим ну, 
од но сно да у ве ћем сте пе ну, ин тен зив ни је Бо гу при но се хим ну: „Ми ко-
ји Хе ру ви ме та јан стве но из о бра жа ва мо, и Жи во твор ној Тро ји ци Три све-
ту пе сму пе ва мо (три свѧтю пѣ́снь припѣвающе, τρίσάγιον ὕμνον προσάδοντϵς), 
сва ку са да жи вот ну бри гу оста ви мо...”.

Ре чи „Жи во твор ној Тро ји ци Три све ту пе сму (хим ну) пе ва мо” од но-
се се на пе сму ко ја ће тек да усле ди: Свет, Свет, Свет, Го спод Са ва от..., 
а ко ја по ти че из ју деј ске бо го слу жбе не тра ди ци је [Фундулис 2004: 193].

Нај ва жни ја ли тур гиј ска мо ли тва ана фо ре (при но ше ња – уз но ше ња), 
уво ди нас у фор му ди ја ло га: „До стој но је и пра вед но Те бе пе ва ти (пѣ́ти, 
ὑμνϵ̑ιν), Те бе бла го си ља ти, Те бе хва ли ти, Те би бла го да ри ти, Те би се кла-
ња ти...”. На осно ву ове мо ли тве Ни ко ла Ка ва си ла сма тра да је ли тур гиј-
ска слу жба име но ва на и као бла го да ре ње – ев ха ри сти ја [Кавасила 2002: 
107]. Ме ђу тим, бу ду ћи да се у овој вр сти об ре да бла го да ре ње нај а де кват-
ни је по сти же пе ва њем хим ни, ли тур ги ја, од но сно ев ха ри сти ја је (п)оста ла 
по зна та и као ли тур гиј ско, од но сно ев ха ри стиј ско сла вље.

10 Због пре ци зно сти из ра жа ва ња у ра ду ће се на да ље ко ри сти ти из раз ли тур гиј ски 
текст.
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По нов но по ми ња ње, овај пут по бед нич ке хим не (τὸν ϵ̓πινίκιον), до при-
но си по себ но ка рак те ри стич ној дра ма тур ги ји и ди на ми ци ли тур гиј ског 
об ре да. Та вр ста хим не би ла је по зна та и ве о ма за сту пље на у ан тич кој 
тра ди ци ји, а ве за на је за ис по ља ва ње ус хи ће ња и бла го да ре ња на кон успе-
шних вој них и од брам бе них по хо да: „По бед нич ку пе сму пе ва ју ћи (Повѣ́дню 
пѣ́снь поюще, Τὸν ϵ̓πινίκιον ὕμνον ἄδοντα), кли чу ћи, уз ви ку ју ћи и го во ре ћи”. 
Овим по зи вом у Ли тур ги ји на ја вљу је се, у ес ха то ло шкој пер спек ти ви, 
по бе до но сно пе ва ње за сно ва но на сти хо ви ма ста ро за вет не пе сме ко ја је 
при пи си ва на ан ђе ли ма: Свет, Свет, Свет, Го спод Са ва от...

На сва кој Ли тур ги ји, онај ко ји пред сто ји са бра њем (све ште но слу жи-
тељ) сво јом рад њом и ре чи ма, по зи ва са бра не да се се те спа со но сних за-
по ве сти и све га што се ра ди нас зби ло, што ће се зби ти, и та квим под се ћа-
њем нас уво ди у пе ва ње хим не го во ре ћи: „Те би од Тво јих...”. На тај на чин 
по зи ва нас да по ред бес крв не жр тве – да ро ва, Бо гу при не се мо и ви ше од 
то га. Од мах сле ди от пе ван од го вор ко јим по твр ђу је мо да смо по зва ни и 
оба ве за ни да Бо гу при но си мо нај у зви ше ни ју жр тву – хим ну, од но сно пе-
сму: „Те бе пе ва мо (Те вѐ пое́mъ, Σϵ̀ ὑμνου̑μϵv), Те бе бла го си ља мо, Те би бла-
го да ри мо, Го спо де, и мо ли мо Ти се, Бо же наш”. Ти ме се оба ве зу је мо да 
Бо гу уз но си мо хим ну – хва ло спев, од но сно да ње му – ње га хим ну је мо. 
За раз ли ку од еп ског ка зи ва ња ко је пре ко хим ни ука зу је на ко лек тив но 
емо ци о нал но ста ње, у Ли тур гиј ском ди ја ло гу ис ка за на су чо ве ко ва вољ на 
хте ња и ини ци ја ти ве. Ли тур ги ја, као спе ци фи чан об лик дра ме, по ста је 
по е зи ја во ље, све сног вољ ног на по ра, у чи јим се окви ри ма чо век афир ми-
ше као све сни из вр ши лац вољ них од лу ка. По што су да ро ви при не се ни, 
сле ди по зив да са бра ни на род ис ка же бла го дар ност јед ним усти ма и ср цем, 
да сви сла ви мо и: „пе ва мо (воспѣва́ти, ἀνυμνϵ̑ιν) пре ча сно и ве ли чан стве но 
име...”. Сле ди још јед но по ми ња ње хим не ка да се по след њи пут бла го да-
ри. Ов де се вер ни по зи ва ју да у ли тур гиј ском до га ђа ју пре по зна ју и про-
сла ве вас кр сло га Хри ста. Све ште но слу жи тељ се обра ћа Хри сту у име 
вер них го во ре ћи: „...вас кр се ње тво је пе ва мо (пое́mъ, ὑμνου̑μϵv) и сла ви мо...”, 
а он да по зи вом ко ји сле ди: „Сваг да бла го си ља ју ћи Го спо да, пе вај мо (пое́mъ, 
ὑμνου̑μϵv) вас кр се ње ње го во...”, на го ве шта ва за вр ше так ли тур гиј ског са-
бра ња.

Да кле, ли тур ги ја као об ред за сно ва на је на пе ва ном ди ја ло гу. Кон ти-
ну и тет са прет ход ном тра ди ци јом оства рен је пе ва њем по је ди них ста ро-
за вет них ју деј ских пе са ма чи ме се оства ру је се ћа ње на ау то ри та тив ну 
про шлост. Осим пре ко пе са ма, та ко ђе ка да се у мо ли тва ма по ми ње се ћа ње 
као им пе ра тив ко ји је упу ћен вер ни ци ма, то је исто вре ме но по зив и на пе-
ва ње. На су прот ме та фи зич ком схва та њу у по е ти ци пам ће ње и се ћа ње на 
не ко га тра је са мо док се ње го во име у пе сма ма по ми ње и пе смом пре но си.

ЛИ ТУР ГИЈ СКО СХВА ТА ЊЕ ПО Е ТИ КЕ / ПЕ ВА ЊА –  
ОСВРТ НА СА ВРЕ МЕ НУ БО ГО СЛУ ЖБЕ НУ ПО Е ТИ КУ

До кле год је у бо го слу жбе ној прак си би ла за сту пље на по е ти ка у 
из вор ном сми слу, тј. ка ко по ет ско ства ра ла штво (им про ви за ци ја), та ко и 



ин тер пре та ци ја, оправ да но је би ло по и сто ве ћи ва ти по ја ње и пе ва ње у 
да на шњем сми слу [Трифуновић 1970: 28]. Ка ко је на ста јао све ве ћи број 
спе во ва ове вр сте, по ја вио се про блем њи хо ве се лек ци је и вред но ва ња. 
То је вре ме ном до ве ло до, са да већ, ви ше ве ков ног од су ства при мар не 
по ет ске де лат но сти што је усло ви ло да се кре а тив но ства ра ла штво, ко је 
је пре ко по треб но, пот пу но из ме сти ис кљу чи во на му зич ки план, као што 
је слу чај са прак сом код Ср ба. У 19. ве ку код нас је по сег ну то за сло же-
ни јом му зич ком на до град њом ко ја је ис по ље на у ства ра њу ви ше гла сних 
цр кве них бо го слу жбе них пе са ма (ком по зи ци ја) на ме ње них за хо ро ве.11 
Ме ђу тим, хо ро ви су у но ви је (на ше) вре ме пр вен стве но по ста ли му зич ки 
са ста ви оспо со бље ни за ви ше гла сно пе ва ње, пре став ши да бу ду хо ро ви 
ко ји би ис пу ња ва ли сво је из вор но тра ге диј ско на зна че ње. Због то га су хо-
ро ви код нас оста ли по зна ти и као пе вач ка дру штва, че сто и са на ци о нал-
ним пре фик сом – срп ска пе вач ка дру штва [Перковић Ра дак 2008: 240]. 
Њи хов при маран циљ био је да на нов на чин, ви ше гла сно из во де по сто је ћи 
(уве ли ко хим но гра фи сан и умет нич ки тран спо но ван) бо го слу жбе ни ре-
пер то ар – пе сме. Као ре ак ци ја на по ја ву хо ро ва у ко ји ма је мо гла да уче-
ству је са мо „му зич ка ели та”, у пе ри о ду из ме ђу два свет ска ра та, за хва-
љу ју ћи по ја ви Бо го мо љач ког по кре та, по че ли су да на ста ју број ни но ви 
ре ли гиј ски спе во ви – бо го мо љач ке пе сме. Иа ко зва нич но ни ка да ни су до-
би ле бо го слу жбе ни ле ги ти ми тет, на ста ја њем та квих пе са ма вер ни ци су 
ис по ља ва ли сво ју не при ко сно ве ну на су шну по тре бу за по ја њем, од но сно 
но вим по ет ским оства ре њи ма [Аш ковић и Кончаревић 2012].

Да је у са вре ме ној бо го слу жбе ној прак си им про ви за ци ја ап со лут но 
не по жељ на по твр ђу је чи ње ни ца што се и са ма ин тер пре та ци ја огра ни-
ча ва. На и ме, по зна те су ва ри јан те ин тер пре та ци ја ко је су про гла ше не за 
не при ко сно ве не, а по зна ти је су под тер ми ном „у твр ђе не” пе сме, од но сно 
(утвр ђен) на чин њи хо ве ин тер пре та ци је. Шта ви ше, да би не ка бо го слу-
жбе на пе сма до би ла ста тус утвр ђе не пе сме, што да кле под ра зу ме ва стро-
го про пи сан на чин ње ног из во ђе ња, ни је би ло ну жно да бу де и му зич ким 
но та ма ме ло гра фи са на (за пи са на). Мно ге та кве пе сме ко је се мо гу про-
на ћи са мо у тек сту ал ној фор ми, по го то во у лич ним збор ни ци ма, са др же 
ру ком до пи са не зна ке ко ји су у цр кве ним кру го ви ма по зна ти ји као три-
ле. Због то га по је ди ни цр кве ни ау то ри те ти по свом лич ном на хо ђе њу 
не ке пе сме про гла ша ва ју за утвр ђе не. То да ље оба ве зу је из во ђа че да та кву 
пе сму от пе ва ју упра во она ко ка ко је то не ко већ чи нио или за ми слио, 
од но сно ка сни је ме ло гра фи сао и про пи сао.

Од су ство по ет ског ства ра ла штва у са вре ме ној бо го слу жбе ној прак-
си код Ср ба, до во ди до да ва ња пре ве ли ког зна ча ја ме ло диј ском обра сцу. 
Ти ме се за не ма ру ју оста ли па ра ме три осмо гла сја ко ји пре вас ход но пред-
ста вља сло же ни по ет ски си стем.

У хри шћан ској бо го слу жбе ној тра ди ци ји тер ми ни psal lo, ymneo и ado 
од но се се на пе ва ње. Гла гол ψάλλω је од не ка да шњег зна че ња (с)пе ва ти 

11 Због ути ца ја пи сме но сти све ви ше је упо тре бља ван из раз да су ком по зи то ри та кве 
ком по зи ци је (на)пи са ли.
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мо ли тве ну пе сму, до био но во ко је се да нас од но си на ин тер пре та ци ју по-
сто је ћих мо ли тве них пе са ма. У Сеп ту а гин ти се ја вља као пре вод је вреј-
ског za mar, а у Но во за вет ним тек сто ви ма са зна че њем „pluck/ play a strin ged 
in stru ment“ or „sing to the ac com pa ni ment of a harp“ [Balz and Schneider 
2004 vol. 3: 495], што од го ва ра зна че њи ма ко ја има у псал ми ма [Lust 2003: 
1290]. Код Гр ка овим гла го лом озна ча ван је на чин пе ва ња пса ла ма и сви-
ра ња на псал ти ри о ну као исто и ме ном ин стру мен ту [Senc 1910: 1013]. У 
ана ли зи ра ном ли тур гиј ском тек сту упо тре бљен је у оп штем зна че њу: 
мо ли тве ном пе смом сла ви ти, про сла вља ти.

Гла гол ὑμνéω има ви ше зна че ња: „sing in pra i se of, or simply pra i se“, 
„sing a song of pra i se“, „sing a hymn“ [Lam pe 1961: 1430–1431]. Ова зна че ња 
сре ћу се још код грч ких ан тич ких пи са ца [Senc 1910: 949], а осим у тек сто-
ви ма Ста ро га и Но во га за ве та, ја вља ју се и у ра но хри шћан ској ли те ра ту ри 
[The o lo gi cal Dic ti o nary, vol. VI II: 489–503]. У ли тур гиј ском кон тек сту има 
зна че ње: пе ва ње (ства ра ње, им про ви за ци ја) хим не или по хвал не (за хвал-
не) пе сме не ко ме (тј. Бо гу) у знак за хвал но сти за да ро ва на до бро чин ства. 
На од ре ђе ни на чин, у ли тур гиј ском об ре ду овим гла го лом из ра жа ва се у 
нај ве ћем сте пе ну бла го дар ност. У ра ном хри шћан ству, тер мин хим на 
при ме њен је на све на сле ђе не цр кве не пе сме. За раз ли ку од ста ро за вет них 
би блиј ских пса ла ма и (ду хов них) пе са ма, хим не су код хри шћа на до ста 
ду го за др жа ле из вор но зна че ње. Пе ва ти хим ну пр вен стве но је зна чи ло 
спе ва ти но ве сти хо ве [The Ox ford Dic ti o nary of Byzan ti um 1991, II: 959–960]. 
За ма гљи ва ње овог из вор ног зна че ња хим не на ста ја ло је он да ка да су 
хри шћа ни сво је хим не по че ли све ви ше да за пи су ју. Од та да је ин тер пре-
та ци ја по сто је ћих хим ни че сто по и сто ве ћи ва на са пе ва њем (ин тер пре-
ти ра њем) пса ла ма и ду хов них пе са ма.

Гла гол ᾄδω, по ред оп штег зна че ња sing, има и пре но сно ce le bra te 
so met hing or so me o ne in song [The o lo gi cal Dic ti o nary, vol. I: 163-164], а у па-
сив ним кон струк ци ја ма be ce le bra ted, fa mo us [Lam pe 1961: 37]. Ли тур гиј-
ски кон текст до но си пре ци зни је зна че ње: сла ви ти Бо га осо би то ра до сним, 
ан ђел ским, пе сма ма. Мо же се ре ћи да се овим гла го лом по зи ва на ис ко рак 
из вре ме на и ула зак у ван вре мен ско, у за јед ни цу хо ра са ан ђе ли ма ко ји 
не пре ста но сла ве Бо га.

Цр кве но сло вен ски пре вод ни екви ва лент за сва три грч ка гла го ла са мо 
је је дан: пѣти, од но сно, сло же ни це са истим ко ре ном: воспѣвати, припѣвати 
[Mi klo sich 1862–1865: 761–762; Пет ко вић 1935: 208].

Срп ски пре вод ових гла гол ских упо треб них об ли ка у ли тур гиј ским 
мо ли тва ма и пе сма ма је ујед на чен: пе ва ти. Гла гол пе ва ти обра зо ван је 
по мо ћу су фик са -ва- од пра сло вен ског ко ре на *pe-, ко ји се на ла зи у ста ро-
сло вен ском pӗti, pojo. , те оту да и по ја ва но во га ин фи ни ти ва по ја ти, ко ји 
се упо тре бља ва у цр кве но сло вен ском ли тур гиј ском је зи ку [Skok: 671–672].

Гла го ли ψάλλω, ὑμνϵ́ω и ᾄδω за др жа ва ју, углав ном, зна че ња ко ја су 
им за да та у је вреј ској и грч кој ан тич кој тра ди ци ји. Ме ђу тим, кон ста ту-
је мо и то да је гла го ли ма ὑμνϵ́ω и ᾄδω у ли тур ги ји Јо ва на Зла то у ста да та 
ве ћа ва жност. То ука зу је на за ви сност тер ми но ло шке упо тре бе од бо го слов-
ског схва та ња од ре ђе них мо ме на та тај не ли тур ги је.



529

Из при ло же ног ви ди мо да су име ни ца хим на и из ње из ве де ни гла гол 
нај ви ше упо тре бља ва ни у ли тур ги ји. На и ме, хри шћа ни су по зва ни (по-
себ но у ли тур ги ји) да не пре ста но ства ра ју сво је но ве хим не, спе во ве. Ода-
зи ва ју ћи се том по зи ву број ни хри шћа ни су кроз исто ри ју ства ра ли сво-
је ори ги нал не спе во ве. Мно ги од тих спе во ва ни су пре жи ве ли ра зно ли ку 
цен зу ру, а они ко ји су сте кли по пу лар ност (бла го на кло ност ли тур гиј ске 
за јед ни це) ка сни је су се на шли у бо го слу жбе ним књи га ма пре ко ко јих 
су до ступ ни и на ма. За пи си ва ње хим ни ство ри ло је тер мин хим но гра фи ја 
ко ји да нас на жа лост по и сто ве ћу је мо са по ет ским ства ра ла штвом, нео сно-
ва но сма тра ју ћи да су пи сме ност и пи са ње не из о став ни услов по ет ског ства-
ра ла штва [Ha ve lok 1991: 30]. Чи ње ни ца је да ни је дан хри шћан ски све ти тељ 
ко јем се при пи су је ау тор ство бо го слу жбе них пе са ма (Јо ван Да ма скин, 
Ко зма Ма јум ски, Ан дреј Крит ски, Исак и Је фрем Си риј ски...), у свом 
зва нич ном име ну не ма епи тет хим но граф. Је ди ни ко ји има не ку вр сту 
му зич ког епи те та је сте Ро ман Ме лод. У вре ме ка да су они ства ра ли њи-
хо ви спе во ви су се усме но чу ва ли и пре но си ли за хва љу ју ћи по ет ским 
из ра жај ним сред стви ма (сти ху, ме тру ри ми...). Пе ри од усме ног чу ва ња и 
пре но ше ња пре жи ве ла су са мо нај бо ља по ет ска оства ре ња ко ја су ка сни-
је за пи са на од стра не пи сме них љу ди а ко ји су да нас по зна ти ји као хим-
но гра фи, да кле хим но за пи си ва чи. Да кле, ли тур ги ја је и дан да нас је ди но 
бо го слу же ње у ко јем je, осим уве ли ко при сут не пи сме но сти (чи та ња), 
још увек за сту пље на и усме ност по себ но у ви ду кре а тив ног ства ра ла штва 
и им про ви за ци је. Због то га је ли тур ги ја пр вен стве но уте ме ље на не са мо 
на пе ва њу као ин тер пре та ци ји, већ на пе ва њу као по ет ском им пе ра ти ву.
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SUMMARY: In this work the authors explain the relevant terms from the Old Tes-
tament, biblical tradition and the Scripture, as well as from liturgical songs and prayers, 
which refer to liturgical music – chanting. On the basis of the translations from Hebrew 
into Greek, Latin and Church Slavonic, their original meaning is identified, and some 
new or possible discrepancies, created in the process of translation, or new meanings are 
pointed out. In this way, the role and meaning of the Christian liturgical poetics are 
stressed as well as its inseparable connection with the church chanting. Namely, liturgical 
chanting is a prayer, “the theology of sound”, and that means that the word is more im-
portant than the music – although it is more complete with the music, and music is to 
follow and show the meaning of words, and to help their adoption.
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ПРЕ ГЛЕД НИ НА УЧ НИ РАД

АХЕН – НО ВИ РИМ, НО ВИ КОН СТАН ТИ НО ПОЉ?

ИВИ ЦА ЧА И РО ВИЋ
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет

Ми је Ко ва че ви ћа 11б, Бе о град, Ср би ја
ica i ro vic@bfspc.bg.ac.rs

СА ЖЕ ТАК: У овом ис тра жи ва њу1 раз ма тра се но ва, прет по ста вље на 
те за да је Ахен у 9. ве ку – ма кар на не ко ли ко го ди на – по стао но ви Рим и 
но ви Кон стан ти но пољ, од но сно да је по стао но во сре ди ште у Евро пи, у 
нај ва жни јим аспек ти ма – кул ту ри, умет но сти и те о ло ги ји. Ахен је, као цен-
тар Ка ро лин шке кул ту ре и те о ло ги је, по стао и сре ди ште обла сти За пад не 
Евро пе ко ји ма је вла дао цар Кар ло Ве ли ки. У ра ду ће би ти об ја шње но да 
је у Ахе ну ство ре на но ва кул ту ра, умет ност и те о ло ги ја, те да је на осно ву 
тих но ви на ова Кар ло ва оми ље на ба ња по ста ла но ви Рим и но ви Кон стан-
ти но пољ.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ахен, Кар ло Ве ли ки, Ка ро лин шка ре не сан са, Ка ро-
лин шка ми ну ску ла, те о ло ги ја, ико но бор ство, fi li o que

Ме то до ло ги ја ко ја ће би ти ко ри шће на у овом ис тра жи ва њу сле ди 
кри тич ке и ком по зи ци о не об зи ре за кљу чи ва ња на осно ву исто риј ских 
из во ра са гле да них из но ве ви зу ре. У већ по зна ти исто риј ски кон текст 8. 
и 9. ве ка у За пад ној Евро пи уво ди мо ана ли зу но вих стре мље ња у дру штву 
и ме ња ња мен та ли те та гер ман ског на ро да у до ди ру с хри шћан ством, у 
ра ном сред њем ве ку. Да кле, основ не пре ми се су но ва кул ту ра, но ва умет-
ност и но ва те о ло ги ја, а за кљу чак ко ји сле ди из ре че ног ба ца но во све тло 
на ра ни сред њи век у За пад ној Евро пи. То зна чи да за кљу чак ни је са мо 
од ре ђи ва ње сво бу хват ног од го во ра у од но су на пре ми се, већ ин спи ри ше 
по ста вља ње но вих пи та ња и отва ра ње но вих хо ри зо на та у ис тра жи ва њу 
исто ри је Фра на ка и са мог жи во та Кар ла Ве ли ког. У том сми слу, све ди-
ле ме, апо ри је и пи та ња ко ја су оста вље на чи та о цу у скла ду су с бу ду ћим 
ис тра жи ва њи ма ко ја сле де по сле овог ини ци јал ног ра да на ана ли зи до-
га ђа ја у ра ном сред њем ве ку на За па ду Евро пе.

1 Рад „Ахен – но ви Рим, но ви Кон стан ти но пољ” у це ли ни је из ло жен 2015. на Ше стој 
на ци о нал ној кон фе рен ци ји ви зан то ло га, ко ју су ор га ни зо ва ли Срп ски ко ми тет за ви зан то-
ло ги ју и Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град.



У тре нут ку ка да Кар ло Ве ли ки сту па на че ло фра нач ког на ро да За-
пад на Евро па бро ји 170 епар хи ја и 700 ма на сти ра чи ји су игу ма ни има ли, 
мо жда чак, и ве ћу моћ од епи ско па. У ма на сти ри ма су би ли ми си о на ри 
ко ји су би ли ан гло сак сон ског (ен гле ског) и келт ског по ре кла та ко да су 
ба шти ни ли тра ди ци ју ко ју обе ле жа ва ма на стир као жи жа свих дру штве-
но-кул тур них до га ђа је из за пад но е вроп ских обла сти. При мер за то су 
си гур но Ви ли брорд у Ех тер на ху, Бо ни фа ци је у Фул ди, од но сно – ка сни је 
– Лул у Мајн цу. Ка ро лин шки игу ма ни и епи ско пи су по се до ва ли то ли ка 
про стран ства да су мо гли да се сма тра ју вла да ри ма над де се ти на ма хи ља-
да се ља ка, ко ји су да ров ни ца ма вла да ра би ли пред о дре ђе ни да се бри ну 
о ег зи стен ци ји ма на сти ра и мо на ха. По што су ве ли ки по се ди са да пре шли 
у ру ке игу ма на или епи ско па, да ро ви кра ље ва или об ла сних вла да ра Цр кви 
про ме ни ли су из глед За пад не Евро пе. С дру ге стра не, игу ма ни су би ли 
од го вор ни за ре гру то ва ње ло кал ног плем ства за рат не по хо де Кар ла Ве-
ли ког. По сто ја ње кли ри кал не ели те, ко ја је ста ја ла и из над ло кал ног плем-
ства, сву да у За пад ној Евро пи, учи ни ла је Ка ро лин шко цар ство су штин ски 
дру га чи јим од Ви зан тиј ског цар ства у 9. ве ку. Ви зан тиј ске про вин ци је 
су ег зи сти ра ле у сен ци Кон стан ти но по ља. То ни је био слу чај и с Кар ло-
вим цар ством, упр кос це ре мо ни јал ном зна ча ју Ахе на, на пре ла зу из 8. у 
9. век. 

Иа ко Кар ло во цар ство ни ка да ни је има ло је дан су пер и ор ни цен тар 
у од но су на дру ге гра до ве и обла сти цар ства, Ахен се из дво јио као ме сто 
где је Кар ло Ве ли ки про во дио нај ви ше вре ме на у кон ти ну и те ту због тер-
мал них во да ко је су му по ма га ле да пре ва зи ђе здрав стве не про бле ме. Кар-
лов Двор у Ахе ну је оку пљао љу де ко ји су да ље ди стри бу и ра ни сву да по 
За пад ној Евро пи. Иа ко је Двор био зна чај но кул тур но сре ди ште Кар ло вог 
цар ства, ни је на мет нуо јед но о бра зност и ну жност свим при пад ни ци ма 
цар ства. Ахен је био ме сто где је Кар ло са ку пљао нај бо ље љу де из це ле 
За пад не Евро пе и од њи хо вих иде ја цр пео сво ју енер ги ју и сна гу за да ље 
по хо де, али и за оправ да ње сво је екс пан зи о ни стич ке по ли ти ке.

АХЕН

Ахен су као на се ље осно ва ли Ри мља ни у 1. ве ку н. е. (Aqu ae Gra ni). 
Град оби лу је тер мал ним из во ри ма. На ме сту античкe ба ње Кар ло Ве ли ки 
је око 800. го ди не са гра дио двор и ка те дра лу,у ко јој је кру ни сан ње гов син 
Лу двиг I По бо жни 813. го ди не, као и го то во сви ца ре ви Све тог рим ског 
цар ства до 1513. го ди не. Град је био цен тар ка ро лин шке кул ту ре, а за 
крат ко вре ме по стао је пре сто ни ца све тов не и ду хов не вла сти. Из Ахе на 
је Кар ло слао ути цај не љу де сву да по За пад ној Евро пи с ци љем да ши ре 
иде је ка ро лин шке ре не сан се и ње го ве екс пан зи о ни стич ке по ли ти ке. Из 
овог сре ди шта из вр шен је ути цај на мно ге за пад но е вроп ске на ро де, пр вен-
стве но пре ко мре же кли ри ка, ми си о на ра, ко ји су би ли про ду же на ру ка 
ахен ске, од но сно ка ро лин шке ре не сан се. 
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НО ВА КУЛ ТУ РА

Ка ро лин шку ре не сан су мно ги су исто ри ча ри од ре ди ли као про цват 
обра зо ва ња ко ји је те као упо ре до с об но вом цр кве ног жи во та, од но сно 
ин сти ту ци ја Цр кве, а за тим и као део про гра ма вер ске об но ве ко ју су 
спро во ди ли ка ро лин шки двор у сим фо ни ји са цр кве ним ве ли ко до стој ни-
ци ма2. Џон Кон тре ни [Con tre ni 1985: 59–75] на гла сио је и по се бан до при нос 
ка ро лин шке ре не сан се – про у ча ва ње грч ког је зи ка. Ка ко су фра нач ки 
ис тра жи ва чи у 9. ве ку би ли су о че ни с је лин ском све то о тач ком ли те ра ту-
ром мо ра ли су до бро да на у че грч ки је зик – а да ли су у то ме ус пе ли оста је 
отво ре но пи та ње јер зна мо да је пре вод до ку ме на та са Сед мог ва се љен ског 
са бо ра био при лич но лош и усло вио је ико но бо рач ко де ло ва ње на Дво ру 
у Ахе ну ко је се огле да ло у спи си ма Те о дул фа из Ор ле а на, а са мим тим и 
Кар лов от клон пре ма та да шњој ви зан тиј ској те о ло ги ји. С дру ге стра не, на 
са мом Дво ру у Ахе ну из у ча ва ње гра ма ти ке и реч ни ка грч ког и ла тин ског 
је зи ка, ишло је уко рак с ана ли зом све то о тач ких и би блиј ских тек сто ва 
[Con tre ni 1995: 712–723] та ко да су се на Дво ру Кар ла Ве ли ког де си ле ре-
во лу ци о нар не про ме не на свим по љи ма кул ту ре. Вал тер Ул ман (Wal ter 
Ul lmann) од 1969. го ди не за сту па те зу да је фе но мен Ка ро лин шке ре не сан се 
имао ши ре и ду бље зна че ње, по себ но у кон тек сту по ли ти ке и иде о ло ги је 
За пад не Евро пе у пе ри о ду 8–9. ве ка [Ul lmann 2010a: 112–120]. У ње го вом 
ра ду се ис ти че ја сно ди фе рен ци ра ни од нос пре ма дру штву и дру штве ним 
про ме на ма [Ul lmann 1966: 23–29], ко је ће ка сни је из не дри ти про ме не 
ши рих раз ме ра. Да кле, он је ис тра жио уло гу Фра нач ке у за пад но е вроп ском 
дру штву и од ре дио је ме сто Кар ло вог цар ства [Ul lmann 2010b: 141–143] у 
кон тек сту раз во ја овог свет ског ре ги о на ана ли зи ра ју ћи пој мо ве Kа ро лин-
шк е ре не сан се; re no va tio у фра нач ком дру штву; и ин те лек ту ал не ели те3. 
На тај на чин хри шћан ски за кон и Цр ква по ста ју сту бо ви вла дар ске идео-
ло ги је [O a kley 1999: 26–28]4. Ул ма на сле ди и Ро за мон да Мек ки те рик 

2 На при мер, Џон Кон тре ни за сту па ста но ви ште да је Ка ро лин шка ре не сан са из ра ста-
ла као део про гра ма вер ске об но ве ко ју су спро во ди ли ка ро лин шки Двор у сим фо ни ји са 
Цр квом, не са мо због об но ве мо рал них нор ми и уоб ли ча ва ња етич ког ко дек са за све жи те ље 
Фра нач ке, већ и због ра ђа ња но ве кул ту ре и ци ви ли за ци је на За па ду Евро пе. Он на во ди да је 
Ка ро лин шка ре не сан са има ла до бро ор га ни зо ван про грам, ко ји без ау то ри те та (ов де ми сли 
на Кра ља и Цр кву) не би мо гао да оства ри за цр та не ци ље ве. Мо на шке, цр кве не и дво р ске 
би бли о те ке снаб де ве не су – у вр ло крат ком пе ри о ду – нај бит ни јим књи га ма из раз ли чи тих 
на уч них ди сци пли на, ко је су по мо гле да се ши ро ко обра зу је ве ли ки број ми си о на ра. Те књи-
ге су би ле ва жне и за про у ча ва ње до та да шњих вла дар ских иде о ло ги ја и за ис тра жи ва ње на 
по љу бо го слу же ња и хри шћан ских дог ма та [Con tre ni 1985: 59–75].

3 Ул ман је пр ви по јам об ја снио у кон тек сту од но са раз во ја кул ту ре и дру штва с вла дар-
ском иде о ло ги јом. Re no va tio је сте по јам ко ји об ја шња ва нов од нос фра нач ког дру штва пре ма 
ре ли ги ји и вер ским схва та њи ма, као ег зе гет ски на пор да се ста ро за вет ним де ша ва њи ма од-
ре ди суд би на фра нач ког дру штва као но вог Изра и ља. Тре ће – о че му Ул ман го во ри – је сте 
ства ра ње ин те лек ту ал не ели те ко ја је на дво ру фра нач ких кра ље ва, а по себ но Кар ла Ве ли ког, 
уна пре ди ла од нос пре ма зна њу и исто ри ји, ство ри ла ши ро ко обра зо ва ње бу ду ћих кли ри ка 
и учи те ља, али и ми си о на ра ко ји су има ли за да так да иде о ло ги ју дво ра и но во раз у ме ва ње 
Би бли је при ме не на па ган ска пле ме на ко ји ма су про по ве да ли Хри сто во Је ван ђе ље.

4 Нај ве ћи до при нос – по ред на ве де ног – ипак је ис ти ца ње раз во ја пра ва и за ко но дав ства 
на фра нач ком Дво ру с јед ним ци љем: да по ста не сер вис вла дар ске иде о ло ги је, с по себ ним 
освр том Ул ма на на Ју сти ни ја но ве Но ве ле; и ко ри шће ње бе се да за ства ра ње јав ног мње ња 
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[McKit te rick 2005: 151–159] ко ја по др жа ва те зу о пој му re no va tion у окви-
ру Ка ро лин шке ре не сан се5. Но вом кул ту ром, од но сно пре о бра жа јем ан-
тич ке и хри шћан ске кул ту ре дво р ски ин те лек ту ал ци у Ахе ну из гра ди ли 
су но ви при ступ ан тич ким и ра но хри шћан ским иде ја ма и до при не ли да 
се из не дри но ва кул ту ра у За пад ној Евро пи. У том сми слу Ахен у дру гој 
по ло ви ни 8. и по чет ком 9. ве ка мо же да бу де по сма тран и као но ви Рим 
и као но ви Кон стан ти но пољ.

НО ВА УМЕТ НОСТ

Двор Кар ла Ве ли ког у Ахе ну био је збир ре зи ден ци јал них, по ли тич-
ких и вер ских згра да, ко је су би ле сре ди ште вла сти Ка ро лин шког цар ства. 
То је био за то до ба је дин ствен гра ди тељ ски про јект, ко ји је од ра жа вао 
те жње Кар ло ве об но ве, Ка ро лин шке ре не сан се. Глав ни про јек тант био је 
Одо из Ме ца, ве ро ват но, нај ра ни ји по зна ти ар хи тек та Се вер не Евро пе 
[Ching et al. 2007: 317]. О зна ча ју цар ског ком плек са го во ри чи ње ни ца да 
су Ахен Кар ло ви дво р ски ин те лек ту ал ци на зва ли Но вим Ри мом [Roth 
2011: 33].

Већ око 800. го ди не, Ахен ска ка пе ла сма тра се пр вом ка те дра лом Се-
вер не Евро пе. Дво р ска ка пе ла Кар ла Ве ли ког или Ахен ска ка пе ла, нај-
зна чај ни ја мо ну мен тал на гра ђе ви на Ка ро лин шке ре не сан се, на ста ла је у 
раз до бљу од 786. до 805. го ди не. Цр ква је ин спи ри са на ра но хри шћан ским 
цен трал ним гра ђе ви на ма, а не по сред ни узор је цр ква Сан Ви та ле у Ра ве ни 
[Roth 2011: 14]. Кар ло ва пре сто ни ца у Ахе ну те жи ла је да бу де им пре си-
ван из раз уз ви ше но сти и мо ћи цар ства, сто га је Сан Ви та ле по ста ла узо-
ром цар ске тра ди ци је, ко ју је Кар ло на сто јао да об но ви. Кон струк ци ја 
Ахен ске ка пе ле од ра жа ва ве ћи ути цај рим ске не го ви зан тиј ске град ње. 
Ге о ме триј ска јед но став ност и ја сно ћа про стор них је ди ни ца раз ли ку је је 
од ма ње од ре ђе ног про сто ра ра вен ске цр кве; а пре воз ра вен ских и рим ских 

ко је би би ло у ко рист вла дар ске иде о ло ги је. Про тив ме то до ло ги је и ко ри шће ња из во ра Вал-
те ра Ул ма на глас је ди гао Френ сис Оу кли у књи зи [O a kley 1999]. Он је ја сно и на при ме ри-
ма по ка зао ко ли ко је Ул ман гре шио ка да је не ке спо р не исто риј ске из во ре про гла ша вао за 
при мар не и на тај на чин угро зио – углав ном тач на – ста но ви шта на ко ји ма је гра дио сво ју 
те о ри ју о Ка ро лин шкој ре не сан си. Ме ђу тим, ми смо ипак на ста но ви шту Ул ма на, због то га 
што је он сво ју кри ти ку ис ти цао на де та љи ма ко ји су вр ло про бле ма тич ни с аспек та за кљу-
чи ва ња. На при мер, Оу кли го во ри да је Ул ман ис ти цао је рес као вр ло ва жну за об ја шње ње 
исто риј ских и по ли тич ких при ли ка у Кра ље ви ни, што он сма тра не ва жним, а ми до да је мо: 
јер по сма тра про блем са ста но ви шта се ку лар ног, мо дер ног ис тра жи ва ча ко ји са гле да ва кон-
цепт це лог фе но ме на без об зи ра на та да шње схва та ње ве ре и цр кве них дог ма та. Оу кли 
ис ти че да се до раз ли чи тих за кљу ча ка до ла зи на раз ли чи те на чи не ако се ко ри сте за ко ни 
ло гич ког раз ми шља ња и за ко ни здра во ра зум ског раз ми шља ња, што ја сно по ка зу је ка кав је 
ње гов став пре ма ис тра жи ва њу и пре ма раз у ме ва њу ис тра же ног [O a kley 1999: 26–28].

5 Ро за монд Мек ки те рик по др жа ла је те зу о пој му re no va tion у окви ру Kаролиншк е 
ре не сан се и иде о ло ги је ка ро лин шких вла да ра у 9. ве ку и ту ма че ћи овај по јам пред ста ви ла 
га као ве ли ки до при нос Кар ла Ве ли ког за пад но е вроп ској кул ту ри и исто ри ји. То је би ло 
вре ме но вих по че та ка на свим по љи ма – те мељ за да љи ток исто ри је у За пад ној Евро пи – и 
ши ре ња хри шћан ства. И она је ис та кла Кар ла Ве ли ког као па тр о на и ме це ну обра зо ва ња и 
пре пи си ва ња књи га, што је ка сни је усло ви ло све оп штом екс пан зи јом ин те лек ту а ла ца ко ји 
су уна пре ди ли кул ту ру, при вре ду и иде о ло ги ју [McKit te rick 2005: 151–159].
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сту бо ва у Ахен сим бо ли зу је Кар ло во об на вља ње цар ства – Ахен по ста је 
и ви зу ел но но ви Рим.

С дру ге стра не, умет ност се раз ви ја и у ру ко пи сним књи га ма, ко је 
од та да по чи њу да до би ја ју обри се са вре ме них књи га, с илу стра ци ја ма 
ко је су слич не да на шњим. У ру ко пи сним из да њи ма сли ка ју се ми ни ја-
ту ре и ини ци ја ли стро гог ге о ме триј ског ти па, са – углав ном – фло рал ним 
и ани мал ним мо ти ви ма, ко ји су гер ман ско-келт ског по ре кла. Те ми ни ја-
ту ре под се ћа ју на сли ку, а не на ико ну, јер се ико нич но гу би у на гла ша ва-
њу ге о ме триј ског и пре ци зног. По што се пре пи си ва ње вр ши у тра ди ци ји 
па пе Гри го ри ја Ве ли ког (540–604) и ње го во схва та ње ико нич ног [Gre go ri us 
I, Re gi strum Epi sto la rum, XI: 13]6 пре не се но је на ми ни ја ту ре у ру ко пи сним 
књи га ма. Та ко из о бра же ни ли ко ви на ми ни ја ту ра ма ко је на ста ју у ру ко-
пи сним књи га ма у Ахе ну са да до би ја ју ви ше пе да го шку, а не бо го слов ску 
функ ци ју. 

Мо ра се на гла си ти да су Ахен и Рим, осим кул ту ре и умет но сти, по-
ве за ле и не ке исто риј ске окол но сти из пе ри о да пре Кар ла Ве ли ког ко је 
су мо гле да об ја сне за што Ахен пре тен ду је да по ста не но ви Рим, од но сно 
но ва пре сто ни ца За пад не Евро пе. На и ме, па па Сте фан II (752–757) с Пи-
пи ном Ма лим (c.714–768) на пра вио је до го вор да фра нач ка власт по ста не 
зва нич ни за штит ник Ри ма, уме сто ви зан тиј ских им пе ра то ра [Riché 1993: 
65]. Пи пин је у пот пу но сти ис пу нио сво ју стра ну до го во ра: по мо гао је 
па пи у бор би про тив Лан го бар да, и вра тио му је све прет ход не по ча сти, 
али је ујед но и омо гу ћио да па па из Ри ма поч не да вла да има њи ма та ко 
што му је осво је не обла сти да ри вао на упра ву7. Баш у том пе ри о ду по ја-
вљу је се по зна ти ла жни до ку мент, на пи сан у па пи ној кан це ла ри ји, „Кон-
стан ти но ва да ров ни ца” (Do na tio Con stan ti ni)8. Про то пре зви тер Јо ван Ро-
ма ни дис ка же да је свр ха овог ла жног до ку мен та спре ча ва ње Фра на ка 
да ус по ста ве не за ви сну власт у Ри му. Ипак, мо жда тре ба на гла си ти да је 
при мар на уло га овог до ку мен та би ла усме ре на, не про тив Фра на ка, већ 

6 У пи сми ма Се ре ни ју епи ско пу мар сељ ском (с. 600) па па Гри го ри је Ве ли ки ја сно 
го во ри да сли ке (ико не) не би тре ба ло да се обо жа ва ју, али да не би тре ба ло ни да се уни шта-
ва ју, јер пред ста вља ју све те до га ђа је и љу де и мо гу да по слу же да обра зу ју не пи сме не у 
је ван ђе о ском ду ху и не зна бо шци ма да бу ду пу то каз Хри сту, од но сно кр ште њу. Да кле, па па 
Гри го ри је Ве ли ки ви ди ико не као до бар ди дак тич ки ма те ри јал у пе да го шке свр хе, без пре-
ци зног бо го слов ског уте ме ље ња.

7 Го ди не 756. фра нач ка вој ска је упа ла у се вер ну Ита ли ју и убр зо оп ко ли ла лан го бард-
ског кра ља Аистулфa, ко ји на кон то га при хва та да па пи пре пу сти Ра ве ну и Рим, као и да 
при зна вр хов ну власт Фра на ка. Та ко је па па по стао и све тов ни вла дар. 

8 Овај исто риј ски из вор, иа ко не а у тен ти чан, по ми ње мо у кон тек сту од но са Ри ма и 
Ахе на, те не би тре ба ло да се о том до ку мен ту по дроб ни је го во ри: у Do na tio Con stan ti ni 
го во ри се да је цар Кон стан тин, ка да га је па па Сил ве стар кр стио, да ро вао па пи зна ке цар ске 
вла сти – пур пур ну хла ми ду, злат ну ди ја де му, „град Рим, зе мље и гра до ве Ита ли је и чи та вог 
За па да”. Из тог раз ло га је пре се лио сво ју пре сто ни цу у Но ви Рим, Кон стан ти но пољ. „И ми 
де кре том од ре ђу је мо да ће он – од но сно – рим ски па па има ти пра во пр вен ства у Цр кви ис-
пред епи ско па Алек сан дри је, Ан ти о хи је, Ца ри гра да и Је ру са ли ма, као и над Бож јим Цр ква ма 
у це лом све ту. И па па ко ји до са да пред се да ва Све том Рим ском Цр квом, би ће нај ви ши и на-
чел ник свих све ште ни ка у це лом све ту, а пре ма ње го вој од лу ци ре ша ва ће ће се сва пи та ња.” 
[Do na tion of Con stan ti ne and Con sti tu tum Con stan ti ni 2007]. На срп ском је зи ку ви де ти у 
[Пузовић 2008].
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про тив вла сти у Кон стан ти но по љу. У бу ду ћем исто риј ском пе ри о ду зна-
чај до ку мен та био је мно го ду бљи, или је зна чај ра стао услед ге о по ли-
тич ких про ме на: Do na tio Con stan ti ni пред ста вља са свим но ву те о ри ју о 
од но су све тов не и цр кве не вла сти, јер па па има ве ћи ау то ри тет, не са мо 
на цр кве ном, већ и на све тов ном по љу. Да кле, па па је ви ши и по ча сти и 
по вла сти од би ло ког дру гог епи ско па; али и од по гла ва ра Им пе ри је; 
та ко да је ца рев ау то ри тет мо гао оп ста ти са мо као не ка вр ста пап ског 
ва зал ства [Ro ma ni des 1981: 18–34]. Осла ња ју ћи се на исто риј ске из во ре 
– по себ но Con sti tu tio Ro ma na9 – мо же се за кљу чи ти, баш као што је То мас 
Нобл то учи нио – да је ка ро лин шки пе ри од у исто ри ји па па до при нео 
си гур но сти и без бед но сти пап ске вла сти, не са мо у гра ду Ри му, већ и у 
обла сти ма у сре ди шњој Ита ли ји [No ble 1986: 313]. По ред по ли тич ке мо ћи, 
са рад ња с рим ским епи ско пом вла да ру Фра нач ке др жа ве би ла је нео п ход-
на ка ко би се иде је Ка ро лин шке ре не сан се – реч ју, осве шта ва ње дру штва 
и са мог Цар ства – оства ри ле и уо би ча ји ле у на ро ди ма под фра нач ком 
упра вом [Ul lmann 2010b: 123] у За пад ној Евро пи.

Ан гло сак сон ски ин те лек ту ал ци, пр вен стве но Ал ку ин, ко ји су Ахе ну 
обез бе ди ли ни во но ве кул тур но-по ли тич ке пре сто ни це Цар ства на За па ду, 
же ле ли су да об ја сне и де фи ни шу пре тен зи ја да се по јам Рим ског цар ства 
са свим сво јим кул тур но-исто риј ским ко но та ци ја ма сје ди ни са ста ро за вет-
ним пој мом Др жа ве и од но са пре ма Бо гу и пре ма бли жњи ма. На тај на чин 
Кар ло Ве ли ки по стао би ста ро за вет ни цар ко ји се ста ра о свим пле ме ни-
ма, у ње го вом слу ча ју, у це лој За пад ној Евро пи, а та квог ца ра по др жа ва 
па па из Ри ма и сви ар хи е пи ско пи и епи ско пи у За пад ној Евро пи. На тај 
на чин до ла зи до сим фо ни је Цар ства и Цр кве, ко ја мо же да оп ста не са мо 
у ли ку ца ра Кар ла Ве ли ког ко ји вла да из Ахе на – но вог Ри ма [Ul lmann 
2010b: 85].

НО ВА ТЕ О ЛО ГИ ЈА

Пр ва по тре ба ко ју је осе ти ла тран сре ги о нал на ели та у Кар ло вом 
цар ству би ла је по тре ба за за јед нич ком иде јом ко ја би по ми ри ла све кул-
тур не и мен та ли тет не раз ли ке на родâ и на тај на чин омо гу ћи ла да се сви 
за јед но збли же и уђу у чвр сту за јед ни цу [Ul lmann 2010a: 78] оку пље ну 
око свог ца ра. Упра во у овом кон тек сту, Пи тер Бра ун ис ти че Ал ку и на из 
ен гле ског Јор ка, јед ног од нај у че ни јих љу ди у Кар ло вој бли зи ни, као оно-
га ко ји за го ва рао та кво гру пи са ње на ро да и на ди ла же ње об ла сних вла да ра 
ве ром у jедног Бо га и јед ног ца ра. Он је био пред став ник ста ре рим ске 

9 Con sti tu tio Ro ma na, по зна та и као Con sti tu tio Lot har, је сте за ко но дав ни акт ко ји је 
об на ро до вао Ло тар I, а 11. но вем бра 824. го ди не по твр дио па па Ев ге ни је II. Con sti tu tio је са-
др жао де вет по гла вља, ко јим се под ја чу кон тро лу цар ске вла сти ста вља ста тус и уло га па пе, 
о че му све до че од ред бе пре ма ко ји ма се про пи су је да цар ски иза сла ни ци над гле да ју рад и 
слу жбу рим ског епи ско па, а – мо жда и нај бит ни је – од ре ђу је се да ни је дан па па не мо же да 
за поч не пон ти фи кат без прет ход не за кле тве на вер но сти ца ру. Овај акт је об но вио не ка да шњи 
оби чај да но вог па пу би ра ју рим ски клир и на род, а, с дру ге стра не, ре гу ли ше се од нос све-
тов не и ду хов не вла сти у Ри му и окол ним под руч ји ма под пап ском упра вом (те ри то ри је 
ко је ће об у хва та ти бу ду ћа Пап ска др жа ва) [Con sti tu tio Ro ma na 1893: 322–324].
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– гри го ри јан ске – тра ди ци је, ко ји ни је во лео ло кал не Цр кве, већ је же лео 
да рим ски па па бу де ау то ри тет свим цр ква ма на За па ду Евро пе, у обла-
сти ма ко ји ма су упра вља ли по мод ни и не пи сме ни ве ли ка ши [Браун 2010: 
568–570]. По ред рим ске тра ди ци је, Ал ку ин је у Ахен из Ен гле ске до нео 
јед ну ка рак те ри сти ку ко ја ће кра си ти Кар ло ву ели ту, а то је би ла: при пад-
ност за тво ре ној ску пи ни по себ них љу ди [Col lins 2012: 117]. За Ал ку и на 
је Хри шћан ска цр ква, а не Рим ско цар ство би ла еле мент ко ји ује ди њу је 
За пад ну Евро пу, као нај ве ли чан стве ни ја и нај ком пакт ни ја уста но ва ко ју 
су по што ва ли и ве ли ка ши и њи хо ви по да ни ци. Хри шћан ски за кон ко ји је 
Ал ку ин за го ва рао мо рао је да бу де про по ве дан слу ша о ци ма раз ли чи тих 
ин те лек ту ал них мо гућ но сти [Браун 2010: 568]. У вре ме Кар ла Ве ли ког 
бо го слов ски тек сто ви ни су би ли на ме ње ни по је дин цу или ма њој гру пи, 
већ су су ге стив но чи та ни на глас сви ма. Све то пи смо и бе се де све тих ота-
ца чи та ни су на глас, ја сно и с пу ним ау то ри те том с ам во на, ка ко би на дах-
ну ли слу ша о це да и они осе те да су ели та, хри шћан ска ели та. То на сто ја-
ње ахен ског Дво ра на тре нут ном раз у ме ва њу је сте и би ла зна чај на раз ли ка 
из ме ђу ка ро лин шких ин те лек ту а ла ца и рим ских прет ход ни ка, углав ном 
ми си о на ра ко ји су – са мо уз Бо жи ју по моћ – скром но про по ве да ли па ган-
ским, по не кад и вр ло агре сив ним, слу ша о ци ма. Про по вед је по ста ла са-
став ни део жи во та свих жи те ља фра нач ког цар ства, па је тре ба ло уса гла-
си ти ко му ни ка ци ју и го во ри ти је зи ком ра зу мљи вим за све ста ле же. Упра во 
та чи ње ни ца је би ла нај ве ћи иза зов за Ал ку и на и ахен ску ели ту.

У Ахе ну се бри жљи во пре пи си ва ло Све то пи смо и бде ло се над тек-
стом, јер је Би бли ја би ла је дин стве на ма ни фе ста ци ја Бо жи је во ље. Ми си ја 
Цр кве за епи ско па ор ле ан ског Те о дул фа пред ста вља ла је об ја шње ње Све-
тог пи сма па ган ским на ро ди ма, али и хри шћа ни ма. За то је и био за пре-
па шћен ка да је схва тио да су на Ис то ку за у зе ли благ став пре ма од но су 
пре ма тек сту Све тог пи сма и да су сво јим вер ни ци ма по ну ди ли уме сто 
об ја шње ња и пи са ња но вих књи га, са мо као ме ди јум обич не сли ке – ико не. 
Те о дулф је кри ти ко вао то што је у Ви зан ти ји пре ви ше ства ри сма тра но 
за све те, а он је же лео да се по ву че ја сна раз ли ка из ме ђу све тог и про фа-
ног, ко ја је не до вољ но де фи ни са на и у рим ској и у кон стан ти но пољ ској 
Цр кви. По сто ја ње те оштре раз ли ке из ме ђу ова два пој ма ко ју је по вла чио 
Те о дулф, отво ри ло је и пра зан про стор, у ко ме је мо гла да се сме сти пре-
хри шћан ска, тј. па ган ска, про шлост се ве ро за пад не Евро пе ако оста не 
про фа на. Упра во пра вље ње ја сне пој мов не раз ли ке по ста је стан дард за 
Те о дул фа по ко ме је он од ре дио да је Кар ло во цар ство би ло над моћ но у 
од но су на Ви зан ти ју. И у том кон тек сту Ахен би ва про мо ви сан у но ви 
Кон стан ти но пољ.

Ал ку и нов је став био да и ста ре књи ге тре ба при ла го ди ти чи та о ци ма. 
За то на ста је и по зна та Ка ро лин шка ми ну ску ла, ко јом се рас ки да с про шло-
шћу и на фор мал ном ни воу. Књи ге у За пад ној Евро пи ни су ви ше она кве 
ка кве су би ле, већ су бли же књи га ма ка кве да нас по сто је. Ши ре ње Ка ро-
лин шке ми ну ску ле окон ча ло је ша ре ни ло и ра зно ли кост ло кал них пи са ма, 
ко ја су се раз ви ја ла у 6. и 7. ве ку. Да кле, уз уни фор ми са ну ти по гра фи ју 
– већ опи са не – ми ни ја ту ре и ини ци ја ли ускла ђи ва ни су у јед но о бра зне 



ру ко пи сне књи ге. Уз то, Ал ку и нов иде ал је био чист и пре ци зан ла тин ски 
је зик. Ме ђу тим, та кав ла тин ски ни је био ра зу мљив за ве ћи ну ста нов ни-
штва, па је опет Ал ку ин ода брао за тво рен круг по себ них љу ди ко ји ће 
ко ри сти ти и раз у ме ти је дан – за оби чан на род – но ви ла тин ски је зик. Као 
Ан гло сак со нац и ен гле ски ђак, Ал ку ин је знао да ла тин ски је зик ко ри сте 
са мо ин те лек ту ал ци, иа ко је та кав ла тин ски био мр тав је зик, ко ри сти ли 
су га са мо иза бра ни [Duc kett 1951: 76]. Тај острв ски иде ал Ал ку ин је пре-
нео на ка ро лин шки, кон ти нен тал ни део Евро пе. 

Оно што су Ал ку ин и љу ди с ахен ског Дво ра по сти гли ства ра ју ћи 
ла тин ску кул ту ру из у зет не хо мо ге но сти, ума ње но је гу бит ком ко му ни ка-
ци је на ни жем ни воу, јер су ро ман ски је зи ци већ по ста ли оп ште при хва-
ће на ре ал ност у Се ве ро за пад ној Евро пи. Ипак, ни је се оче ки ва ло да се 
раз у ме ју вла да ри с ни жим сло је ви ма дру штва, већ да се вла дар ске по ро-
ди це ме ђу соб но раз у ме ју. То је био по че так ства ра ња ја за из ме ђу кли ра, 
ко ји ко ри сти ис кљу чи во ла тин ски је зик, и ла и ка, ко ји су би ли огра ни че-
ни ло кал ним го вор ним је зич ким ва ри јан та ма. Ме ђу тим, ту је и на стао 
про блем: по ру ка хри шћан ског за ко на мо гла је да бу де ума ње на, чак и 
из ви то пе ре на, аљ ка вим ла тин ским је зи ком пре пи си ва ча тек сто ва и оних 
ко ји су те тек сто ве – по сле – на глас чи та ли вер ни ци ма. Да ли је тај про-
блем пре нет на пре во ђе ње и пре пи си ва ње од лу ка са Сед мог ва се љен ског 
са бо ра (787. го ди не) у Ви зан ти ји, и на тај на чин из не дрио ико но бо рач ке 
ста во ве у Фра нач кој, ко ји су по сле ути ца ли на ико но бор ство ре фор ма-
тор ског по кре та у За пад ној Евро пи у 16. ве ку?

Упо ре до с ја зом ко ји се по ја вио ме ђу љу ди ма на За па ду због чи стог 
ла тин ског је зи ка, на стао је не пре мо стив јаз из ме ђу Ис то ка и За па да у 
ве зи с бо го слов ским тер ми ни ма, ко је је тре ба ло пре ци зно пре во ди ти с 
грч ког на тзв. ахен ски ла тин ски, а за тим и на ру сти чан ла тин ски је зик. 
Ал ку и нов на ум био је да ис прав ни бо го слов ски тек сто ви на ла тин ском 
је зи ку бу ду осно ва за да ле ко се жне ре фор ме у Цр кви, та ко да не чу ди са-
зи ва ње не ко ли ко ре форм ских са бо ра у Фра нач кој др жа ви кра јем 8. и 
по чет ком 9. ве ка [Ro ma ni des 1981: 46]. На при мер, Тре ћи ахен ски са бор 
(809. го ди не) био је са бор на ко јем је до не та од лу ка о ко ри шће њу fi li o que 
у ве ро и спо ве да њу иа ко је и па па Лав III био про тив овог умет ка; док су 
уче сни ци у ра ду Са бо ра би ли на ста но ви шту Ал ку и на и Те о дул фа, епи ско-
па Ор ле а на ко ји су би ли нај бо љи пред став ни ци Ка ро лин шке ре не сан се 
[Ro ma ni des 1981: 46]. Кар ло Ве ли ки ду го го ди на уна зад за го ва рао је са-
бор ско ре ша ва ње про бле ма у Цр кви, па су од 816. до 819. го ди не одр жа ни 
са бо ри у Ахе ну на ко ји ма је ре гу ли сан мо на шки жи вот у Фра нач кој др-
жа ви што по ка зу је да је мо на штво игра ло вр ло зна чај ну уло гу у ду хов ном 
и ин те лек ту ал ном жи во ту у Фра нач кој; бе не дик тин ско пра ви ло је усво-
је но као уни вер зал но пра ви ло за це ло Цар ство; али су по дроб ни је од ре-
ђе ни од но си из ме ђу цр кве не сво ји не и ин ге рен ци ја вла да ра [Cor ra di ni et 
al. 2002: 276].

Пре Ахен ских са бо ра, по ме ну ти Те о дулф je 793. го ди не од Кар ла 
Ве ли ког добиo за да так да при пре ми ме мо ран дум о кул ту ико на у об ли ку 
де таљ ног по би ја ња до ку ме на та с ико но фил ског ва се љен ског са бо ра у 
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Ни ке ји 787. го ди не. Тај ме мо ран дум чу ва и да нас дра го це не бе ле шке о 
ца ре вим ко мен та ри ма, а по знат је под на зи вом Li bri Ca ro li ni [Fre e man 1957: 
663–705]. Био је то са же так оштрих ста во ва Те о дул фа по го то ву у пра вље-
њу раз ли ке из ме ђу Гр ка и ахен ске ели те, ко ја је има ла – по ре чи ма Пи те-
ра Бра у на – мно го то га слич ног с ико но бор ци ма у Ви зан ти ји [Браун 2010: 
585], јер су и они по пут ико но бо ра ца же ле ли да ре фор ми шу хри шћан ску 
ве ру и да ис ко ре не зло у по тре бе у бо го сло вљу и бо го по што ва њу10.

Ико но бор ство на ахен ском Дво ру мо же да об ја сни и чи ње ни ца да се 
умет ност ра ног сред њег ве ка на Се ве ру Евро пе уда љи ла од људ ског ли ка. 
У Ахе ну је нај це ње ни ја умет ност би ло ју ве лир ство, док је, с дру ге стра не, 
Ал ку и но вим и Те о дул фо вим ре ли гиј ским све том вла дао пи са ни текст. 
Лич ност се из гу би ла, а на тај на чин је и про ме њен по глед на Све ту Тро-
ји цу са ста но ви шта ка па до киј ских све тих ота ца. За то и не чу ди за што су 
та ко бр зо ахен ски те о ло зи при хва ти ли fi li o que у ве ро и спо ве да њу. Они 
ни су раз у ме ли да се на тај на чин ру ши он то ло шка ре ал ност у Све тој Тро-
ји ци, у ко јој је основ но на че ло Отац, ко ји ра ђа Си на и ко ји ис хо ди Ду ха. 
По што ни су схва ти ли по јам лич но сти у Све тој Тро ји ци, они су мо гли да 
при хва те да Дух Све ти ис хо ди и од Оца и од Си на и на тај на чин до пу стили 
три ја до ло шку не рав но те жу. Као што је у Ни ке ји и Кон стан ти но по љу у 
4. ве ку по твр ђен по јам јед но су штан ко ји по ка зу је од нос Оца и Си на, и на 
тај на чин је усме рен до бар бо го слов ски пут ко ји је до да нас пра во сла ван; 
та ко су fi li o que у Ахе ну у 9. ве ку по ка за ле од нос ка ро лин шких те о ло га 
пре ма Пре да њу и – на кра ју – пре ма Бо гу, Све тој Тро ји ци. За то је у Ахе ну 
– као екс клу зи ви тет фра нач ке те о ло ги је и Цр кве – про гла ше но ико но-
бор ство и упо тре ба fi li o que у ве ро и спо ве да њу. Ахен је та да пред ста вљен 
као но ви Кон стан ти но пољ, у ко ме се до но се дог ма ти ко ји мо ра ју би ти 
при хва ће ни у це лој Цр кви За пад не Евро пе. Ме ђу тим, та квим ста вом – не 
слу те ћи – ахен ски бо го сло ви утр ли су пут де ље ња Цр кве у исто ри ји.

* * *
Ахен је у Кар ло вом цар ству, на крат ко, по стао но ви Рим – сво јом ар хи-

тек ту ром, умет но шћу и кул ту ром; а но ви Кон стан ти но пољ – сво јом но вом 
те о ло ги јом. За кљу чу ју ћи, и но ва кул ту ра, и но ва умет ност и но ва те о ло-
ги ја, ро ди ле су јед ну но ву иде ју ко јом је ство ре но Кар ло во цар ство; а но вим 
при сту пом вла дар ској иде о ло ги ји омо гу ће но је да се та иде ја – но вог Цар-
ства, са свим сво јим пре ро га ти ви ма, фор ми ра и раз ви ја у мен та ли те ту 
гер ман ске на ци је, за то су у Ахе ну и кру ни са ни го то во сви ца ре ви Све тог 
рим ског цар ства.

10 Фра нач ки пут ни ци за Кон стан ти но пољ из ве шта ва ли су Те о дул фа ка ко су ви зан-
тиј ски хра мо ви тро шни и не де лу ју све то и убе дљи во, док је он био ста ва да храм мо ра да 
бу де пер фек тан, да се зна тач но ко где мо же да уђе и ко шта мо же да до ди ру је. Ти пут ни ци 
су твр ди ли да су за па ње ни што ви зан тиј ско дру штво и по себ но клир то ли ко вре ме на тро ше 
на сли ка ње ико на, а та ко ма ло вре ме на по све ћу је гра ди тељ ском улеп ша ва њу хра мо ва. И то 
је је дан од раз ло га за што се Те о дулф опре де лио за по би ја ње ико но фил ства, јер је дру га чи-
је схва тао све то и про фа но од ви зан тиј ских бо го сло ва [Col lins 81].
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СА ЖЕ ТАК: Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња био је да се утвр ди ко ји 
про фи ли пре да но сти ор га ни за ци ји се из два ја ју ме ђу за по сле ни ма у ор га-
ни за ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји. Та ко ђе, циљ је био да се ис пи та ка ква је 
уче ста лост до би је них про фи ла у од но су на пол, ста рост, рад ни стаж, по-
ло жај у ор га ни за ци ји и вла снич ку струк ту ру ком па ни је, као и то да ли 
осо би не лич но сти дис кри ми ни шу раз ли чи те про фи ле пре да но сти. По шло 
се од тр о ди мен зи о нал ног мо де ла Ме је ра и Але но ве, ко ји раз ли ку ју три 
ди мен зи је пре да но сти: афек тив ну, нор ма тив ну и ин стру мен тал ну. Ис тра-
жи ва ње је спро ве де но 2016. го ди не на узор ку од 395 ис пи та ни ка, за по сле-
них у на шој зе мљи. Ре зул та ти су по ка за ли да се до би ја ју три про фи ла: 
до ми нан тан афек тив но/нор ма тив ни, пот пу но пре да ни и про фил од су ства 
пре да но сти. Раз ли ке у уче ста ло сти про фи ла су до би је не из ме ђу за по сле-
них у при ват ним и др жав ним ор га ни за ци ја ма, из ме ђу ру ко во ди ла ца и 
из вр ши ла ца, за тим у од но су на ду жи ну рад ног ста жа у кон крет ној ком па-
ни ји. Ка да је реч о осо би на ма лич но сти, три про фи ла нај бо ље дис кри ми-
ни шу осо би не екс тра вер зи ја и при јат ност из НЕ ХА СО мо де ла лич но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: про фи ли пре да но сти ор га ни за ци ји, вла снич ка 
струк ту ра ор га ни за ци је, по ло жај у ор га ни за ци ји, рад ни стаж, ба зич не 
осо би не лич но сти



Пре да ност ор га ни за ци ји пред ста вља јед ну од те ма у окви ру пси хо-
ло ги је ра да и ор га ни за ци је ко ја при вла чи па жњу ис тра жи ва ча и за у зи ма 
зна чај но ме сто у ли те ра ту ри већ не ко ли ко де це ни ја. Кључ ни раз лог за то 
чи ни ве ли ки број сту ди ја ко је су по ка за ле да је она нај бо љи пре дик тор 
остан ка за по сле них у ор га ни за ци ји [Mat hi eu and Za jec 1990; Meyer et al., 
2002], али и да је зна чај но по ве за на с мно гим по зи тив ни им ис хо ди ма у 
кон тек сту ор га ни за ци о ног по на ша ња [Pan na cio and Van der berg he 2009; 
Ri ket ta 2008]. Мо же се учи ни ти да да нас у ери ве ли ке сто пе не за по сле-
но сти по тен ци јал ни од ла зак рад ни ка за ком па ни је не пред ста вља ве ли ки 
про блем. Mеђутим, сво је вољ но нај че шће од ла зе нај бо љи рад ни ци, од но-
сно они ко ји има ју ви ше ал те рна ти ва за за по сле ње [Co hen 2003]. Из тог 
раз ло га, ор га ни за ци је мо ра ју да ра де на ја ча њу пре да но сти сво јих за по-
сле них, ка ко би, на пр вом ме сту, за др жа ли сво је рад ни ке.

Нај ши ре ре че но, пре да ност је оно што по је дин ца ве зу је за ор га ни за-
ци ју. Нај по зна ти ји и нај ви ше ис тра жи ван је мо дел Ме је ра и Але но ве 
[Meyer and Al len 1991, 1997], ко ји раз ли ку ју три ди мен зи је пре да но сти, три 
из во ра ве за но сти – афек тив ну, нор ма тив ну и ин стру мен тал ну пре да ност. 
Кроз ве ли ки број сту ди ја је ис пи ти ва но шта су ан те це ден ти ко је од три 
ди мен зи је [Ca e sens et al., 2014; Mat hi eu and Za jec 1990; Meyer et al., 2002; 
Pan na cio and Van den berg he 2009], као и то до ка квих ис хо да до во ди то што 
не ко има ви со ку афек тив ну или, на при мер, ин стру мен тал ну ди мен зи ју 
пре да но сти. Тај при ступ у ли те ра ту ри по знат је као усме рен на ва ри ја бле 
(va ri a ble-cen tred). Ме ђу тим, по ме ну те три ди мен зи је ни су ме ђу соб но ис-
кљу чи ве, и не ко мо же има ти ви сок скор са мо на јед ној, две или на све три 
ди мен зи је исто вре ме но. Дру гим ре чи ма, мо гу по сто ја ти раз ли чи ти про-
фи ли пре да но сти ор га ни за ци ји, у за ви сно сти од то га ко је на ко јим ди-
мен зи ја ма има ви со ке ско ро ве. 

Из тог раз ло га, у по след њих не ко ли ко го ди на па жња ис тра жи ва ча 
све ви ше се окре ће ка при сту пу усме ре ног на по је дин ца (per son-cen tred), 
ко ји под ра зу ме ва утвр ђи ва ње раз ли чи тих про фи ла за по сле них за сно ва-
них на ком би на ци ји ди мен зи ја пре да но сти ор га ни за ци ји [Meyer and Mo rin 
2016]. Та ко ђе, тра га се за тим ко ји про фи ли за по сле них по сти жу нај бо ље 
ре зул та те, ко ји су нај у спе шни ји у из вр ше њу рад них за да та ка, а ко ји ис по-
ља ва ју кон тра про дук тив но, не по жељ но по на ша ње [Ka bins et al., 2016; Мeyer 
and Mo rin 2016; Sin cla ir et al., 2005]. Ме ђу тим, го то во да не ма ни јед ног 
ис тра жи ва ња ко је је има ло за циљ да утвр ди шта је то што дис кри ми ни-
ше раз ли чи те про фи ле. Ни је ис пи та но да ли по сто је, на при мер, пол не 
раз ли ке, да ли их од ре ђу је рад но ис ку ство, ка кви су до ми нат ни про фи ли 
у др жав ном а ка кви у при ват ном сек то ру и слич но. Исто та ко, ни је ана-
ли зи ра но да ли по сто ји дис по зи ци о на, лич но сна скло ност ка фор ми ра њу 
јед ног или дру гог про фи ла. А ка да је реч о на шој зе мљи, не ма ни јед ног 
оп се жног ис тра жи ва ња на те му пре да но сти ор га ни за ци ји уоп ште, ни ти 
је ис пи ти ва но ка кви про фи ли се из два ја ју ме ђу за по сле ни ма у ком па ни-
ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

У скла ду с тим, основ ни циљ овог ра да од но си се на утвр ђи ва ње ко ји 
про фи ли пре да но сти ор га ни за ци ји по сто је ме ђу за по сле ни ма у Ре пу бли ци 
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Ср би ји и ко ји од њих су до ми нат ни у од но су на пол и ста рост за по сле них, 
обра зо ва ње, рад ни стаж, по ло жај и вла снич ку струк ту ру ор га ни за ци је. 
По ред то га, циљ овог ра да је да се ис пи та да ли по сто је раз ли ке у из ра же-
но сти осо би на лич но сти ме ђу за по сле ни ма дру га чи јих про фи ла пре да-
но сти. Дру гим ре чи ма, циљ је утвр ди ти ко је осо би не лич но сти нај бо ље 
дис кри ми ни шу то ко ји про фил пре да но сти ће по је ди нац раз ви ти.

ОД РЕ ЂЕ ЊЕ ПОЈ МА ПРЕ ДА НО СТИ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ

Ка да је реч о од ре ђе њу пој ма пре да но сти ор га ни за ци ји, де фи ни ци ја 
има ко ли ко и ау то ра ко ји су се њо ме ба ви ли. Ме ђу тим, иа ко ау то ри ста-
вља ју на гла сак на раз ли чи те аспек те и при ро ду пој ма, го то во свим де-
фи ни ци ја ма је за јед нич ко то да je пре да ност оно што ве зу је по је дин ца за 
ор га ни за ци ју [Co o per-Ha kim and Vi swe sva ran 2005; Мow day et al., 1982] 
или под ра зу ме ва во љу да се ис тра је у сме ру ак тив но сти [Bec ker 1960]. 

Пре ма Ко е ну [Co hen 2007], мо гу се раз ли ко ва ти три ере раз во ја кон-
струк та пре да но сти. Пр ва се ве зу је за Ха у ар да Бе ке ра [Bec ker 1960], ко ји 
на пре да ност гле да као на ли ни ју по на ша ња, а дру га за Мав де ја и са рад-
ни ке за ко је пре да ност пред ста вља: „...ре ла тив ну сна гу иден ти фи ка ци је 
по је дин ца с ор га ни за ци јом и укљу че но сти у кон крет ну ор га ни за ци ју. 
Кон цеп ту ал но, мо же би ти ока рак те ри са на по мо ћу нај ма ње три фак то ра: 
а) сна жно ве ро ва ње и при хва та ње ор га ни за циј ских ци ље ва и вред но сти, 
б) во ља да се уло жи из ве стан на пор у ко рист ор га ни за ци је, и в) сна жна 
же ља да се за др жи члан ство у ор га ни за ци ји” [Mow day et al., 1982: 27]. 
Тре ћу еру чи ни нај по зна ти ји и нај ви ше ис тра жи ван мо дел Ме је ра и Але-
но ве [Meyer and Al len 1991, 1997], ко ји ће у на ред ном тек сту би ти де таљ-
ни је опи сан и ко ји пред ста вља те о риј ско по ла зи ште у овом ра ду.

ТР О ДИ МЕН ЗИ О НАЛ НИ МО ДЕЛ ПРЕ ДА НО СТИ  
МЕ ЈЕ РА И АЛЕ НО ВЕ

Ме јер и Але но ва 1990. об ја вљу ју чла нак у ко јем пред ста вља ју свој 
тр о ди мен зи о нал ни мо дел пре да но сти, као и ска ле за њи хо во ме ре ње [Al len 
and Meyer 1990]. Од ре ђе ње пре да но сти пре ма Мав де ју и сaрадницима 
[Mow day et al., 1982], пре да но сти као ста ва, они на зи ва ју афек тив на пре-
да ност [Meyer and Al len 1984], ко ја: „... се од но си на емо ци о нал ну ве за ност 
за по сле них и иден ти фи ка ци ју са ор га ни за ци јом и укљу че но сти у ор га ни-
за ци ју. За по сле ни са сна жном афек тив ном пре да но шћу оста ју за по сле ни 
у ор га ни за ци ји, за то што то же ле” [Meyer and Al len 1991: 67]. По ред то га, 
при бли жа ва ју ћи Бе ке ро ве иде је о пре да но сти као ли ни је ак тив но сти кон-
цеп ци ји пре да но сти као ста ва, пре по зна ју дру гу ва жну ди мен зи ју ко ју 
на зи ва ју ду го трај на/ин стру мен тал на пре да ност [Meyer and Al len 1984]. 
„За по сле ни чи ја је при мар на по ве за ност с ор га ни за ци јом за сно ва на на 
ин стру мен тал ној пре да но сти, оста ју за то што мо ра ју” [Меyer and Al len 
1991: 67]. Ме ђу тим, ау то ри за кљу чу ју да по ред то га што не ко же ли и мо ра, 
оста је у ор га ни за ци ји за то што осе ћа оба ве зу пре ма њој и сма тра да је то 
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ис прав но. Па та ко, пре по зна ју и нор ма тив ну пре да ност. „Ко нач но, нор-
ма тив на пре да ност осли ка ва осе ћа ње оба ве зе за на ста вља ње за по сле ња. 
За по сле ни ко ји има ју ви сок ни во нор ма тив не пре да но сти осе ћа ју да би 
тре ба ло да оста ну у ор га ни за ци ји” [Meyer and Al len 1991: 67].

Из све га то га, Ме јер и Але но ва до ла зе до за кључ ка да је ,,пре да ност 
ор га ни за ци ји пси хо ло шко ста ње ко је: а) ка рак те ри ше од нос за по сле ног 
с ор га ни за ци јом, и б) има им пли ка ци је на од лу ку да се за др жи члан ство 
у ор га ни за ци ји” [Meyer and Al len 1991: 67]. Пре да ност ор га ни за ци ји је 
оно што ве зу је по је дин ца за ор га ни за ци ју и чи не је три ком по нен те – 
афек тив на, нор ма тив на и ин стру мен тал на [Meyer and Al len 1997]. Од но-
сно, у пи та њу су три мен тал на скло па, ко је Клајн и са рад ни ци [Klein et al., 
2012] ви де као три сна ге ве зи ва ња.

ПРО ФИ ЛИ ПРЕ ДА НО СТИ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ

Ме јер и Але но ва [Al len and Meyer 1990; Meyer and Al len 1991] су већ 
на са мом по чет ку раз во ја те о риј ског мо де ла прет по ста ви ли да су афек-
тив на, нор ма тив на и ин стру мен тал на пре да ност ме ђу соб но не за ви сне, 
од но сно да по је ди нац мо же има ти ви сок, уме рен или ни зак скор са мо на 
јед ној, две или на све три ди ме зи је. Ме ђу тим, тек де це ни ју ка сни је Ме јер 
и Хер со вич [Meyer and Her so vitch 2001] по чи њу да го во ре о по сто ја њу 
раз ли чи тих хи по те тич ких про фи ла пре да но сти, као и по тен ци јал ним 
ис хо ди ма сва ког од њих. Па та ко, они за кљу чу ју да је мо гу ће раз ли ко ва-
ти осам про фи ла ко ји пред ста вља ју ком би на ци је три ди мен зи је пре да но-
сти и то га да ли по је ди нац има ви со ке или ни ске ско ро ве на сва кој. Они 
су прет по ста ви ли да је кључ но раз ли ко ва ти афек тив но до ми нан тан про-
фил, за тим нор ма тив но или ин стру мен тал но до ми нан тан, про фил пу не 
пре да но сти и про фил ко ји под ра зу ме ва од су ство пре да но сти. 

Вас ти је ва [Wa sti 2005] је, ко ри сте ћи так со ном ску ана ли зу, у две сту-
ди је до шла до шест раз ли чи тих про фи ла пре да но сти, од ко јих су се пет 
из дво ји ли у обе: пот пу но пре дан ни ски, по ту но пре дан ви со ки, афек тив но 
до ми нан тан, афек тив но/нор ма тив но до ми нан тан и ин стру мен тал но до-
ми нан тан. Син клер и са рад ни ци [Sin cla ir et al., 2005] су по ла зе ћи са мо од 
афек тив не и ин стру мен тал не ди мен зи је пре да но сти, до шли до за кључ ка 
да је нај а де кват ни је раз ли ко ва ти че ти ри про фи ла: са ве знич ки (уме ре не 
обе ди мен зи је), сло бод ни аген ти (уме ре на ин стру мен тал на и ни ска афек-
тив на), по све ће ни (обе ди мен зи је ви со ке) и за до вољ ни (уме ре на афек тив-
на и ни ска инструмeнтална). Со мерс [So mers 2009] до би ја пет про фи ла: 
пот пу но пре дан ни ски, по тпу но пре дан ви со ки, афек тив но/нор ма тив но 
до ми нан тан, афек тив но/ин стру мен тал но до ми нан тан и ин стру мен тал но 
до ми нан тан. Ка бинс и са рад ни ци [Ka bins et al., 2016] су на осно ву сво је 
ме та а на ли тич ке сту ди је до шли до ре зул та та да се на по је ди нач ним узор-
ци ма из два ја од два до се дам про фи ла пре да но сти. Али, ка да су при ме-
ни ли ла тент ну ана ли зу про фи ла на ви ше ни воа (Mul ti le vel La tent Pro fi le 
Analysis – LPA), они су за кљу чи ли да је нај а де кват ни је раз ли ко ва ти че ти ри: 
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уме ре ни, ни ски, афек тив но до ми нан тан, афек тив но/нор ма тив но до ми-
нан тан и пот пу но пре дан.

Упр кос то ме што ау то ри до би ја ју раз ли чи те бро је ве и вр сте про фи-
ла пре да но сти [So mers 2009; Wa sti 2005] на осно ву ве ћег бро ја сту ди ја 
[Ka bins еt al., 2016; Meyer and Mo rin 2016] те о риј ски се мо же за кљу чи ти 
да се мо гу раз ли ко ва ти, у ства ри, три ве ли ке гру пе про фи ла, ко ји до во де 
до раз ли чи тих ис хо да. Пр ву гру пу чи не на вред но сти ма за сно ва ни про-
фи ли, где спа да ју потпу но пре да ни и они ко ји има ју до ми нант но афек-
тив ни и афек тив но/нор ма тив ни про фил и ко ја под ра зу ме ва рад ни ке ко ји 
има ју кон гру ент не вред но сти с ор га ни за ци јом и има ју же љу да оста ну у 
њој. У дру гу гру пу, на раз ме ни за сно ва ни про фи ли, спа да ју до ми нант но 
ин стру мен тал ни и ин сту мен тал но/нор ма тив ни про фил и по је дин ци ко ји 
их има ју по сти жу уме рен успех и оста ју у ор га ни за ци ји због оба ве зе и 
по тре бе, од но сно, из вор остан ка је екс трин зич ни. И тре ћу гру пу, сла би 
про фи ли, чи не они ко ји има ју све три уме ре не или ни ске ди мен зи је и 
ко ји же ле да на пу сте ор га ни за ци ју [Meyer et al., 2004]. 

Ка да је реч о ис хо ди ма, Ме јер и Хер со вич [Meyer and Her so vich 2001] 
за кљу чу ју да је „чист” афек тив ни про фил онај ко ји обез бе ђу је нај бо ље 
ре зул та те, у сми слу рад них пер фор ман си и ве ро ват но ће остан ка у ор га-
ни за ци ји, јер и нор ма тив на и ин стру мен тал на под ра зу ме ва ју ула га ње 
на по ра, од но сно оба ве зу, због ко је се рад ни ци по на ша ју про дук тив но 
[Meyer and Her so vitch 2001]. На кон до ми нант но афек тив ног про фи ла, 
нај бо ље ре зул та те по сти жу они рад ни ци ко ји има ју ви со ке све три ди мен-
зи је пре да но сти, док су нај ма ње успе шни они ко ји има ју нај и зра же ни ју 
ин стру мен тал ну ди мен зи ју. 

Ме ђу тим, Џе ла тли и са рад ни ци [Gel latly et al., 2006] су на осно ву 
ем пи риј ских ре зул та та за кљу чи ли да нор ма тив на и ин стру мен тал на ди-
мен зи ја не де лу ју као не га тив ни кон текст на афек тив ну пре да ност, као 
што су то прет по ста ви ли Ме јер и Хер со вич [Meyer and Her so vitch 2001], 
јер тзв. пот пу но пре да ни, они ко ји има ју ви со ке све три ди мен зи је, као и 
они ко ји има ју до ми нант но афек тив но/нор ма тив ни про фил, има ју под јед-
на ко ви со ке ско ро ве на ди мен зи ја ма ор га ни за циј ског гра ђан ског по на ша ња. 
Ипак, мо жда нај зна чај ни ји ре зул тат по ме ну тог ис тра жи ва ња су раз ли ке 
у зна че њу ви со ке нор ма тив не ди мен зи је у за ви сно сти од то га да ли је по ред 
ње из ра же на и афек тив на или ин стру мен тал на пре да ност. Па та ко, они 
ко ји по ред нор ма тив не има ју ви со ку и афек тив ну ди мен зи ју до жи вља ва ју 
мо рал ни им пе ра тив да се по на ша ју на „пра ви на чин”, док они ко ји има ју 
ви со ку и ин стру мен тал ну, до жи вља ва ју не сум њи ву оба ве зу да се та ко 
по на ша ју.

Вас ти [Wa sti 2005] је, на осно ву ви ше сту ди ја, за кљу чи ла, да за по сле-
ни ко ји су пот пу но пре да ни, има ју до ми нант но афек тив ни и афек тив но/
нор ма тив ни про фили има ју ни жи ни во стре са на по слу од оних ко ји спа-
да ју у гру пу ин стру мен тал но до ми нат них про фи ла. Син клер и са рад ни ци 
[Sin cla ir et al., 2005] су на осно ву сво јих ре зул та та за кљу чи ли да су они 
рад ни ци ко ји има ју уме ре но ви со ку ин стру мен тал ну и ни ску афек тив ну 
ди мен зи ју нај ло ши је про це ње ни као успе шни од стра не ру ко во ди ла ца, 
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док из ме ђу оних ко ји има ју обе уме ре не и уме ре ну афек тив ну и ни ску ин-
стру мен тал ну ни су до би је не раз ли ке. Стен ли и са рад ни ци [Stan ley et al., 
2013] до шли су до ре зул та та да они рад ни ци ко ји има ју до ми нат но афек-
тив ни, афек тив но/нор ма тив ни про фил, као и они ко ји су пот пу но пре да ни, 
у ма њој ме ри има ју на ме ру за на пу шта њем ор га ни за ци је од оних ко јих 
има ју до ми нант но ин стру мен тал ни про фил или од су ство пре да но сти.

Ме јер и са рад ни ци [Meyer et al., 2012] су за кљу чи ли да су ефек ти ви-
со ке ин стру мен тал не у за ви сно сти од то га да ли су уз њу ви со ке и дру ге 
две ди мен зи је раз ли чи ти у по гле ду успе ха на по слу, пси хич ког бла го ста-
ња рад ни ка, за до во ље но сти по тре ба и из во ра мо ти ва ци је. Они, ко ји по ред 
ин стру мен тал не има ју ви со ке и другe две димeнзије успе шни ји су на 
по слу, има ју ау то ном ну мо ти ва ци ју, a ба зич не пси хич ке по тре бе су им 
у ве ћој ме ри за до во ље не. 

Ре зул та ти ме та – ана ли тич ке сту ди је Ка бин са и са рад ни ка [Ka bins 
et al., 2016] су по ка за ли да је нај ва жни је да рад ни ци има ју не ки од про-
фи ла ко ји под ра зу ме ва ви со ку афек тив ну ди мен зи ју, јер чак и ако је ин-
стру мен тал на ви со ка уз aфек тивну, мо гу се оче ки ва ти по зи тив ни ис хо ди. 
У скла ду с тим, не ма зна чај них раз ли ка из ме ђу оних ко ји има ју ви со ку 
са мо афек тив ну ди мен зи ју и оних, ко ји уз њу, има ју ви со ку још не ку. Дру-
гим ре чи ма, прет по став ка Ме је ра и Хер со ви ча [Meyer and Her so vich 2001] 
да нор ма тив на и ин стру мен тал на ди мен зи ја мо гу убла жи ти ко ри сност 
до ми нант но афек тив ног про фи ла се, још јед ном, по ка за ла као не тач на 
[Ka bins et al., 2016].

С дру ге стра не, ско ро да не ма ни јед ног ис тра жи ва ња ко је је има ло 
за циљ да утвр ди шта је то што раз два ја, раз ли ку је и пред ви ђа ка кав про-
фил пре да но сти ће раз ви ти за по сле ни. До ста сту ди ја је ра ђе но на те му 
ис хо да раз ли чи тих про фи ла, од но сно на те му то га ко ји про фил да је нај-
бо ље ре зул та те у сми слу пер фор ман си за по сле них. Ка бинс и са рад ни ци 
[Ka bins et al., 2016] су, у већ по ме ну тој ме та а на ли тич кој сту ди ји, на све-
га не ко ли ко узо ра ка за кљу чи ли да рад ни ци ко ји има ју на вред но сти ма 
за сно ва не про фи ле про це њу ју да у ве ћој ме ри има ју по др шку ор га ни за-
ци је, за до вољ ни ји су по слом и пси хо ло шки уго вор им је у ма њој ме ри 
пре кр шен од оних ко ји има ју про фи ле на раз ме ни за сно ва не, а по себ но 
од оних ко ји има ју сла бе про фи ле. Ме ђу тим, оста је не ја сно ко при па да 
ко јим про фи ли ма, да ли су на вред но сти ма за сно ва ни про фи ли рас про-
стра ње ни ји ме ђу же на ма или му шкар ци ма, ру ко во ди о ци ма или из вр шио-
ци ма, у при ват ном или др жав ном сек то ру. Та ко ђе, ни је про ве ра ва но да 
ли раз ли чи те осо би не лич но сти од ре ђу ју ко ји про фил ће рад ник раз ви ти, 
по го во ка да се узму у об зир ре зул та ти ис тра жи ва ња [Choi Oh and Col bert 
2015; Erd he im et al., 2006; Tho re sen et al., 2005; То до ро вић 2015] где се ба-
зич не дис по зи ци је, ве ли ких пет осо би на: не у ро ти ци зам, екс тра вер зи ја, 
са ве сност, отво ре ност и при јат ност [Gold berg 1990; McCree and Co sta 
2003], као и оне из НЕ ХА СО мо де ла, у окви ру ко јег је по ред ве ли ких пет 
из дво је на и ди мен зи ја по ште ње/хо стил ност [As hton and Lee 2007], по-
ка зу ју као зна чај ни пре дик то ри све три ди мен зи је пре да но сти из мо де ла 
Ме је ра и Але но ве [Meyer and Al len 1991, 1997].
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ЗА ДА ЦИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

У скла ду с про бле мом и ци ље ви ма, ис тра жи ва ње ће би ти ре а ли зо-
ва но по мо ћу три ис тра жи вач ка за дат ка:

1) Утвр ди ти ко ји про фи ли пре да но сти се де фи ни шу и раз ли ку ју ме ђу 
за по сле ни ма у при ват ним и др жав ним пред у зе ћи ма у Ср би ји,

2) Ис пи та ти ка ква је де мо граф ска струк ту ра раз ли чи тих про фи ла 
пре да но сти, као и то ко ји про фи ли су до ми нант ни у коjeм сек то ру и да 
ли су не ки ви ше или ма ње рас про стра ње ни у од но су на по ло жај у ор га-
ни за ци ји,

3) Ис пи та ти да ли и ко је осо би не лич но сти нај бо ље ди кри ми ни шу 
раз ли чи те про фи ле пре да но сти.

МЕ ТОД

Ис тра жи ва ње је спро ве де но на узо р ку од 395 ис пи та ни ка, за по сле-
них у при ват ним и др жав ним пред у зе ћи ма у Ре пу бли ци Ср би ји, ста ро сти 
од 21 до 64 го ди на и рад ног ста жа у ра спо ну од по ла го ди не па до 40 го-
ди на. Кон крет но, 35% ис пи та ни ка за по сле но је у др жав ном сек то ру, а 
65% у при ват ном, 46% је на ру ко во де ћем по ло жа ју, а пре о ста ла 54% су 
из вр ши о ци.

За ме ре ње ди мен зи ја пре да но сти ко ри шће ни су пре во ди ре ви ди ра-
них ска ла Ме је ра, Але но ве и Сми та [Meyer et al., 1993]. Шест тврд њи је 
на ме ње но за ме ре ње афек тив не, шест за ме ре ње нор ма тив не пре да но сти 
ор га ни за ци ји и шест за ме ре ње ин стру мен тал не, за да тих у фор ми сед мо-
сте пе не ска ле Ли кер то вог ти па. Ка да је реч о ба зич ним осо би на ма лич но-
сти, оне ће би ти опе ра ци о на ли зо ва не по мо ћу НЕ ХА СО мо де ла Ешто на 
и Ли ја, ко ји об у хва та: по ште ње, емо ци о нал ност, екс тра вер зи ју, са ра дљи-
вост, са ве сност и отво ре ност. Би ће ко ри шћен ин вен тар HE XA CO –PI–R 
[As hton and Lee 2009] ко ји се са сто ји од 60 тврд њи и од ис пи та ни ка се 
тра жи да на ска ли од 1 до 5 из ра зи ко ли ко се кон крет на став ка од но си 
на њих лич но. За ме ре ње сва ке ди мен зи је лич но сти, на ме ње но је по 10 
тврд њи.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ И ИН ТЕР ПРЕ ТА ЦИ ЈА

На осно ву так со ном ске ана ли зе, ко ри шће њем Вар до вог [Wa rd] ме-
то да и пре ко ква дри ра них Еу кли до вих дис тан ци, из дво је на су три кла-
сте ра, гру пе, од но сно, три про фи ла пре да но сти. Да би се утвр ди ло ко ја 
ком би на ци ја ди мен зи ја пре да но сти гра ди ко ји про фил, спро ве де на је 
ка но нич ка дис кри ми на ци о на ана ли за. На осно ву ре зул та та из Та бе ле 1, 
мо же се за кљу чи ти да пр ва ка но нич ка функ ци ја об ја шња ва око 77%, а 
дру га око 6% ва ри јан се груп них раз ли ка ме ђу про фи ли ма.
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Та бе ла 1. Ла тент ни ко рен и Вилк со ва ламб да ка но нич ких функ ци ја

Функ ци ја Ла тент ни 
ко рен 

Ка но нич ка 
ко ре ла ци ја

 Вилк со ва 
ламб да  Хи квадрат P

1 3,364 0,878 0,215 600, 248 0,000
2 0,064 0,245 0,940 24, 110 0,000

Ка да се по сма тра ју ре зул та ти ма три це струк ту ре (Та бе ла 2), мо же 
се при ме ти ти да пр ву ка но нич ку функ ци ју гра де нор ма тив на и афек тив-
на ди мен зи ја, док дру гу за си ћу је ин стру мен тал на ди мен зи ја пре да но сти. 
У скла ду с тим, и на осно ву по ло жа ја цен тро и да гру па на функ ци ји (Та-
бе ла 3), мо же се ви де ти да пр ву гру пу, кла стер, чи не они за по сле ни ко ји 
има ју од су ство пре да но сти, јер се на ла зе на не га тив ном по лу обе функ-
ци је, дру ги кла стер пред ста вља афек тив но/нор ма тив ни про фил, јер се 
на ла зе на по зи тив ном по лу пр ве и на не га тив ном по лу дру ге функ ци је, 
док тре ћем при па да ју они ко ји су уме ре но пот пу но пре да ни, јер се на ла-
зе на по зи тив ним по ло ви ма обе ка но нич ке функ ци је.

Та бе ла 2. Ма три ца струк ту ре

Функ ци ја
1 2

Нор ма тив на 0,794 -0,417
Aфек тивна 0,650 0,600
Ин стру мен тал на 0,101 0,620

Та бе ла 3. По ло жај арит ме тич ких сре ди на гру па на функ ци ји ма

Про фи ли пре да но сти 
Функ ци ја

 Број при пад ни ка гру пи
1 2

1. Од су ство пре да но сти -2,416 -0,204 116
2. Афек тив но/нор ма тив ни про фил 2,586 -0,270 95
3. Пот пу на пре да ност 0,188 0,268 184

Та ко ђе, мо же се при ме ти ти (Та бе ла 3) да је ме ђу за по сле ни ма у Ре-
пу бли ци Ср би ји нај до ми нант ни ји про фил пот пу не пре да но сти, док је 
афек тив но/нор ма тив ни про фил нај ма ње за сту пљен.

Ка ко би се од го во ри ло на дру ги ис тра жи вач ки за да так, на осно ву кро-
ста бу ла ци ја је при ка за но ка ква је пол на струк ту ра из ме ђу три до би је на 
про фи ла пре да но сти, за тим, ко ји про фил је ко ли ко за сту пљен у при ват-
ном и др жав ном сек то ру, као и то ко ји је до ми нан тан про фил код ру ко-
во ди ла ца а ко ји код из вр ши ла ца. У свр хе про ве ре да ли по сто је ста ти стич-
ки зна чај не раз ли ке у фре квен ци ја ма про фи ла пре да но сти у од но су на 
пол, по ло жај и сек тор, ко ри шћен је хи ква драт (χ²) тест. Ре зул та ти су при-
ка за ни у сле де ћим та бе ла ма (Та бе ле 4 и 5).
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Ка да је реч о пол ној струк ту ри при пад ни ка раз ли чи тих про фи ла пре-
да но сти, хи ква драт ни је ста ти стич ки зна ча јан (χ²=4,469; p=0,107), због 
че га не ће би ти при ка за ни ре зул та ти кро ста бу ла ци ја. То зна чи да су ме ђу 
му шкар ци ма и же на ма три про фи ла пре да но сти под јед на ко рас про стра-
ње ни. И код му шка ра ца и код же на је про фил пот пу не пре да но сти нај-
ви ше за сту пљен.

Ме ђу тим, ка да је у пи та њу сек тор ор га ни за ци је, хи ква драт је ста ти-
стич ки зна ча јан (χ²=14,151; p=0,001) и у Та бе ли 4 мо же се ви де ти уче ста лост 
про фи ла у при ват ном и др жав ном сек то ру. У оба сек то ра је нај за сту пље-
ни ји про фил пот пу не пре да но сти, док је у при ват ном нај ма ње за сту пљен 
афек тив но/нор ма тив ни про фил, а у др жав ном од су ство пре да но сти. У 
скла ду с тим, ста ти стич ки зна чај на од сту па ња су упра во у оче ки ва ном 
бро ју за по сле них у при ват ном сек то ру ко ји има ју афек тив но/нор ма тив ни 
про фил, као и у бро ју за по сле них ко ји има ју од су ство пре да но сти у др жав-
ном сек то ру. И за је дан и за дру ги слу чај, уче ста лост је ма ња не го што је 
то оче ки ва но пре ма нул тој хи по те зи.

Та бе ла 4. Кро ста бу ла ци је про фи ла пре да но сти са сек то ром ор га ни за ци је

ПРО ФИ ЛИ 
СЕК ТОР ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ [СЕ]

Укупно
Приватни Државни

Одсуство пре да но сти 
У че ста лост 42 74 116
% од СЕ 30,9% 28,9% 29,6%

Афек тив но/Нор ма тив ни 
Уче ста лост 18 76 94
% од СЕ 13,2% 29,7% 24,0%

Пот пу но пре да ни 
У че ста лост 76 106 182
% од СЕ 55,9% 41,4% 46,4%

Укуп но 
У че ста лост 136 256 392
% од СЕ 100,0% 100,0% 100,0%

Та ко ђе, ка да је реч о по ло жа ју у ор га ни за ци ји, до би је на су ста ти стич-
ки зна чај на од сту па ња од оче ки ва них у уче ста ло сти про фи ла код ру ко-
во ди ла ца и из вр ши ла ца (χ²=35,416; p=0,000). И ру ко во ди о ци и из вр ши о ци 
нај че шће има ју про фил пот пу не пре да но сти, с тим да је ме ђу ру ко во дио-
ци ма нај ма ње за сту пљен про фил од су ства пре да но сти, а ме ђу из вр шио-
ци ма афек тив но/нор ма тив ни про фил (Та бе ла 5). Ста ти стич ки зна чај на 
од сту па ња су до би је на ка да је реч о ма њој уче ста ло сти не го што је оче-
ки ва но афек тив но/нор ма тив ног про фи ла код из вр ши ла ца и од су ства пре-
да но сти код ру ко во ди ла ца.
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Та бе ла 5.Кро ста бу ла ци је про фи ла пре да но сти с по ло жа јем у ор га ни за ци ји

ПРО ФИ ЛИ 
ПО ЛО ЖАЈ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ 

[ПуО] Укупно
Руководилац Из вр ши ла ц

Од су ство пре да но сти 
У че ста лост 35 81 116
% од ПуО 19,3% 37,9% 29,4%

Афек тив но/Нор ма тив ни 
Уче ста лост 67 28 95
% од ПуО 37,0% 13,1% 24,1%

Пот пу но пре да ни 
У че ста лост 79 105 184
% од ПуО 43,6% 49,1% 46,6%

Укуп но 
У че ста лост 181 214 395
% од ПуО 100,0% 100,0% 100,0%

Да би се утвр ди ло да ли по сто је зна чај не раз ли ке у ста ро сти и рад-
ном ста жу за по сле них пре ма до би је ним про фи ли ма пре да но сти, спро ве-
де на је јед но стра на ана ли за ва ри јан се [A NO VA] с LSD post hoc ана ли зом. 
Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке до би је не су са мо ка да је у пи та њу ду жи на 
рад ног ста жа у ор га ни за ци ји у ко јој су ис пи та ни ци тре нут но за по сле ни 
(F=7,168; p=0,001). Рost hoc ана ли за је по ка за ла да они ко ји има ју од су ство 
пре да но сти су ста ти стич ки зна чај но кра ће за по сле ни у ор га ни за ци ји од 
оних ко ји има ју про фил пот пу не пре да но сти и афек тив но/нор ма ти ван 
про фил (Та бе ла 6). Ме ђу тим, не ма зна чај них раз ли ка из ме ђу оних ко ји 
су пот пу но пре да ни и оних ко ји су до ми нат но афек тив но/нор ма тив но 
пре да ни.

Taбела 6. Раз ли ке у ду жи ни рад ног ста жа у ор га ни за ци ји из ме ђу три про фи ла 
пре да но сти

[И] Про фил преданости [Ј] Про фи ли пре да но сти Ра зли ке у АС 
[И-Ј] Р F

Одсуство пре да но сти 
А фек тив но/Нор ма тив ни -4,17581 0,001

7,168**

Пот пу но пре да ни -3,49359 0,001
Афек тив но/Нор ма тив ни 
про фи л

Од су ство пре да но сти 4,17581 0,001
Пот пу но пре да ни 0,68222 0,550

Пот пу но пре да ни 
Од су ство пре да но сти 3,49359 0,001
Афек тив но/Нор ма тив ни -0,68222 0,550

** p<0,01

С ци љем ис пу ње на тре ћег ис тра жи вач ког за дат ка, ко ји под ра зу ме ва 
ис пи ти ва ње да ли осо би не лич но сти на не ки на чин од ре ђу ју, од но сно 
дис кри ми ни шу три про фи ла пре да но сти, спро ве де на је ко но нич ка дис-
кри ми на ци о на ана ли за. До би је на је ста ти стич ки зна чај на функ ци ја, ко ја 
об ја шња ва све га 11% груп них раз ли ка ме ђу про фи ли ма (Та бе ла 7).

На осно ву ма три це струк ту ре (Та бе ла 8), мо же се за кљу чи ти да зна чај-
ну функ ци ју до ми нант но гра де две ди мен зи је: екс тра вер зи ја и са ра дљи вост. 
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Та бе ла 7. Ла тент ни ко рен и Вилк со ва ламб да ка но нич ких функ ци ја

Функ ци ја Ла тент ни 
ко рен 

Ка но нич ка 
ко ре ла ци ја 

Вилк со ва 
ламб да Хи ква дра т р

1 0,126 0,334 0,880 49, 582 0,000
2 0,009 0,094 0,991 3, 431 0,634

Та бе ла 8. Ма три ца струк ту ре

Функ ци ја 
Ек стра вер зи ја 0,770
Са ра дљи вост 0,448
Са ве сност 0,336
По ште ње 0,312
Отво ре ност -0,159
Емо ци о нал ност 0,026

Ка да се по сма тра ју по ло жа ји цен тро и да на функ ци ји, мо же се утвр-
ди ти да они за по сле ни ко ји су нај ви ше со ци ја бил ни, са ра дљи ви и отво ре-
ни ка дру ги ма, нај че шће има ју афек тив но/нор ма тив ни про фил пре да но сти 
(Та бе ла 9). На сре ди ни функ ци је на ла зе се пот пу но пре да ни за по сле ни, 
док се на не га тив ном по лу на ла зе они ко ји има ју од су ство пре да но сти.

Та бе ла 9. По ло жај арит ме тич ких сре ди на гру па на функ ци ји ма

Про фи ли пре да но сти Функ ци ја
1 – Од су ство пре да но сти -0,458
2 – Афек тив но/нор ма тив ни про фил 0,511
3 – Пот пу на пре да ност 0,025

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУ ЧАК

Пр ви циљ овог ра да био је да се утвр ди ко ји се про фи ли пре да но сти 
ор га ни за ци ји из два ја ју ме ђу за по сле ни ма у на шој зе мљи, по ла зе ћи од 
мо де ла Ме је ра и Але но ве [Meyer and Al len 1991] у окви ру ко јег се раз ли-
ку ју афек тив на, нор ма тив на и ин стру мен тал на ди мен зи ја. Ре зул та ти су 
по ка за ли да се из два ја ју три гру пе за по сле них, од но сно три про фи ла пре-
да но сти, пот пу но пре да ни, афек тив но/нор ма тив ни про фил и про фил ко ји 
под ра зу ме ва од су ство пре да но сти. Из дво је ни про фи ли се углав ном по ду-
да ра ју с они ма ко је су ау то ри до би ја ли у раз ли чи тим стра ним сту ди ја ма 
[So mers 2009; Stan ley et al., 2013; Wa sti 2005]. Ме ђу тим, у овом ис тра жи-
ва њу ни је из дво јен ни је дан про фил ко ји спа да у гру пу тзв. на раз ме ни 
за сно ва них про фи ла пре да но сти, што је у скла ду и с ре зул та ти ма ме та-
а на ли тич ке сту ди је Ка бин са и са рад ни ка [Ka bins et al., 2016]. То зна чи 
да се код нас не из два ја ју по себ но они за по сле ни ко ји осе ћа ју ис кљу чи во 
оба ве зу и оста ју у ор га ни за ци ји са мо за то што сма тра ју да им се од ла зак 
не ће ис пла ти ти, од но сно, про це њу ју да не ма ју под јед на ко до бру ал тер на-



ти ву за за по сле ње и да су пре ви ше уло жи ли и жр тво ва ли за сво ју ком па-
ни ју. Дру гим ре чи ма, за по сле ни у на шим ком па ни ја ма или ни су пре да ни 
ор га ни за ци ји или ако је су, та пре да но сти мо ра да под ра зу ме ва и вред но-
сну кон гру ен ци ју по је дин ца с ком па ни јом, као и њи хо ву же љу да и да ље 
оста ју ње ни рад ни ци.

Му шка ра ци и же не ме ђу соб но се не раз ли ку ју ка да је у пи та њу уче-
ста лост до би је на три про фи ла. Ме ђу тим, зна чај не раз ли ке су до би је не 
ка да су у пи та њу вла снич ка струк ту ра ор га ни за ци је, по ло жај у ком па ни ји, 
ду жи на рад ног ста жа у кон крет ној ком па ни ји. 

У оба сек то ра за по сле ни су нај че шће пот пу но пре да ни, али су они 
у при ват ном зна чај но ма ње до ми нант но афек тив но/нор ма тив но пре да ни. 
На осно ву то га мо же се прет по ста ви ти да је цр но-бе ла сли ка пре да но сти 
још из ра же ни ја у при ват ном сек то ру и да рад ни ци, уко ли ко су пре да ни 
уоп ште, ипак про це њу ју и да им се, по ред осе ћа ја при пад но сти и оба ве-
зе, не ис пла ти да на пу сте ор га ни за ци ју. У др жав ном сек то ру, нај ма ње има 
оних ко ји ни су пре да ни ор га ни за ци ји, али про пор ци о нал но го то во дво-
стру ко ви ше има оних ко ји су пре да ни до мин тант но афек тив но/нор ма тив-
но не го у при ват ном сек то ру. То зна чи да је пре да ност ко ја је ис кљу чи во 
за сно ва на на за јед нич ким вред но сти ма, осе ћа њу при пад но сти и ду жно-
сти пре ма ор га ни за ци ји и у ко јој не ма ин стру мен тал но сти и кал ку ла ци је 
о од но су уло га и ко ри сти, че шћа у др жав ним не го у при ват ним фир ма ма.

Ка да је у пи та њу по ло жај у ор га ни за ци ји, и ру ко во ди о ци и из вр шио ци 
су нај че шће пот пу но пре да ни, од но сно, има ју из ра же не све три ди мен зи је 
пре да но сти. Ме ђу тим, еви дент но је да је код из вр ши ла ца че шће од су ство 
пре да но сти и да је ве о ма ма ли про цент њих ве за но за ком па ни ју уко ли ко 
не про це њу ју да им се тре нут но не ис пла ти да на пу сте ор га ни за ци ју. 
Зна чај но ма ње из вр ши ла ца у од но су на ру ко во ди о це се ве зу је за ор га ни-
за ци ју са мо за то што се осе ћа ју као део „по ро ди це” и де ле за јед нич ке вред-
но сти. Пре да ност из вр ши ла ца нај че шће, из ме ђу оста лог, мо ра да под ра-
зу ме ва и про це ну да им се ис пла ти да оста ну у кон крет ној ор га ни за ци ји.

Го ди не ста ро сти и уку пан рад ни стаж ни су се по ка за ли као зна чај ни 
фак то ри у то ме ко ји про фил пре да но сти ће раз ви ти за по сле ни. Ме ђу тим, 
раз ли ке су до би је не у ду жи ни рад ног ста жа у кон крет ној ор га ни за ци ји 
из ме ђу оних ко ји има ју од су ство пре да но сти и пот пу но и до ми нант но 
афек тив но/нор ма тив но пре да них. Оче ки ва но, што за по сле ни ду же ра де 
у ор га ни за ци је, ве ћа је шан са да ће јој би ти пре да ни.

И ка да је реч о тре ћем ис тра жи вач ком за дат ку, ре зул та ти су по ка за-
ли да ба зич не осо би не лич но сти зна чај но дис кри ми ни шу три до би је на 
про фи ла, при том не об ја шња ва ју ћи ве ли ки део раз ли ка ме ђу њи ма. У том 
сми слу, мо же се ре ћи да осо би не лич но сти ма лим де лом и де тер ми ни шу 
ка кав ће про фил пре да но сти ор га ни за ци ји по је ди нац раз ви ти, али и да 
то за ви си од још мно гих дру гих фак то ра и чи ни ла ца. Од шест ба зич них 
осо би на лич но сти, ко је об у хва та НЕ ХА СО мо дел [As hton and Lee 2009], 
зна чај не у дис кри ми на ци ји су се по ка за ле екс тра вер зи ја и са ра дљи вост. 
Оно што се мо же за кљу чи ти је сте то да они ко ји су отво ре ни и то ле рант ни 
пре ма дру ги ма су ко о пе ра тив ни, со ци ја бил ни и сво је окру же ње гле да ју 
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као при ја тељ ско, нај че шће ће би ти на вред но сти ма за сно ва но пре да ни 
ор га ни за ци ји. Од но сно, они ће у ве ћој ме ри би ти спрем ни да се иден ти-
фи ку ју с ор га ни за ци јом, ње ним вред но сти ма, осе ћа ће ду жност и од го вор-
ност пре ма њој, а исто вре ме но то не ће чи ни ти за то што у да том тре нут ку 
не мо гу да про на ђу бо љи по сао. С дру ге стра не, ја сно је да они ко ји су за-
тво ре ни, агре сив ни, скло ни кон флик ти ма че шће не ће уоп ште би ти пре-
да ни ор га ни за ци ји, јер ће је ве ро ват но до жи вља ва ти као не при ја тељ ско 
окру же ње [Ast hon and Lee 2007; McCree and Co sta 2003].

У сва ком слу ча ју, на осно ву ре зул та та овог ис тра жи ва ња мо же се 
ви де ти на ко ји на чин се гру пи шу, про фи ли шу за по сле ни у Ре пу бли ци 
Ср би ји, на осно ву из ра же но сти три ди мен зи је пре да но сти, афек тив не, 
нор ма тив не и ин стру мен тал не. Та ко ђе, ука за но је на то ко чи ни ко је про-
фи ле, ко ји фак то ри их од ре ђу ју и дис кри ми ни шу. У на ред ним сту ди ја ма 
тре ба ло би узе ти у об зир и ан те це ден те ко ји до ла зе из из во ра раз ли чи тог 
од ба зич них осо би на лич но сти, као што су мо ти ва ци ја, вред но сти или 
ка рак те ри сти ке по сла, ор га ни за ци је и рад не сре ди не уоп ште, ка ко би се 
нај бо ље об ја сни ле раз ли ке из ме ђу про фи ла. Исто та ко, тре ба ло би ис пи-
ти ва ти до ка квих и ко јих ис хо да до во де раз ли чи ти про фи ли за по сле них 
у Ср би ји, у сми слу успе ха на по слу, ор га ни за циј ског гра ђан ског по на ша ња 
или кон тра про дук тив ног по на ша ња, ка ко би се мо гло де фи ни са ти ко ји 
про фи ли пре да но сти су нај а де кват ни ји у на шој сре ди ни и ко ји да ју нај-
бо ље ре зул та те.
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SUM MARY: The main goal of this study was to in ve sti ga te which com mit ment 
pro fi les exist among em ployee s in com pa ni es in the Re pu blic of Ser bia. Anot her goal was 
to exa mi ne if the re we re dif fe ren ces in fre qu en ces of com mit ment pro fi les ba sed on gen der, 
age, or ga ni za ti o nal te nu re, sec tor and po si tion, as well as if per so na lity tra its di scri mi-
na te dif fe rent pro fi les. The star ting po int was Meyer and Al len s̓ three-com po nent mo del 
of or ga ni za ti o nal com mit ment, which dif fe ren ti a tes three forms of com mit ment: af fec ti ve, 
con ti nu an ce and nor ma ti ve com mit ment. Ba sed on sam ple si ze of 395 em ployee s, the 
re sults sho wed that the re we re three dif fe rent pro fi les among wor kers in com pa ni es in 
Ser bia: af fec ti ve/nor ma ti ve do mi nant, fully com mit ted and un com mit ted. Sig ni fi cant 
dif fe ren ces in the fre qu ency of pro fi les we re ob ta i ned bet we en em ployee s in pri va te and 
pu blic sec tor, bet we en ma na gers and wor kers, as well as dif fe ren ces ba sed on or ga ni za-
ti o nal te nu re. Ex tra ver si on and agre e a ble ness from HE XA CO per so na lity mo del di scri-
mi na ted dif fe rent or ga ni za ti o nal com mit ment pro fi les the best.

KEYWORDS: or ga ni za ti o nal com mit ment pro fi les, or ga ni za ti o nal sec tor, po si tion 
in or ga ni za tion, or ga ni za ti o nal te nu re, per so na lity tra its
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СА ЖЕ ТАК: Те ма ра да је раз вој на ста ве је ста стве ни це кроз ана ли зу 
на став них пла но ва и про гра ма у основ ним шко ла ма у Ср би ји, у пе ри о ду од 
1844. го ди не, ка да се са др жа ји из при род них на у ка по пр ви пут по ја вљу ју 
у на став ном пла ну за основ не шко ле, па све до кра ја 19. ве ка. Ана ли за и 
кри тич ки осврт ура ђен је на осно ву сле де ћих из во ра: за ко на, на став них 
пла но ва и про гра ма, упут ства за ре а ли за ци ју на ста ве је ста стве ни це, уџ бе-
ни ка из је ста стве ни це и из ве шта ја школ ских над зор ни ка. На сто ја ло се да 
се са гле да раз вој на ста ве је ста стве ни це и об ја сне про ме не ко је је тај раз вој 
иза звао у на став ној прак си овог пред ме та. Ово про у ча ва ње по ка зу је кон-
стант ну при сут ност је ста стве ни це у на став ним пла но ви ма под раз ли чи тим 
на зи ви ма и с про ме на ма у го ди шњем и не дељ ном фон ду ча со ва ко ји ни је 
пра тио по ве ћа ње оби ма гра ди ва. Та ко ђе, ана ли за је по ка за ла да се про грам 
је ста стве ни це ме њао у прав цу по ве ћа ња оби ма гра ди ва, уво ђе њем но вих 
те ма, струк ту ри са њем са др жа ја и ме то дич ким об ли ко ва њем. Ис тра жи ва-
ње на став них пла но ва и про гра ма на ста ве је ста стве ни це пред ста вља са мо 
је дан сег мент ис тра жи ва ња исто ри је ове на ста ве, са ци љем це ло ви тог и кри-
тич ког са гле да ва ња ње ног зна ча ја и до при но са у раз во ју на став не прак се 
и школ ства у Ср би ји у 19. ве ку.1

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: је ста стве ни ца, на ста ва, основ на шко ла, пла но ви и 
про гра ми, 19. век

У то ку 19. ве ка учи ње ни су ве ли ки на по ри с ци љем по бољ ша ња усло-
ва и ефи ка сно сти школ ског си сте ма и тра же ња нај бо љих мо де ла за ор га-
ни зо ва ње обра зов но-вас пит ног про це са у спе ци фич ним усло ви ма срп ског 
дру штва [Анђелковић 2004: 222]. Обра зо ва ње је пре по зна то као глав на 

1 Чла нак пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту „Мо де ли про це њи ва ња и стра те ги је 
уна пре ђи ва ња ква ли те та обра зо ва ња у Ср би ји” (179060), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



сна га про ме на дру штва на пу ту ка мо дер ни за ци ји, а при род не на у ке као 
глав но ору ђе за по сти за ње тог ци ља. Угле да ју ћи се на обра зов не ре фор-
ме За пад не Евро пе, ко је су те жи ле све ве ћем об у хва ту љу ди пра ће њем 
на уч но-тех но ло шких про ме на и по пу ла ри за ци јом на у ке, у Ср би ји, по себ-
но у по след ње две де це ни је 19. ве ка ура ђе на је ре фор ма основ ног обра зо-
ва ња. Ре фор ма је спр о ве де на на по сту ла ти ма ра ци о на ли зма и ува жа ва њу 
и афир ма ци ји на уч но сти и обра зо ва ња [Ђуровић 1999: 20]. У том сми слу 
уво ђе ње пред ме та са са др жа ји ма из при род них на у ка, из ме ђу оста лог и 
је ста стве ни це, има упо ри ште у гло бал ној мо дер ни за ци ји обра зов ног си-
сте ма ко ји је по ку ша вао да од го во ри но во на ста лим по тре ба ма срп ског 
дру штва и по ста не алат у бор би про тив дог ма ти зма и пра зно вер ја. „Кад 
при род не на у ке као што тре ба, про дру у ма су на ро да, он да ће он тек про-
гле да ти сво јим очи ма: не ста ће за блу да и пра зно ве ри ца, на дри у чи те ља, 
на дри све ште ни ка, ко ји под ри ва ју бла го ста ње чи та вих оп шти на у на шој 
отаџ би ни” [Просветни збо р ник 1887: 2]. 

Раз во јем при род них на у ка у 19. ве ку све се ви ше ис ти ца ла по тре ба 
си сте мат ског уно ше ња зна ња о при ро ди у са др жа је школ ског ра да и обра-
зо ва ња. Та ко се, у од ре ђе ним дру штве но-исто риј ским усло ви ма у Ср би ји 
и у те сној ве зи с до стиг ну тим сте пе ном раз во ја при род них на у ка, по ја вио 
и на став ни пред мет „Је ста стве ни ца” – три цар ства: бо та ни ка, зо о ло ги ја 
и ми не ра ло ги ја ко ји се из у ча вао на свим ни во и ма шко ло ва ња у Ср би ји. 
Је ста стве ни ца је на у ка о при род ним те ли ма. „На зив „је ста стве ни ца” по-
ти че од ру ске ре чи есте стве ние тј. на у ка о при ро ди (од есте ство – при-
ро да, све жи во) и упо тре бља вао се у нас, пр вен стве но у Ср би ји као на зив 
на став ног пред ме та – по зна ва ња при ро де – (при ро до пис)” [Педагошк и 
реч ник 1967: 415].

У овом ра ду је пра ћен и ана ли зи ран раз вој на ста ве је ста стве ни це у 
на став ним пла но ви ма и про гра ми ма за основ не шко ле у Ср би ји од 1844. 
го ди не па до кра ја 19. ве ка. Овај зна ча јан пе ри од у исто ри ји раз во ја при-
род них на у ка и на став них пред ме та са са др жа ји ма из при род них на у ка 
у Ср би ји пред ста вља још увек не до вољ но ис тра жен про блем у пе да го шкој 
исто ри о гра фи ји. У на сто ја њу да се да од го вор на ис тра жи вач ко пи та ње: 
За што про у ча ва мо на ста ву је ста стве ни це и ње ну за сту пље ност у на став-
ним пла но ви ма и про гра ми ма у основ ним шко ла ма у Ср би ји? по зи ва мо 
се на ре чи П. Мар ко ви ћа ко ји у де лу Ме то дич ки рад у на шој основ ној 
шко ли, за учи те ље и оне ко ји се спре ма ју за то, св. 1. Ме то ди ка Је ста-
стве ни це и По зна ва ње чо ве ка ис ти че: „Ниг де се у XIX ве ку у Ср ба та ко 
ја сно не ис ти че дух и на пре дак у це лој школ ској на ста ви, као у по зна ва-
њу при род них пред ме та: ми не ра ла, би ља ка и жи во ти ња, јер на чин пре-
да ва ња је ста стве ни це је огле да ло у ко ме се нај а сни је ви ди: ко ли ко је 
уоп ште на ста ва у јед ној шко ли уде ше на по оп штим на че ли ма на став ним 
[...], дру гим ре чи ма, ко ли ко су, при ме ње не у на ста ви и вас пи та њу но ви је 
те ко ви не Пе да го ги ке, ко је чи не ону огром ну раз ли ку из ме ђу ста ре шко-
ле, ко ја је раз ви ја ла ви ше не ра зу мљив го вор, и но ви је, ко ја при род ним, 
те и нај лак шим, пу тем раз ви ја дух у сво јих уче ни ка и спре ма их за жи вот” 
[Марковић 1895: 1]. 
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Да би се у те о риј ском и ме то до ло шком сми слу мо гло од го во ри ти на 
зах те ве ис тра жи ва ња ове те ме, опре де ли ли смо се за два вре мен ска окви-
ра у са гле да ва њу спе ци фич но сти раз во ја је ста стве ни це: пе ри од од 1844. 
до 1871. го ди не, ка да се по пр ви пут у на став ном пла ну у основ ним шко-
ла ма у Ср би ји по ја вљу ју пред ме ти у окви ру ко јих су се, уз оста ле са др жа-
је, из у ча ва ли и са др жа ји из је ста стве ни це. То су Об шта зна ња сва ком 
Ср би ну нужд на, а ка сни је и Пр ва зна ња, и пе ри од од 1871. го ди не па до 
кра ја 19. ве ка, ка да се пр ви пут уво ди но ви, са мо стал ни, пред мет под 
на зи вом Је ста стве ни ца – у окви ру ко јег су се из у ча ва ли са др жа ји из 
„три цар ства” (зо о ло ги ја, бо та ни ка и ми не ра ло ги ја). Про гра ми на ста ве 
је ста стве ни це раз ви ја ни су у прав цу по бољ ша ња ква ли те та је ста стве нич-
ке на ста ве у сми слу ди фе рен ци ја ци је, ве ћег сте пе на ло гич ког ор га ни зо-
ва ња, струк ту ри са ња, по ве зи ва ња са др жа ја као и ње го вог ме то дич ког 
об ли ко ва ња. На зив је ста стве ни ца ег зи сти рао је у на став ним пла но ви ма 
и про гра ми ма до кра ја 19. ве ка ка да се гу би из упо тре бе, а за ме њу је се 
тер ми ни ма „По зна ва ње при ро де” и „При ро до пис”. Да нас се са др жа ји из 
је ста стве ни це у основ ној шко ли из у ча ва ју ин те гри са но с дру гим са др жа-
ји ма у окви ру пред ме та „Свет око нас” и „При ро да и дру штво” у ни жим 
раз ре ди ма основ не шко ле. 

ЈЕ СТА СТВЕ НИ ЦА У НА СТАВ НИМ ПЛА НО ВИ МА  
И ПРО ГРА МИ МА ОД 1844. ДО 1871. ГО ДИ НЕ 

Од 1844. го ди не, од ка да пра ти мо раз вој је ста стве ни це у Ср би ји до-
не се но је шест на став них пла но ва и про гра ма за основ не шко ле: 1844, 1850, 
1871, 1884, 1891. и 1899. го ди не. Про ме не ко је су уно ше не у пла но ве и про-
гра ме ишле су у прав цу уки да ња пр вен стве но пред ме та са цр кве ним са-
др жа ји ма (ка ти хи зи са, ча слов ца, псал ти ра и цр кве ног по ја ња) ка уво ђе њу 
на став них пред ме та ко ји су има ли ре ал ни ка рак тер (је ста стве ни ца, зе мљо-
пис, руч ни рад, по љо при вред не по у ке). Та ко ђе, уо ча ва се ди фе рен ци ја ци ја 
са др жа ја из ме ђу на став них пред ме та, струк ту ри са ње са др жа ја у ло гич ки 
по ве за не те мат ске це ли не, као и де фи ни са ња фон да на став них ча со ва за 
све на став не пред ме те [Вујисић Жив ко вић и Зе љић 2011: 147]. У овом пе-
ри о ду са др жа ји из „три цар ства” зо о ло ги је, бо та ни ке и ми не ра ло ги је из у-
ча ва ли су се ин те гри са но у окви ру дру гих пред ме та.

Са др жа ји из при род них на у ка уве де ни су по пр ви пут у основ не шко-
ле у Ср би ји но вим за ко ном – Ус тр о је ни јем јав ног учи лишт ног на ста вле-
ни ја шко ла др жав них – од 23. сеп тем бра 1844. го ди не. Пре ма овом за ко-
ну, у ва ро ши ма је основ на шко ла тра ја ла че ти ри, а у се ли ма три го ди не. 
„Устро је ни јем” је дат и са др жај на ста ве, али још ни је пре ци зи ран број ча-
со ва за сва ки пред мет, већ је дат са мо гло ба лан број не дељ них са ти: зи ми 
25 и ле ти 30 са ти. Та ко ђе, овим за ко ном пр ви пут је пред ви ђе на школ ска 
спре ма за учи те ље што је од по себ ног зна ча ја за је ста стве ни цу, ко ја је по 
сво јој при ро ди тра жи ла ква ли тет ни ји на став ни ка дар с до ста ме то дич ког 
зна ња. „За учи те ље основ ни учи ли шта са мо ће се они за са да при ма ти 
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ко ји су Бо го слов ске на у ке с успе хом свр ши ли [...], доц ни је, пак, мо ћи ће 
би ти учи те љи и они, ко ји су гим на зи ју по но вом ус тро е ни ју овом, из у чив-
ши Пе да го ги ку с ме то ди ком, свр ши ли” [Устроеније јав ног..., 1844: 322]. 
Уз за кон, 24. ок то бра 1844. го ди не до не сен је но ви на став ни про грам и 
упут ство учи те љи ма за ње го ву ре а ли за ци ју под на зи вом На ста вле ни је за 
учи те ље основ ни учи ли шта (1844) ко је је из ра дио Јо ван Сте ри ја По по вић. 
Про грам је ра ђен по не мач ким узо ри ма с те жњом да се оса вре ме ни на ста-
ва. У пр вом де лу „На ста вле ни ја” под на зи вом „На ста вле ни је о смо тре-
ни ју учеб ни пред ме та”, осим про гра ма, да та су ме то дич ка упут ства за 
сва ки на став ни пред мет по себ но. Пр ви пут ја ви ли су се са др жа ји гра ђан-
ског обра зо ва ња: ма те ма тич ко-фи зич ка и по ли тич ка ге о гра фи ја и при-
род не на у ке под име ном „Об шта зна ња сва ком Ср би ну нужд на” [Рајчевић 
2008: 77]. Пред мет се из у ча вао у дру гом и тре ћем раз ре ду, у окви ру ко јег 
су се, по пр ви пут у основ ној шко ли, по ја ви ли са др жа ји из је ста стве ни це 
(зо о ло ги ја, бо та ни ка и ми не ра ло ги ја). У ци љу по бољ ша ња ста ња обра зо-
ва ња из при род них на у ка у Ср би ји и при бли жа ва ња на ше шко ле европ ским 
мо де ли ма чи ње ни су број ни по ку ша ји да се на ста ва оса вре ме ни, а је дан 
од тих по ку ша ја био је и уво ђе ње но вог пред ме та Пр ва зна ња. 

На осно ву Школ ске ко ми си је од 18. фе бру а ра 1850. го ди не, По пе чи-
тељ ство про све ште ни ја је 12. ма ја 1850. го ди не по слао пред лог Со вје ту за 
уво ђе ње но вог пред ме та у основ не шко ле, чи ји би на зив био „Пр ва зна ња”, 
а ко ји би се пре да вао у дру гом раз ре ду „(пр во пол го ди је – пр ва зна ња на 
из уст – пр ва и дру га гла ва; дру го пол го ди је пр ва зна ња на и зуст тре ћа и 
че твр та гла ва и тре ћем раз ре ду – Пр ва зна ња, на и зуст, пр во пол го дје пе та 
гла ва и дру го пол го дје на и зуст ше ста гла ва [...], а уче ни ци би га на и зуст 
учи ли, јер са др жи крат ка ве ше сте на по ња ти ја о сви ма го то во на у ка ма” 
[АС, МПС-п, 1850, II, 275]. На став ним пла ном, „Рас по ло же ни је пред ме та 
ко ји се у основ ним учи ли шти ма пре да ју по раз ре ди ма и пол го ди ја ма” од 
30. ју ла 1850. го ди не, овај пред мет је и зва нич но уве ден у основ не шко ле 
[АС, МПС-п,1851,ф. III, бр. 546, № 1118]. Зах те ва но је да се овај пред мет 
пре да је уз сли ке из де ла Атласъ узъ Есте стве ну Повѣстни цу Ву ка Ма-
рин ко ви ћа из 1852. го ди не. Иа ко је за по хва лу по ку шај да се са др жа ји 
при род них на у ка увр сте у са др жај овог пред ме та сâм на чин ре а ли за ци је 
био је да ле ко од до бр ог. Уче ње на па мет, без очи глед них сред ста ва (ма те-
ри јал ни усло ви шко ле су би ли ја ко ло ши), или од ла ска у при ро ду, сла ба 
ме то дич ка спрем ност учи те ља као и го то во пот пу но од су ство уџ бе нич ке 
ли те ра ту ре узро ко ва ли су слаб успех уче ни ка из овог пред ме та. 

 Сле де ћи по ре ду на став ни план и про грам за основ не шко ле до нет 
је 30. ју ла 1850. го ди не под на зи вом „Рас по ло же ње пред ме та ко ји се у основ-
ним учи ли шти ма пре да ју по раз ре ди ма и пол го ди ја ма.” Као пред мет из 
обла сти при род них на у ка уве ден је пред мет „Пр ва зна ња”, док су но ве 
чи тан ке де ли мич но за ме ни ле до та да шња „Оп шта зна ња” [Ћунковић 1971: 
41]. За овај пред мет из дат је 1865. го ди не уџ бе ник Пр ва знаня: за основ не 
Срб ске шко ле Фи ли па Хри сти ћа. Са др жа ји из пр вих зна ња су се из у ча-
ва ли по ре ду ко ји је на зна чен у уџ бе ни ку. То су са др жа ји: о Бо гу, чо ве ку, 
вре ме ну, не бе ским те ли ма, ва зду шним по ја ва ма, зе мљи и зе мљо пи су, 
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цар стви ма при ро де (ми не ра ли ма, биљ ка ма и жи во ти ња ма). За тим, са др-
жа ји из срп ске исто ри је, гра ма ти ке, као и зна ња о отаџ би ни и ду жно сти ма 
пре ма вла сти ма и за ко ни ма. Са др жа ји су да ти у ви ду пи та ња и од го во ра. 
Ова ко кон ци пи ран уџ бе ник зах те вао је од уче ни ка про сту ре про дук ци ју 
од го во ра ко ји су се на ла зи ли у књи зи. Ни је би ло ме ста за сло бод на деч ја 
пи та ња, ни ти су се са др жа ји по ве зи ва ли с по ја ва ма и пред ме ти ма из не-
по сред не око ли не или при ро де. У овом уџ бе ни ку, ко ји је на ме њен де ци 
дру гог и тре ћег раз ре да основ не шко ле, ни је би ло илу стра ци ја и сли ка, 
што је ве ли ки не до ста так. 

У ци љу по бољ ша ња на ста ве, 1855. го ди не, из дат је пе да го шко-ме то-
дич ки при руч ник за рад у основ ним шко ла ма Пе да го гич но-ме то дич но 
на ста вленіе: за учи телѣ основны шко ла Ми ло ва на Спа си ћа. У де лу књи ге 
под на сло вом „Рас по ло же ни је учеб ни пред ме та” по себ на па жња се по све-
ћу је пред ме ту Пр ва зна ња у окви ру ко јег су се из у ча ва ли и са др жа ји из 
је ста стве ни це. [...] „Оне пред ме те о ко ји ма се са мо у Пр вим зна њи ма го-
во ри тре ба оп шир ни је пре да ва ти и ту ма чи ти. На при мер: о чо ве ку и чу ва-
њу здра вља, о три цар ства при ро де [...]” [Спасић 1855: 67]. При руч ни ци 
за учи те ље има ли су ве ли ки зна чај за да ље пе да го шко и ди дак тич ко осми-
шља ва ње це ло куп не на ста ве, а по себ но на ста ве је ста стве ни це. Ђор ђе На-
то ше вић је у свом упут ству Крат ко упут ство за срб ске на род не учи телѣ 
из 1857. го ди не (и дру гом про ши ре ном из да њу из 1861. го ди не) из ло жио 
уоп ште но на че ла за мо дер ни за ци ју на ста ве, ко ја ујед но пред ста вља ју и 
основ на на че ла у на ста ви при род них на у ка и је ста стве ни це. Он се за ла гао 
за „пе да го шки сен зу а ли зам, од но сно очи глед ну наставу[...], за по што ва-
ње Пе ста ло ци је вих прин ци па „од лак шег ка те жем”, „од по себ ног ка 
оп штем” и од „кон крет ног ка ап стракт ном” [...], и усва ја ње за то вре ме 
ве о ма на пред ног прин ци па „кон цен тра ци је на ста ве” [Вујисић Жив ко вић 
2015: 826]. Иа ко су Упут ства пред ста вља ла ко рак на пред у ме то дич ко 
ди дак тич ком осми шља ва њу на ста ве, ста ње у срп ским шко ла ма је било 
да ле ко од за до во ља ва ју ћег, на шта ука зу је и На то ше вић у из ве шта ју [АС, 
МПС-п, 1868, ф. VI II, бр. 2096, № 1809]. 

ЈЕ СТА СТВЕ НИ ЦА У НА СТАВ НИМ ПЛА НО ВИ МА  
И ПРО ГРА МИ МА ОД 1871. ГО ДИ НЕ ДО КРА ЈА 19. ВЕ КА

Основ на ка рак те ри сти ка овог пе ри о да у кон тек сту про у ча ва ња раз-
во ја основ но школ ске на ста ве је ста стве ни це је кон сти ту и са ње по себ ног 
на став ног пред ме та Је ста стве ни це, ши ре ње и бо га ће ње са др жа ја но вим 
те ма ма (о чо ве ку, по љо при вред не по у ке), бо ља уџ бе нич ка ли те ра ту ра и 
ме то дич ко ди дак тич ки при руч ни ци за из во ђе ње на ста ве, на ба вља ње 
на став них сред ста ва по себ но (Шај бе ро вих сли ка), ква ли тет ни ји над зор 
и, на рав но, бо ље ме то дич ко ди дак тич ко обра зо ва ње учи те ља (ус по ста-
вља ње учи тељ ских шко ла и уво ђе ње Је ста стве ни це у на став ни план и 
про грам учи тељ ских шко ла). 

На став ни план „Рас по ред пред ме та за му шке и жен ске основ не шко ле 
и упут ство ка ко ће се пре да ва ти” до не сен је 17. сеп тем бра 1871. го ди не и 
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на стао је из про ши ре них по тре ба, али и кри ти ке та да шње на став не прак-
се. Из ра ди ли су га до бри по зна ва о ци про свет них при ли ка у Ср би ји и 
вр сни пе да го зи Ми лан Ђ. Ми ли че вић и Ми ло рад По по вић Шап ча нин. 
Пре ма овом пла ну му шке и жен ске шко ле су го то во у све му из јед на че не. 
Уме сто до та да шњег на став ног пред ме та Пр ва зна ња у окви ру ко јег су се, 
по ред оста лих са др жа ја, из у ча ва ли и са др жа ји из при род них на у ка, са да 
се по пр ви пут ја вља пред мет При род на исто ри ја – Је ста стве ни ца у окви-
ру ко јег се из у ча ва ју са др жа ји из зо о ло ги је, бо та ни ке и ми не ра ло ги је. 
Овај пред мет се све до 1884. го ди не из у ча вао у тре ћем раз ре ду. У пр вом 
по лу го ђу су се из у ча ва ли сле де ћи са др жа ји: По зна ва ње жи во ти ња – у 
сеп тем бру, ок то бру и но вем бру: Си сав ци – до ма ћа мач ка, до ма ћи пас, 
коњ, го ве че, ов ца, пи то мо свињ че, пољ ски зец и до ма ћи миш; пти це – ко-
ко шка, гу ска, пат ка, го луб и вра бац; во до зем ци – жа ба, гу штер, кор ња ча 
и зми ја; ри бе – шту ка, ша ран и сом; ин сек ти – бу ба ма ра, пче ла, леп тир, 
по пац и му ва. У дру гом по лу го ђу су се из у ча ва ли биљ ке и ми не ра ли. 
По зна ва ње би ља ка – у мар ту, апри лу и ма ју: ви си ба ба, љу би чи ца, тр но ва 
шљи ва, ја го да, ла ла, зум бул, ђур ђи ца, спо ме нак, јо р го ван, па суљ, зо ва, 
ку кољ, ли па, ка ран фил, бу ни ка и кром пир; биљ ке с про стим цвет ним 
шти том, с дво стру ким цвет ним шти том (кру ни це сра шће не, кру ни це сло-
бод не). По зна ва ње ми не ра ла – у де цем бру, ја ну а ру и фе бру а ру: со, стип-
са – со ли; креч, ило ва ча, са дра – ка ме ње и зе мља; гво жђе, оло во, ба кар, 
сре бро, зла то – ме та ли или ко во ви; сум пор, ћи ли бар, мр ки и ка ме ни угаљ 
– огре ви или па ље ни ци. У че твр том раз ре ду ни је би ло пред ме та из при-
род них на у ка. Ка ко је гра ди во за тре ћи раз ред из је ста стве ни це би ло ве о-
ма обим но, као што се ви ди из по пи са, учи те љи ма је до зво ље но да не ке 
са др жа је из о ста ве. По себ но се то од но си ло на учи те ље ко ји ра де с ви ше 
раз ре да од јед ном и не ма ју вре ме на за об ра ду свих са др жа ја. Пре о бим ност 
са др жа ја и да ва ње из бо ра учи те љи ма да са ми из о ста ве не ке од са др жа ја 
ни је би ло на срећ ни је ре ше ње у кон тек сту по бољ ша ња ква ли те та на ста-
ве је ста стве ни це. Иа ко се ука зи ва ло на ва жност и по тре бу ко ри шће ња 
сли ка, мо де ла и зби р ки у на ста ви је ста стве ни це, и ин си сти ра ло на очи-
глед ној и прак тич ној на ста ви, у на шим шко ла ма ско ро да и ни је би ло 
сред ста ва и уџ бе ни ка. Са др жај се учио на па мет, а не до ста так зна ња учи-
те ља из овог пред ме та био је еви ден тан.

Уз „Рас по ред пред ме та за му шке и жен ске основ не шко ле и упут ства 
ка ко ће се пре да ва ти” ко ји је до нет 1871. го ди не да та су и упут ства учи те-
љи ма о на чи ну из во ђе ња на ста ве из по је ди нач них пред ме та, што је ва жи-
ло и за је ста стве ни цу. У овом „Упут ству” ис ти ца ло се да се је ста стве ни ца 
не тре ба пре да ва ти са мо вер бал ним пу тем, пре ко пре но ше ња чи ње ни ца, 
већ очи глед но, нај бо ље у ам би јен ту где се по ја ве де ша ва ју, а објек ти на-
ла зе (ам би јен тал ни при ступ). Да би се овај циљ по сти гао, учи тељ је мо-
рао да зна да осми сли до бар из бор са др жа ја и ма те ри ја ла, али и да по зна је 
на чин и пут ка ко да га пред ста ви тј. да на пра ви до бро ме то дич ко об ли-
ко ва ње са др жа ја. Пре ма „Упут стви ма”, пред ме ти ко ји су се из у ча ва ли 
мо ра ли су се на ла зи ти у бли зи ни шко ле и ме ста где де ца жи ве (за ви чај ни 
при ступ) и мо ра ли су има ти све ка рак те ри стич не осо би не те вр сте (ег зем-
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плар ни при ступ). При то ме во ди ло се ра чу на о вре ме ну (го ди шњим до-
би ма) ка да се по је ди ни са др жа ји об ра ђу ју, због по тре бе да се они уо че у 
при ро ди [...]. „Кад на по љу ни чу тра ве и цве та ра зно цве ће и др вље он да 
не ка се раз ма тра би ље; кад се по ја ве леп ти ри, ти це, пут ни це итд. он да 
не ка се о њи ма го во ри” [Кер 1872: 426]. 

Иа ко су овим „Упут стви ма” учи ње ни вид ни на по ри у сми слу по бољ-
ша ња ме то дич ко-ди дак тич ке ор га ни за ци је на ста ве и уда ре ни те ме љи 
са вре ме ним ди дак тич ким стра те ги ја ма у про у ча ва њу са др жа ја из при-
род них на у ка у мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле пра во ста ње на те ре ну 
би ло је и да ље да ле ко од оче ки ва ног. Из из ве шта ја Ми лен ка Мар ко ви ћа, 
над зор ни ка основ них шко ла у Пи рот ском и Кња же вач ком окру гу за 1880/81. 
го ди ну са зна је мо да је овај пред мет ко ји се пре да вао у тре ћем раз ре ду 
пот пу но по гре шно из ла ган. Гра ди во се дик ти ра ло, а де ца су га учи ла 
на па мет, без ика квог раз у ме ва ња [Изв еш тај над зор ни ка основ ни шко ла..., 
1881: 647]. Ова квих из ве шта ја у ко ји ма се го во ри ло о ло шој ор га ни за ци ји 
и ре а ли за ци ји је ста стве ни це би ло је мно го и они су сти за ли из свих кра-
је ва. Иако је 1871. у Кра гу јев цу отво ре на пр ва учи тељ ска шко ла, учи тељ-
ски ка дар је и да ље био слаб, с ма ло ме то дич ког зна ња из је ста стве ни це. 
Ова кво ста ње у обра зо ва њу учи те ља ре флек то ва ло се и на прак су, да ле ко 
за о ста ју ћи за „Упут стви ма”, ко ја су би ла ис пред вре ме на у ко јем су на ста-
ла. Уо ча ва ју ћи те про пу сте, Сте ван По по вић је код пре да ва ња је ста тве ни-
це ис ти цао за да так учи те ља да мо ти ви ше уче ни ка: „Ко ста не пре да ва ти 
је ста стве ни цу с не ким си сте мом и ко от поч не пре да ва ња (ме сто с ин ди-
ви ду ал ним по сма тра њем и жи вим жи во то пи си ма) с ко је ка квим мр твим 
пој мо ви ма, де фи ни ци ја ма и кла си фи ка ци ја ма тај не ка на пред још зна, да 
та квим на чи ном не ће про бу ди ти ин те рес пре ма је ста стве ни ци већ увек 
са мо од врат ност спрам те на у ке” [Кер 1872: 430]. Из ве шта ји с те ре на су 
та ко ђе ука зи ва ли на ло ше ста ње је ста стве нич ке на ста ве. У том сми слу, 
вр ше ћи над зор у основ ним шко ла ма на Дор ћо лу, чла но ви школ ске ин спек-
ци је су 1. ју ла 1875. го ди не кон ста то ва ли: „На ла зи мо да сла бо од го ва ра ју 
на ме ње ној це љи [...]. За је ста стве ни цу би би ло нео п ход но ну жно да се што 
пре на пи шу но ви уџ бе ни ци [...]. Уче ни ци уче на па мет, из не ка квог уџ бе-
ни ка, ко ји је за ви ше шко ле на пи сан [...], сву да смо уви де ли да су де ца 
учи ла ма хом на па мет и др жа ла се стро го књи ге од го ва ра ју ћи ме ха нич ки 
на учи те ље ва пи та ња” [АС, МП, ф. 16, 1875]. Ова кво ста ње у је ста стве-
нич кој на ста ви ко је је би ло са мо од раз ло шег ста ња у целп куп ној основ-
но школ ској на ста ви 19. ве ка, ука за ло је на по тре бу ре фор ме на ста ве. 

У том ци љу, с кон сти ту и са њем Глав ног про свет ног са ве та 13. мар та 
1880. го ди не [Просветни пре глед за ко на и на ред би 1895: 21–25] и де ло ва-
њем и озбиљ ном про свет ном по ли ти ком ми ни стра про све те Сто ја на Но-
ва ко ви ћа у три на вра та (1873, 1874–1875 и 1880–1883) обра зов ни си стем 
се по ста вио на до бр ој ху ма ној и на уч ној осно ви [Тешић 1993: 271–279]. 
У „За ко ну о основ ним шко ла ма” од 31. де цем бра 1882. го ди не по пр ви 
пут се на во ди да је основ но шко ло ва ње оба ве зно, а на род на шко ла је по-
де ље на на ни жу (че ти ри раз ре да) и ви шу основ ну шко лу (два раз ре да). 
Де фи ни тив ни на став ни план за ни же и ви ше основ не шко ле об ја вљен је 



20. ју ла 1884. го ди не и об у хва тао је 12 пред ме та. Пре ма на став ном пла ну, 
за ни жу и ви шу основ ну шко лу из 1884. го ди не, је ста стве ни ца се из у ча-
ва ла пре ма сле де ћем рас по ре ду:

Та бе ла 1. На став ни план из је ста стве ни це за ни жу и ви шу основ ну шко лу (из 
1884. го ди не)

Че тво ро ра зред на основ на шко ла са че ти ри на став ни ка
          му шка               жен ска 

пр ви дру ги тре ћи че твр ти пр ви дру ги тре ћи че твр ти
2 2 2 2 2 2

Че тво ро ра зред на основ на шко ла с два на став ника
          му шка               жен ска 

пр ви дру ги тре ћи че твр ти пр ви дру ги тре ћи че твр ти
2 3 3 2 2 2

Ви ша основ на шко ла – по де ље на дво ра зред на с два на став ни ка
      му шка                     жен ска 

пе ти ше сти пе ти ше сти
3 3 2 2

Ви ша основ на шко ла – не по де ље на дво ра зред на с два на став ни ка
      му шка                     жен ска 

пе ти ше сти пе ти ше сти
3 3 2 2

Ако упо ре ди мо план на ста ве је ста стве ни це из 1871. и 1884. го ди не, 
уви ђа мо не ко ли ко бит них про ме на: Је ста стве ни ца се у пла ну из 1871. из у-
ча ва са мо у тре ћем раз ре ду, док се пре ма пла ну из 1884. из у ча ва у дру гом, 
тре ћем и че твр том раз ре ду. Већ ду го се у овом пред ме ту осе ћа ла по тре ба 
за по ве ћа њем бро ја ча со ва јер је обим са др жа ја био ве о ма ве лик, а успех 
из пред ме та ве о ма слаб. Уо чив ши ва жност из у ча ва ња овог пред ме та, 
П. Ни ке тић је на сед ни ци Глав ног про свет ног са ве та 1884. пред ло жио да 
се у тре ћем и че твр том раз ре ду основ не шко ле до да по је дан час ви ше за 
пред мет је ста стве ни ца јер је „су ви ше ма ло за та ко огром ни пред мет” [Ни-
кетић 1884: 239]. Пре ма про гра му ко ји је иза шао уз на ве де ни план, са др жа-
ји из Је ста стве ни це (зо о ло ги ја, бо та ни ка и ми не ра ло ги ја) про ши ру ју се 
и но вим са др жа ји ма, те се у скла ду с тим ме ња и сам на зив пред ме та у: 
„Је ста стве ни ца и по зна ва ње и не го ва ње чо веч јег те ла”. У тре ћем раз ре ду 
из у ча ва ли су се: „а) спољ ни об лик; б) не го ва ње те ла: хи ги је на, ва здух, 
пра ви ла у је лу, хра на, во да, кре та ње, од мор и спа ва ње. У че твр том: а) про-
ду же ње о ор га ни ма б) не го ва ње те ла” [Наставни план и про грам за ни жу 
и ви шу основ ну шко лу 1884: 26–27]. 

Ова кви по ма ци у оби му и струк ту ри са др жа ја је ста стве ни це ука зу ју 
да је пре по знат зна чај из у ча ва ња је ста стве ни це, што је нео спор но би ло 
ве о ма ва жно у про це су раз во ја при род них на у ка у Ср ба, пр вен стве но за-
хва љу ју ћи ра ду на ших по зна тих при род ња ка и про фе со ра Ве ли ке шко ле: 
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Јо си фа Пан чи ћа, Ла за ра До ки ћа, Јо ва на Жу јо ви ћа, Јо ва на Цви ји ћа и др. 
Као нај ве ћи по зна ва лац фло ре Кне же ви не Ср би је, про фе сор и рек тор 
Ве ли ке шко ле (1866, 1868–1872), пред сед ник Глав ног про свет ног са ве та 
(1880), члан Др жав ног са ве та (1884) и пр ви пред сед ник Срп ске кра љев ске 
ака де ми је (1887) Јо сиф Пан чић на пи сао је и пе да го шку сту ди ју „Је ста стве-
ни ца у основ ној шко ли” (1876) ко ја је об ја вље на у на став ци ма у ча со пи су 
Шко ла. У овој сту ди ји Пан чић је ука зао да је пе ри од од че ти ри го ди не за 
основ ну шко лу ве о ма кра так и не до во љан да би се об ра ди ло це ло куп но 
на став но гра ди во, те је пред ла гао да се основ на шко ла про ду жи још за 
две го ди не. Пред ла гао је уво ђе ње пе да го шких ме то да по мо ћу ко јих би се 
де ца упо зна ла с при род ним по ја ва ма. Ин си сти рао је на прак тич ним ве жба-
ма и ди рект ном по сма тра њу у при ро ди (во де ћи ра чу на о деч јем уз ра сту 
и мо гућ но сти ма). По ред пи сме но сти, је ста стве ни ца за Пан чи ћа пре ста вља 
те мељ основ но школ ске на ста ве: „Има ли ко је дру ге на у ке, ко ја би по мно-
штву и ра зно ли ко сти ства ри ко ји ма се ба ви, мо гла то ли ко да за ни ма све-
ко ли ке ду шев не мо ћи, ко ли ко је ста стве ни ца [...] Не пре кид ност и ред ства-
ри ко ји ма све те че у при ро ди жи вих и мр твих ства ри, са гла сност рад ње 
ко ја упра вља ка ко це ли ном, та ко и чла но ви ма, [...] про сто ћа за ко на ко ји 
сви ма ства ри ма ово га све та вла да и нај по сле ле по та и склад ност, ко ја се 
у сви ма ства ри ма на све ту све то ви ше ја вља – сви ти еле мен ти је ста стве-
нич ког зна ња, ка ко ва ља схва ће ни и ве што ту ма че ни, ка дри су да уне су 
у мла ђа на ср ца уче ни ка кли це сви ју оних вр ли на ко је су украс до бро уре-
ђе ном људ ском дру штву.” [Панчић 1876: 21] 

Је дан од ци ље ва је ста стве нич ке на ста ве, осим обра зов ног и прак тич-
ног, на ко је је ука зи вао и Пан чић, је и њен ши ри, вас пит ни ка рак тер, по-
себ но у сег мен ту раз ви ја ња на ци о нал не све сти и љу ба ви пре ма отаџ би ни: 
„Нај бо ље про у чи те сво ју ле пу отаџ би ну [...] не мој те ми сли ти да вам ва ља 
да ле ко пу то ва ти да на ђе те оно што је вред но да се про у чи. Сва ки крај 
Ср би је, сва ко нај ма ње ме сто има из о би ља ства ри, ко је су не по зна те.[...] 
Чим бу де те бо ље по зна ва ли све оно што се на љу де и зе мљу, ко ја вас је 
ро ди ла, од но си, тим ће те уме ти бо ље да при ме ни те све оно че му се у шко-
ла ма или из књи га на у чи те, ти ме ће те мо ћи зре ли је да су ди те, шта је од 
свет ских уста но ва, од ва жних про на ла за ка на у ке и ве шти не за на род 
по треб но и ко ри сно...”, [према Гли шић 1998: 23–24]. Ова кви ста во ви по-
ка зу ју до бру ори јен та ци ју на ших пе да го га у ци љу ука зи ва ња на ва жност 
је ста стве нич ког зна ња за по је дин ца и дру штво, ши ре ња, про ду бљи ва ња 
са др жа ја из је ста стве ни це што се и од ра зи ло на да ље кон ци пи ра ње пла-
но ва и про гра ма са ме на ста ве у основ ним шко ла ма.

На осно ву чла на За ко на о основ ним шко ла ма од 31. де цем бра 1882. 
го ди не, а на осно ву рас пи са ми ни стра про све те и цр кве них по сло ва од 
24. ав гу ста 1883. го ди не ПБр. 8070 уве де не су про ду жне шко ле та мо где 
ни је би ло мо гућ но сти да се осну ју ви ше основ не шко ле. На ста ва у про-
ду же ним шко ла ма из во ди ла се јед ном не дељ но (че тврт ком) две школ ске 
го ди не. Са др жа ји је ста стве ни це (по зна ва ња при ро де) из бо та ни ке и зо о-
ло ги је не ја вља ју се у овом про гра му. За сту пље ни су са мо са др жа ји из 
ми не ра ло ги је и уво де се са др жа ји из фи зи ке (по ја ве код чвр стих, теч них 
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и га со ви тих те ла, звук, све тлост, то пло та, маг нет не и елек трич не по ја ве) 
и хе ми је (ор ган ска и нео р ган ска хе ми ја). Ова ква кон цеп ци ја има ла је 
оправ да ња у прак тич ној ори јен та ци ји про ду же не шко ле, али је би ло по-
треб но и да ље про ду бљи ва ње и ши ре ње са др жа ја из обла сти ко је су се 
из у ча ва ле у ни жој основ ној шко ли, а ко је су пот пу но из о ста вље не (зо о ло-
ги ја, бо та ни ка). О овој не ло гич но сти пи ше и Ј. Ми о дра го вић у свом из ве-
шта ју о ста њу шко ла за 1886/7. го ди ну: „[...] Али том при ли ком се учи ни ло 
две гре шке .... пр во што се уре ди ло да де ца до ла зе не дељ но је дан пут, дру го 
што је у на став ни план за њих ушло дру го не што но што се учи ло у основ-
ној шко ли” [Миодраговић 1887: 708]. У том сми слу би ла су оправ да на 
пи та ња мно гих учи те ља, прак ти ча ра: Зар де те тре ба да до жи ви де сет или 
два на ест го ди на па да му се тек та да об ја сне при род не по ја ве? За што се 
у ви шој основ ној шко ли пре ста је с упо зна ва њем при род них пред ме та? 
Да ли то зна чи да су де ца у ни жој основ ној шко ли из у чи ла сву је ста стве-
ни цу (зо о ло ги ју, бо та ни ку, ми не ра ло ги ју)? Ова пи та ња би ла су од ли чан 
пред у слов за ре ор га ни за ци ју је ста стве нич ке на ста ве на са вре ме ни јим 
осно ва ма, по шту ју ћи са вре ме не ди дак тич ке прин ци пе и зах те ве, што је 
и ура ђе но у ка сни јим пе ри о ди ма раз вит ка је ста стве ни це.

На став ни пла но ви и про гра ми, као и не дељ ни рас по ре ди за ни жу основ-
ну шко лу про пи са ни 1884. го ди не ПБр. 6191. за др жа ли су се у прак си се дам 
го ди на. За све ово вре ме у прак си се по ка за ло да их тре ба под врг ну ти ре-
ви зи ји и по мо гућ но сти, уне ти у њих ис ку ство сте че но то ком тог вре ме на. 
У „Упут стви ма” се на ла же да би на став ни ци за јед но с уче ни ци ма тре ба ли 
да при ку пља ју и уре ђу ју зби р ке би ља ка, жи во ти ња и ми не ра ла, а на ста-
ва из је ста стве ни це тре ба ла би да се пре да је уз не по сред но по сма тра ње 
обје ка та. Сли ке се ко ри сте са мо ако објек та ко ји се про у ча ва не ма у око ли-
ни. Ве о ма че сто учи ло се јед но исто гра ди во у дру гом, тре ћем и че твр том 
раз ре ду, а што је још не по вољ ни је, и у истом оби му. Као раз лог за ова кво 
по на вља ње са др жа ја на ла зио се у не ја сном про гра му у ко јем је тре ба ло 
на зна чи ти по и мен це шта се пре да је у ко јем раз ре ду и у ко јем оби му. 
Оску ди ца упут ста ва за на став ни ке, не по се до ва ње уџ бе ни ка за ђа ке и 
ло ша ма те ри јал на си ту а ци ја у основ ним шко ла ма та ко ђе су би ли раз ло-
зи што је успех из овог пред ме та био сла би ји. 

На кон се дам го ди на, 11. но вем бра 1891. го ди не, до нет је но ви на став-
ни план и про грам за основ не шко ле. У но вом пла ну ни је би ло бит ни јих 
из ме на у по гле ду на зи ва и укуп ног бро ја на став них пред ме та: за др жа но 
је укуп но два на ест пред ме та (хри шћан ска на у ка, срп ски је зик, ра чун, зе-
мљо пис, срп ска исто ри ја, по зна ва ње при ро де, сло вен ски је зик, ле по пи са-
ње, цр та ње, пе ва ње, гим на сти ка и жен ски руч ни рад у жен ским основ ним 
шко ла ма). Упо ре ђи ва њем прет ход ног на став ног пла на и пла на из 1891. 
го ди не за па жа се да је број ча со ва за је ста стве ни цу с три ча са не дељ но 
сма њен на два. Је ста стве ни ца се пре да је у тре ћем и че твр том раз ре ду, у 
му шким и жен ским шко ла ма с по два ча са не дељ но. У пла ну из 1884. и 
1891. го ди не са др жа ји овог пред ме та про ши ру ју се са др жа ји ма из ан тро-
по ло ги је – по зна ва ње и не го ва ње чо веч јег те ла, те се сма њи ва ње ча со ва 
не сма тра оправ да ним и ло гич ним. У „Упут стви ма за вр ше ње про гра ма 
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за ни жу основ ну шко лу” од 1. фе бру а ра 1892. го ди не по себ но је на гла ше но, 
да „уче ни ци по сма тра ју оно о че му уче [...], да се с уче ни ци ма ску пља ју 
зби р ке је дин ки из око ли не, да се че шће с уче ни ци ма из ла зи ра ди по сма-
тра ња и про у ча ва ња при ро де [...] јер од је ста стве нич ког ће зна ња са мо 
он да би ти ко ри сти ако оно ни је рас ту ре но и раз ба ца но, не го у из ве стан, 
на у ком усво јен, ред до ве де но” [Упут ства за вр ше ње... 1892: 172]. Иа ко се 
ови зах те ви на ла зе го то во у свим „Упут стви ма” ко је смо по ме ну ли, а ко ји 
пра те план и про грам, из ве шта ји су по ка за ли да ни су спро во ђе ни до след-
но. Та ко ђе, кроз пла но ве и про гра ме, осли ка ва се не до след ност ау то ра у 
ко ри шће њу је дин стве ног на зи ва за овај пред мет. У Про свет ном гла сни ку 
за 1892. го ди ну иза шао је про грам на ста ве „По зна ва ња при ро де”, а од мах 
за тим у „Упут стви ма за вр ше ње про гра ма за ни жу основ ну шко лу” ка же 
се: „Где год се мо же, на став ни ци ће је ста стве ни цу пре да ва ти, из но се ћи 
уче ни ци ма за по сма тра ње истин ске је дин ке” [Исто 172]. 

Пра те ћи раз вој на ста ве је ста стве ни це, мо ра мо се освр ну ти и на по-
ве за ност пла но ва и про гра ма и са ме ре а ли за ци је на ста ве. Ста ње на ста ве, 
на шта нам ука зу ју из ве шта ји про свет них са вет ни ка из раз ли чи тих де ло-
ва Ср би је, би ло је да ле ко од оно га што је про пи са но про гра мом, што је 
по пра ви лу про ис ти ца ло из ма те ри јал не опре мље но сти, али и у ве ли кој 
ме ри и из не до вољ не и ра зно ли ке ме то дич ко-ди дак тич ке обра зо ва но сти 
учи те ља. П. Мар ко вић (1895) оби ла зе ћи шко ле по Ср би ји уста но вио је да 
је из у зет но мно го гре ша ка би ло у пре да ва њи ма и ис пи ти ма из овог пред-
ме та: „На ста ва је би ла то ли ко по вр шна да је онај ко је слу шао ис пит из овог 
пред ме та мо гао по ми сли ти да тај пред мет ни је од ве ли ке ва жно сти, и да то 
ни је оба ве зан пред мет [...]. По себ но се тра жи ла оправ да ност пре да ва ња 
ове на ста ве у се о ским сре ди на ма, где се свр сис ход ност овог пред ме та нај-
ма ње уо ча ва ла, на шта ука зу ју и сле де ће ре чи [...] ̔Ко је год хо ћеш де те из 
на шег се ла, узми, го спо ди не, па ће ти уме ти све ово ка за ти о сто ци као и 
ови ђа циʼ” [Марковић 1895: 17]. 

У ци љу пра ће ња про грам ских до ку ме на та у овом пе ри о ду, за је ста-
стве ни цу или по зна ва ње при ро де, при ро до пис, при род ну исто ри ју, тер-
ми не ко ји су би ли ко ри шће ни као си но ни ми за ову на ста ву, на пи са но је 
ви ше уџ бе ни ка. За на ста ву је ста стве ни це Пе тар Ни ке тић на пи сао је уџ бе-
ни ке Је ста стве ни ца: за основ ну на ста ву (Бе о град 1880), Је ста стве ни ца 
за основ ну на ста ву (Бе о град 1882), Је ста стве ни ца: за 3. раз ред основ не 
шко ле (Бе о град 1883) и По зна ва ње при ро де: за тре ћи раз ред основ не 
шко ле (Бе о град 1885). За тим је об ја вљен уџ бе ник Ко сте Пе тро ви ћа По-
зна ва ње при ро де: за дру ги раз ред основ не шко ле (1884), ко ји је до жи вео 
не ко ли ко до пу ње них из да ња (1885, 1886. и 1888) и Ни ко ле Сто ја но ви ћа 
По зна ва ње при ро де (1885, 1887). Иа ко су учи ње ни ве ли ки на по ри у ино-
ви ра њу уџ бе нич ке ли те ра ту ре, мно ги уџ бе ни ци ни су пра ти ли план и про-
грам и би ли су на пи са ни на уч ним, за де цу не ра зу мљи вим је зи ком, па не 
из не на ђу је што је од овог пред ме та у на шим основ ним шко ла ма би ло 
ма ло ко ри сти [Анђелковић 2009: 11].

Но ви „За кон о на род ним шко ла ма” до нет је 1898. го ди не. За кон је 
усло вио и уса гла ша ва ње пла на и про гра ма с од ред ба ма но вог за ко на, те 
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је 20. сеп тем бра 1899. го ди не иза шао но ви „На став ни план и про грам за 
основ ну шко лу у Кра ље ви ни Ср би ји”. Тим пла ном ре ду ко ван је број на-
став них пред ме та (од два на ест на де вет). За сва че ти ри раз ре да пред ви ђе-
ни су: на у ка хри шћан ска, срп ски је зик са сло вен ским чи та њем, ра чу ни-
ца с ге о ме триј ским об ли ци ма, цр та ње и ле по пи са ње, руч ни рад, пе ва ње, 
гим на сти ка и деч је игре. У тре ћем и че твр том раз ре ду из у ча вао се зе мљо-
пис са срп ском исто ри јом и по зна ва ње при ро де с по љо при вред ним по у ка-
ма у му шким и по у ка ма за до ма ћи це у жен ским основ ним шко ла ма. Овај 
пред мет из у ча вао се три ча са не дељ но [Наставни план и про грам... 1899: 
617]. Циљ пред ме та био је упо зна ва ње с при род ним пред ме ти ма и по ја-
ва ма и раз ви ја ње есте тич ких осе ћа ња. По љо при вред не по у ке пре да ва ле 
су се са мо у се о ским шко ла ма и има ле су за циљ про ши ри ва ње зна ња о 
при ро ди с при ме ном на жи вот и бу ђе ње љу ба ви пре ма ра ду. По у ке за до-
ма ћи це има ле су за циљ упо зна ва ње де во ја ка са жи во том и по сло ви ма у 
ку ћи. У окви ру про гра ма об ра ђи ва ли су се са др жа ји о људ ском те лу. У 
тре ћем раз ре ду уче ни ци су се упо зна ва ли с људ ским те лом и нај ва жни јим 
ор га ни ма као и с њи хо вим функ ци ја ма. У че твр том раз ре ду ови са др жа ји 
про ши ре ни су са др жа ји ма о чу ва њу здра вља и не го ва њу те ла. Про грам-
ском кон цеп ци јом на пра вље на је до бра ве за чо ве ка с при ро дом. Ов де се 
чо век по сма трао као део при ро де, ко ји ути че сво јим ра дом на ње но ме ња-
ње, али и ути ца јем при ро де на чо ве ка. Ова квим по ве зи ва њем са др жа ја и 
уо ча ва њем узроч но-по сле дич них ве за из ме ђу чо ве ка и при ро де, по ла ко 
се по че ла гра ди ти са вре ме на кон цеп ци ја на став ног про гра ма пред ме та 
По зна ва ње при ро де. Вре мен ска ар ти ку ла ци ја ак тив но сти пр вим про гра-
мом из 1844. го ди не утвр ђе на је са мо у од но су на од ре ђе ни ка лен дар ски 
део го ди не, али од ре ђе не днев не ар ти ку ла ци је ак тив но сти ни је би ло. Про-
гра мом из 1899. го ди не ови не до ста ци су ис пра вље ни, али се од у ста ло од 
про пи си ва ња рас по ре да ча со ва. Уме сто то га, пре по ру че но је, уз да ва ње 
по треб них упут ста ва, да сва ки на став ник на осно ву про гра ма са ста вља 
го ди шњи план лек ци ја ко јим ће на нај це лис ход ни ји на чин об у хва ти ти 
об ра ду це ло куп ног гра ди ва. 

Ана ли зи ра ју ћи план и про грам је ста стве ни це у пе ри о ду од ско ро 
ше зде сет го ди на, уо ча ва се да је про грам за основ не шко ле у Ср би ји у мно-
гим сег мен ти ма остао не по ве зан, с мно го ма те ри ја ла и са др жа ја би тре бало 
да се об ра де за јед ну школ ску го ди ну (иа ко се до ста ра ди ло на ње го вом 
уса вр ша ва њу). Иа ко се „Упут стви ма” стал но на гла ша ва ла по тре ба за очи-
глед ном на ста вом, у прак си се још учи ло на па мет, без по ве зи ва ња и разу-
ме ва ња са др жа ја. Ста ње ове на ста ве у основ ним шко ла ма у Ср би ји би ло 
је не за до во ља ва ју ће у од но су на не ке европ ске зе мље, има ју ћи у ви ду да 
су се кра јем 19. ве ка мно ге европ ске зе мље утр ки ва ле баш у оса вре ме њи-
ва њу и по бољ ша њу ква ли те та упра во на ста ве при род них на у ка. 

ЗА КЉУ ЧАК

У овом ра ду пра ти ли смо раз вој на ста ве је ста стве ни це кроз на став-
не пла но ве и про гра ме за основ не шко ле у Ср би ји од 1884. го ди не до 
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кра ја 19. ве ка. Је ста стве ни ца је то ком 19. ве ка, пе ри о да ко ји је био оквир 
за про у ча ва ње, ег зи сти ра ла под раз ли чи тим на зи ви ма: „Је ста стве ни ца”, 
„При род на исто ри ја – је ста стве ни ца” (1871), „Осно ви при род них на у ка и 
је ста стве ни ца”, „По зна ва ње при ро де” (1884), „При род на исто ри ја – је ста-
стве ни ца – с ан тро по ло ги јом” (1891), „По зна ва ње при ро де с по љо при-
вред ним по у ка ма у му шким и по у ка ма за до ма ћи це у жен ским шко ла ма” 
(1899). Про ме не на зи ва че сто су би ле по сле ди ца обо га ћи ва ња са др жа ја у 
окви ру те ма, али и до да ва ња и но вих те ма у пред мет (о чо ве ку, по у ке за 
до ма ћи це, по љо при вред не по у ке). Из ана ли зе са др жа ја у на став ним пла-
но ви ма и про гра ми ма еви дент но је да је са др жај био пре о би ман за број 
ча со ва ко ји су овом пред ме ту би ли до де љи ва ни. 

Од уво ђе ња но вог на став ног пред ме та са са др жа ји ма из при род них 
на у ка (1844), па све до кра ја 19. ве ка је ста стве ни ца је пре тр пе ла мно ге 
про ме не, пре све га у по гле ду са др жа ја, ме то дич ко-ди дак тич ког об ли ко-
ва ња, ор га ни за ци је на ста ве и уџ бе нич ке ли те ра ту ре. Оно што је стал но 
пра ти ло овај пред мет би ло је ло ше ста ње у ор га ни за ци ји на ста ве, али и 
у успе ху уче ни ка из овог пред ме та о че му нам го во ре из ве шта ји над зор-
ни ка из свих кра је ва Ср би је. Иа ко мно ги про бле ми ни су ре ше ни, иа ко је 
на ста ва и да ље би ла на ни ском сте пе ну раз вит ка ипак мо же мо ре ћи да је 
овај пе ри од по себ но зна ча јан због уо ча ва ња и по кре та ња мно гих бит них 
пи та ња чи је ре ше ње је до при не ло кре и ра њу но ве кон цеп ци је са вре ме не 
на ста ве предмета Свет око нас и При ро да и дру штво. Ана ли зом пла но ва и 
про гра ма је ста стве ни це у 19. ве ку у основ ним шко ла ма у Ср би ји утвр ђе-
но је сле де ће: 1) не до ста так из у ча ва ња је ста стве ни це у пр ва два раз ре да 
основ не шко ле, 2) че сте про ме не на зи ва пред ме та, 3) ве ли ки обим са др-
жа ја, 4) не у са гла ше ност бро ја ча со ва и оби ма са др жа ја, 5) не по ве за ност 
са др жа ја, 6) до ми нан тан си сте мат ски при ступ у об ра ди са др жа ја, 7) уче ње 
и ме мо ри са ње на па мет, 8) књи га и на став нич ка реч би ли су је ди ни и основ-
ни из вор и сред ство у на ста ви, 9) ма њак на став них сред ста ва или њи хов 
пот пу ни из о ста нак из на ста ве, 10) ло ше кон ци пи ра ни уџ бе ни ци и при руч-
ни ци за рад, 11) не до вољ на ме то дич ко-ди дак тич ка спре ма учи те ља за 
пре да ва ње овог пред ме та, и 12) ми ни мал но зна ња из ове на уч не обла сти. 
У овом пе ри о ду је отво рен низ пи та ња ко ја су ре ша ва на то ком да љег раз-
во ја, а ујед но пред ста вља ју глав не од ред ни це но ве кон цеп ци је пред ме та 
из при род них на у ка у ни жим раз ре ди ма (ин те гри са ни при ступ, очи глед ност, 
ам би јен тал ни при ступ, про блем ски и ис тра жи вач ки при ступ у на ста ви).

На став ни пла но ви и про гра ми је ста стве ни це од раз су: 1) сте пе на раз-
ви је но сти је ста стве нич ке на у ке, 2) ње ног зна ча ја и уло ге, 3) по тре бе дру-
штва и сте пе на ње го вог раз во ја, 4) пе да го шких пра ва ца, 5) кон цеп ци ја 
на ста ве и ње них ме то дич ко-ди дак тич ких еле ме на та ко ји су до ми ни ра ли 
у пе ри о ду ко ји смо про у ча ва ли, 6) сте пе на раз ви је но сти школ ства у Ср би-
ји, и 7) оспо со бље но сти учи те ља да ре а ли зу ју про грам. Са вре ме на на-
ста ва је ста стве ни це (по зна ва ње при ро де) ни је ме ха нич ки збир раз вој них, 
не по ве за них по је ди но сти из ове обла сти, не го је из гра ђе на на те ме љу 
исто риј ског раз во ја и оства ре ња у на шем вре ме ну. У том сми слу на ла зи мо 
раз лог за про у ча ва ње ове те ме, јер у на шој пе да го шкој исто ри о гра фи ји 



пи та ње на ста ве је ста стве ни це, по себ но основ но школ ске, ни је би ло пред-
мет си сте мат ског про у ча ва ња, има ју ћи у ви ду зна чај раз во ја ове на ста ве, 
на ро чи то у кон тек сту на по ра да при род не на у ке до би ју сво је ме сто и 
уло гу у си сте му шко ло ва ња у Ср би ји у 19. ве ку.

ЦИ ТИ РА НИ ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА 

Ан ђел ко вић, Сла ђа на (2004). Ме то дич ко ди дак тич ки аспек ти на ста ве је ста стве ни це. 
На ша шко ла, 3–4: 222–231. 

Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство про све те-п, 1850, ф. II, бр. 275.
Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство про све те-п,1851, ф. III, бр. 546, No 1118. 
Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство про све те-п, 1868, ф. VI II, бр. 2096, No. 1809.
Ву ји сић Жив ко вић, На та ша и Мир ја на Зе љић (2011). На став ни пла но ви и про гра ми из 

ра чу ни це у основ ним шко ла ма у Ср би ји у XIX ве ку. Пе да го ги ја, LXVI, 1: 146–160. 
Ву ји сић Жив ко вић, На та ша (2015). Др Ђор ђе На то ше вић у ре ви зи ји основ них шко ла у 

Кне же ви ни Ср би ји. На ста ва и вас пи та ње, LXIV, 4: 823–834.
Гли шић, Љу би ша (1998). Жи вот и рад ве ли ког на уч ни ка и ро до љу ба др Јо си фа Пан чи ћа, 

у: Та тић, Бу ди слав; Бо жи дар Ћур чић и Ми ло рад Јан ко вић (прир.): Жи вот и де ло 
Јо си фа Пан чи ћа. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 13–29.

Ђу ро вић, Ар сен (1999). Ко смо ло шко тра га ње за но вом шко лом. Бе о град: Бе о град ско 
из да вач ко-гра фич ки за вод.

За кон о на род ним шко ла ма (1898). Про свет ни гла сник, XIX, 9: 442–453.
Кер, Карл (1872). Рад у шко ли (Ме то ди ка): за уче ни ке учи тељ ске шко ле и учи те ље 

основ них шко ла (по Kar lu Kéru). Пре вео и пре ра дио Сте ван Д. По по вић. Бе о град: 
Др жав на штам па ри ја.

Мар ко вић, Ми лен ко (1881). Из ве штај над зор ни ка основ них шко ла у окру гу пи рот ском 
и кња же вач ком за 1880/81. го ди ну. Про свет ни гла сник, II, 18: 647. 

Мар ко вић, Пе тар (1895). Ме то дич ки рад у на шој основ ној шко ли, за учи те ље и оне ко ји 
се спре ма ју за то. Св. 1. Ме то ди ка Је ста стве ни це и По зна ва ње чо ве ка. Ниш: Пр ва 
ни шка штам па ри ја Ж. Ра до ва но ви ћа.

Ми о дра го вић, Јо ван (1887). Из ве шта ји над зор ни ка основ них шко ла за школ ску 1886–87. 
го ди ну. Про свет ни гла сник, VI II, 19: 708. 

На став ни план и про грам за основ ну шко лу у Кра ље ви ни Ср би ји (1889). Про свет ни 
гла сник, XX, 2: 613.

На став ни пла но ви, про гра ми и не дељ ни рас по ре ди ча со ва за ни жу и ви шу основ ну 
шко лу (1884). Про свет ни гла сник, V, 9–10: 7–8.

Ни ке тић, Пе тар (1887). Сед ни ца Глав ног про свет ног са ве та. Про свет ни гла сник, V, 9–10: 
239. 

Пан чић, Јо сиф (1876). Је ста стве ни ца у основ ној шко ли. Шко ла, IX, 1: 21–30. 
Пе да го шки реч ник (1967). I књи га. Бе о град: За вод за из да ва ње уџ бе ни ка СР Ср би је (глав ни 

уред ник Ра до ван Те о до сић).
Пла но ви и про гра ми за ни жу и ви шу основ ну шко лу (1884). Про свет ни гла сник (до да так), 

V, 7–8: 7–10.
Про свет ни збо р ник за ко на и на ре да ба по ко ји ма су уре ђе не, и по ко ји ма се упра вља ју 

шко ле и дру ге про свет не уста но ве у Кра ље ви ни Ср би ји (1887). При ре дио Јо сиф 
Пе цић. Бе о град: Кра љев ско-срп ска др жав на штам па ри ја.

Про свет ни збо р ник за ко на и на ре да ба по ко ји ма су уре ђе не, и по ко ји ма се упра вља ју 
шко ле и дру ге про свет не уста но ве у Кра ље ви ни Ср би ји (1895). При ре ди ли Мил. 
Мар ко вић и Зар. Р. По по вић. Кра љев ско-срп ска др жав на штам па ри ја.

Рај че вић, Пе тар (2008). На став ни про гра ми за основ не шко ле у Ср би ји од 1838. до 1941. 
го ди не. Ино ва ци је у на ста ви, XXI, 3: 75–82.

574



Спа сић, Ми ло ван (1855). Пе да го гич ко-ме то дич но на ста вле ни је за учи те ље основ ни 
шко ла. Бе о град: Књи го пе чат ња Кња же ства Срб ског.

Те шић, Вла де та (1993). Шко ле и на ста ва, у: Исто ри ја срп ског на ро да, VI-2, Бе о град: 
Срп ска књи жев на за ду га, 271–279. 

Ћун ко вић, Срећ ко (1971). Школ ство и про све та у Ср би ји у XIX ве ку. Бе о град: Пе да го-
шки му зеј.

Упут стви ма за вр ше ње про гра ма за ни жу основ ну шко лу (1892). Про свет ни гла сник, 
XI II, 3: 172. 

Устро је ни је јав ног учи ли шног на ста вле ни ја (1844). у: Сбо р ник за ко на и уред ба и уред-
бе ни ука за из да ни у Кња же ству Срб ском од апри ла 1840. год. до кон ца де цем бра 
1844. го ди не. Кра гу је вац: Књи го пе чат на Кња жев ства Срб ског, 305–328. 

Хри стић, Фи лип (1865). Пр ва зна ња: за основ не Срб ске шко ле. Бе о град: Др жав на штам-
па ри ја.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

TE AC HING JE STA STVE NI CA IN PRI MARY SCHO OLS IN SER BIA:  
FROM 1844 UN TIL THE END OF THE XIX CEN TURY

by

SLA ĐA NA D. AN ĐEL KO VIĆ
Uni ver sity of Bel gra de, Fa culty of Ge o graphy

Stu dent ski trg 3/III, Bel gra de, Ser bia
slan djel ko vic @gmail.com

SUMMARY: This pa per de als with the de ve lop ment of te ac hing je sta stve ni ca thro ugh 
the analysis of cur ri cu la in pri mary scho ols in Ser bia, in the pe riod from 1844, when the 
first sci en ce con tent ap pe a red in pri mary school cur ri cu lum, un til the end of the XIX 
cen tury. The analysis and cri ti cal re vi ew we re ba sed on the fol lo wing so u r ces: laws, cur-
ri cu la, gu i de li nes for te ac hing je sta stve ni ca, je sta stve ni ca tex tbo oks, and re ports from 
school su per vi sors. At tempts ha ve been ma de to exa mi ne the de ve lop ment of te ac hing 
je sta stve ni ca and ex pla in the chan ges that this de ve lop ment in du ced on te ac hing this 
su bject. Our study sho wed the con stant pre sen ce of je sta stve ni ca in cur ri cu la un der dif-
fe rent na mes and with chan ges in the an nual and we ekly num ber of te ac hing ho u rs that 
did not fol low the in cre a se in the vo lu me of te ac hing ma te rial. Al so, the analysis de mon-
stra ted that the pro gram of je sta stve ni ca chan ged with the in cre a se in the vo lu me of 
te ac hing ma te ri als, in tro duc tion of new to pics, struc tu ring of con tent and met ho do lo gi cal 
struc tu ring. The study of je sta stve ni ca cur ri cu la re pre sents only one seg ment of the re se arch 
of the hi story of this te ac hing, with the aim of a com pre hen si ve and cri ti cal ap pra i sal of its 
sig ni fi can ce and con tri bu tion to the de ve lop ment of te ac hing prac ti ces and edu ca tion in 
Ser bia in the XIX cen tury. 
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УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ КА РИ ЈЕР НИ ЦЕН ТРИ  
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СА ЖЕ ТАК: Не за по сле ност мла дих у Ср би ји је струк тур ног, од но сно 
ду го роч ног ка рак те ра. То је, из ме ђу оста лог, по сле ди ца не ус кла ђе но сти 
ком пе тен ци ја мла дих и зах те ва по сло да ва ца. Услед еко ном ске кри зе, ре-
ла тив ни по ло жај мла дих до дат но се по гор шао, што се по себ но од но си на 
ли ца с фа кул тет ским ди плома ма. Уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три сма-
тра ју се по сред ни ком на тр жи шту ра да ко ји до при но си сма ње њу не у са гла-
ше но сти по ну де и тра жње. По ред ин фор ма тив не и са ве то дав не, обра зов на 
функ ци ја ка ри је р них цен та ра је основ ни еле мент њи хо вог де ло кру га ра да. 
По ста вља се пи та ње да ли је, и у ко јој ме ри, обра зов на уло га уни вер зи тет-
ских ка ри је р них цен та ра пре по зна та на ци о нал ним по ли ти ка ма обра зо ва ња 
и за по шља ва ња. На ла зи ана ли зе су ме шо ви ти. Уви ђа се про стор за да љи 
раст пре по зна тљи во сти и уло ге уни вер зи тет ских ка ри је р них цен та ра као 
пру жа ла ца обра зов них услу га, фак то ра уса гла ша ва ња тр жи шта ра да, од-
но сно уна пре ђе ња со цио-еко ном ског по ло жа ја мла дих с фа кул тет ским 
ди пло ма ма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ка ри је р но обра зо ва ње, мла ди, на ци о нал не по ли ти-
ке обра зо ва ња и за по шља ва ња, тр жи ште ра да, уни вер зи тет ски ка ри је р ни 
цен три 

ПО ЛО ЖАЈ МЛА ДИХ НА ТР ЖИ ШТУ РА ДА СР БИ ЈЕ

Мла ди у Ср би ји су о ча ва ју се са зна чај ним те шко ћа ма у про це су тра-
же ња по сла. Њи хо ва ра њи вост на тр жи шту ра да огле да се кроз ге не рал-
но ло ши је по ка за те ље тр жи шта ра да у од но су на укуп но ста нов ни штво 
[A ran da ren ko 2011: 36; Kr stić i dr. 2010; Jo vi čić i La za re vić 2014: 4]. Ов де се 
пре све га го во ри о ду жи ни тра же ња по сла, мо гућ но сти ма про на ла же-
ња ста бил ног за по сле ња, ри зи ку од не за по сле но сти, си ро ма штва и сл. 



[E u ro pean Com mis sion 2012; Aran da ren ko 2011: 36; Kr stić i dr. 2010]. Услед 
флек си би ли за ци је тр жи шта ра да, али и ефе ка та по след ње светске еко ном-
ске кри зе, мла ди ко ји тра же за по сле ње има ју рас ту ће из гле де да стек ну 
ис ку ство не стан дард ног за по сле ња, тра га ња за по слом у ду гом пе ри о ду, 
као и ис кљу че но сти с тр жи шта ра да [OʼRe illy et al. 2015]. 

Та бе ла 1. Ин ди ка то ри тр жи шта ра да у Ср би ји за два ста ро сна уз ра ста, 2010–2014. 
го ди не

Основ ни ин ди ка то ри 
тр жи шта ра да

2010 2011 2012 2013 2014
15–24 25–34 15–24 25–34 15–24 25–34 15–24 25–34 15–24 25–34

Сто па ак тив но сти 28,7 79,0 29,6 80,7 28,4 79,3 28,2 78,0 28,9 78,2

Сто па ду го роч не 
не за по сле но сти 28,9 21,9 32,9 23,7 34,8 26,1 25,5 18,6 26,1 17,2

Ра цио 
не за по сле но сти 14,2 24,0 15,1 25,4 14,5 24,7 13,0 21,1 12,0 16,5

Сто па мла дих ван 
про гра ма обра зо ва ња 
и за по сле но сти

19,5 35,7 21,5 35,9 21,3 36,2 20,9 32,9 21,3 28,6

Из вор: Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку 

У кон тек сту ре ла тив не ста бил но сти по ло жа ја мла дих на тр жи шту 
ра да мо гу се ана ли зи ра ти: сто па ак тив но сти, сто па ду го роч не не за по сле-
но сти, ра цио не за по сле но сти1 и сто па мла дих ван про гра ма обра зо ва ња 
и за по сле но сти. Сто па ак тив но сти у ана ли зи ра ном пе ри о ду ни је се зна чај-
но ме ња ла ни за је дан од ана ли зи ра них сег мена та мла дих, док сто па ду го-
роч не не за по сле но сти по ка зу је тренд опа да ња, иа ко је и да ље на ре ла тив но 
ви со ком ни воу. Ра цио не за по сле но сти сма њен је у по сма тра ном пе ри о ду, 
али је ве ћи за ста ро сну гру пу од 25 до 34 го ди не, не го за мла де уз ра ста 
од 15 до 24 го ди не. Исти од нос мо же се са гле да ти у слу ча ју сто пе мла дих 
ван обра зов них про гра ма и за по сле но сти, где су вред но сти ин ди ка то ра 
у чи та вом по сма тра ном пе ри о ду ве ће за ста ро сну гру пу од 25 до 34 го ди-
не. То по ка зу је да се они ко ји сту па ју на тр жи ште ра да ду го роч но су о ча-
ва ју с не из ве сно шћу и не си гу р но шћу за по сле ња.

Ме ђу нај ва жни јим раз ло зи ма ло шег по ло жа ја мла дих на тр жи шту 
ра да са гле да ва се струк тур на не у са гла ше ност по ну де и тра жње на тр жи-
шту ра да Ср би је. То је по сле ди ца ри гид но сти обра зов них про гра ма, до-
ми нант но те о риј ске усме ре но сти струч ног обра зо ва ња, као и ни ског ни воа 
ко о пе ра тив но сти и ха р мо ни за ци је ци ље ва у обла сти ма обра зо ва ња и 
за по шља ва ња [ETF, 2010]. С дру ге стра не, Мо јић сма тра да су узро ци 
ана ли зи ра ног ми мо и ла же ња ко мер ци ја ли за ци ја обра зо ва ња, од но сно 
окол но сти у обра зов ној и еко ном ској сфе ри дру штва у пе ри о ду бло ки ра не 

1 Ра цио не за по сле но сти пред ста вља од нос бро ја не за по сле них ли ца и рас по ло жи ве 
рад не сна ге од го ва ра ју ћег уз ра ста.
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тран сфор ма ци је [Mojić 2012: 97]. Иа ко су на ве де ни про бле ми нај ви ше 
по га ђа ли ли ца са за вр ше ном сред њом шко лом [ETF, 2010; Gli go rov et al., 
2011], у пе ри о ду на кон 2008. го ди не уо ча ва се тренд по гор ша ња по ло жа ја 
ли ца с ди пло мом фа кул те та и ви со ких шко ла [Gli go rov et al., 2011]. По сле-
ди це струк тур них иза зо ва у овом сми слу са гле да ва ју се кроз при мо ра ност 
мла дих да оба вља ју по сло ве ис под свог ни воа ком пе тен ци ја, што ути че на 
њи хо во еко ном ско бла го ста ње и ду го роч ну по зи ци ју на тр жи шту ра да. 

Има ју ћи у ви ду да не за по сле ност у Ср би ји осим струк тур ног има и 
тран зи ци о ни ка рак тер [Mojić 2014; Anić and Mla de no vić 2014], по ло жај 
мла дих на тр жи шту ра да Ср би је те жи и ком плек сни ји je не го што је то 
слу чај у еко ном ски раз ви је ни јим др жа ва ма. Ефек ти еко ном ске кри зе до-
дат но су по гор ша ли њи хов по ло жај у све ту ра да [Ristić i Pa vlo vić 2012; 
Jo vi čić i La za re vić 2014; Mat ko vić et al., 2010], пре све га услед еко ном ске 
ра њи во сти при вред них де лат но сти у ко ји ма су мла ди тра ди ци о нал но за-
по сле ни, од но сно при ла го ђа ва ња не фор мал ног сек то ра еко но ми је на пад 
при вред них ак тив но сти [Jovičić i La za re vić 2014: 4; Mat ko vić et al., 2010]. 
Ефек ти ма еко ном ске кри зе су по себ но по го ђе ни мла ди с фа кул тет ским 
ди пло ма ма. Узи ма ју ћи у об зир да је по тен ци јал ства ра ња рад них ме ста за 
ко ја је зах те ва но ви со ко обра зо ва ње био у кон крет ном пе ри о ду огра ни чен, 
по ло жај ви со ко обра зо ва них ко ји сту па ју на тр жи ште ра да је ре ла тив но 
ло ши ји не го у прет ход ном пе ри о ду [Gli go rov et al. 2011].

КА РИ ЈЕР НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ

Кон цепт ка ри јер ног обра зо ва ња пр ви пут се ја вља у Сје ди ње ним Аме-
рич ким Др жа ва ма по чет ком се дам де се тих го ди на 20. ве ка и ини ци ран је 
на са ве зном ни воу, од стра не На ци о нал ног ин сти ту та за обра зо ва ње, као 
део ре фор ме сред њо школ ског обра зо ва ња у сме ру ефи ка сни је при пре ме 
уче ни ка за тр жи ште ра да, од но сно за на ста вак шко ло ва ња [Ra i zen et al., 
1973]. Фо кус овог пој ма је ста вљан на „при пре мље ност мла дих за свет ра да, 
до ко ли це, спо соб ност ко ри шће ња мо гућ но сти ко је се отва ра ју сва ком 
по је дин цу, од но сно по сти за ње ис пу ње но сти чо ве ка у ин те лек ту ал ном и 
струч ном сми слу” [Ra i zen et al., 1973: 10]. 

Има ју ћи у ви ду да је обра зо ва ње у кон крет ном слу ча ју би ло по сма-
тра но као де лат ност ко ја има ути цај на про цес у ко ји љу ди ула зе, из ла зе 
и на пре ду ју на тр жи шту ра да, ка ри јер но обра зо ва ње је ис пр ва сма тра но 
еле мен том ре фор ме фор мал ног обра зов ног си сте ма, усме ре ном на бо љу 
при пре мље ност по је ди на ца за тр жи ште ра да, а ти ме и уна пре ђе ње ефи-
ка сно сти тр жи шних ис хо да у оп штем сми слу. Кон цепт се вре ме ном раз-
ви јао и у са вре ме ној ин тер пре та ци ји пред ста вља еле мент за о кру же ног 
про це са КВиС, по ред еле ме на та ка ри јер ног ин фор ми са ња и ка ри јер ног 
са ве то ва ња [Watts 2013]. У то сми слу ка ри јер но обра зо ва ње де фи ни ше 
се као део обра зов ног про це са у ко јем се по себ на па жња по кла ња по мо ћи 
гру па ма или по је дин ци ма да раз ви ју ком пе тен ци је упра вља ња соп стве-
ном ка ри је ром.
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Асо ци ја ци ја пру жа ла ца ка ри јер них са ве то дав них услу га за ди плом-
це (AG CAS), пре ма Цен тру за раз вој ка ри је ре и са ве то ва ње сту де на та 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду, ка ри јер но обра зо ва ње2 де фи ни ше као „про цес 
ко ји осна жу је по је дин це да иден ти фи ку ју, раз ви ја ју и из ра зе ве шти не, 
ква ли фи ка ци је, ис ку ство, ка рак те ри сти ке и зна ња у ци љу раз во ја же ље-
не ка ри је ре ко ја ће им омо гу ћи ти успе шну тран зи ци ју у прав цу же ље не 
ка ри је ре, и упра вља ју сво јом ка ри је ром као це ло жи вот ним раз во јем с реа-
ли стич ним и по зи тив ним ста вом”. Пре ма истом из во ру, основ не фор ме 
ре а ли за ци је про гра ма ка ри јер ног обра зо ва ња су пре да ва ња, ра ди о ни це, 
се ми на ри, са мо стал но уче ње, on-line ме то де и уче ње на да љи ну, а као ак те-
ри ис по ру ке услу га ка ри јер ног обра зо ва ња сма тра ју се са рад ни ци цен та ра 
за раз вој ка ри је ре, ка ри јер ни са вет ни ци, ака дем ско и дру го уни вер зи тет ско 
осо бље, по сло дав ци и алум ни сти уни вер зи те та. 

За сту ден те ко ји се на фа кул тет ском ни воу су о ча ва ју с ка ри јер ним 
не до у ми ца ма пре по ру чу ју се кур се ви и ра ди о ни це ка ко би им се по мо гло 
да до би ју по треб не ин фор ма ци је о се би са ми ма и све ту ра да, и раз ја сни ли 
ци ље ви свог обра зо ва ња и ка ри је ре. Ода бир глав них и из бор них пред ме та, 
и по ја шња ва ње про фе си о нал ног иден ти те та нај че шћи су иза зо ви за сту-
ден те по чет них го ди на, док су ве шти не тра же ња по сла и раз вој пла но ва 
да љег обра зо ва ња нај че шће ин тер вен ци је са сту ден ти ма за вр шних го ди на 
[Амундсон и др., 2010].

УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИ КА РИ ЈЕР НИ ЦЕН ТРИ

Ре зо лу ци јом о до жи вот ном уче њу Са ве та ми ни ста ра Европ ске уни је 
из 2004. го ди не, ка ри јер но во ђе ње де фи ни ше се као низ ак тив но сти ко је 
оспо со бља ва ју по је дин це би ло којег уз ра ста, у би ло ко јем тре нут ку њи-
хо вих жи во та, да иден ти фи ку ју соп стве не спо соб но сти, ком пе тен ци је и 
ин те ре се, да до не су од лу ке ко је се ти чу њи хо вог обра зо ва ња, оспо со бља-
ва ња и про фе си је и да упра вља ју то ко ви ма сво јих жи во та у обла сти уче ња, 
ра да и дру гих обла сти у ко ји ма мо гу да стек ну и при ме не спо соб но сти 
и ком пе тен ци је. У скла ду с ова квом де фи ни ци јом ка ри јер ног во ђе ња и 
са ве то ва ња, ак тив но сти ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња (КВиС) мо гу се 
свр ста ти у не ко ли ко ка те го ри ја: ка ри јер но ин фор ми са ње, обра зо ва ње за 
ка ри је ру или ка ри јер но обра зо ва ње, ка ри јер но са ве то ва ње, са ве то ва ње 
при за по шља ва њу, упу ћи ва ње на по сао и ка ри јер но во ђе ње и са ве то ва ње 
за по сле них [Стратегија ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња у РС, Слу жбе ни 
гла сник РС, 2010, 16: 9–10].

КВиС је пре по зна то као си стем ко ји оспо со бља ва по је дин ца да пла-
ни ра сво је обра зо ва ње, обу ку и рад, али и као си стем ко ји по ма же обра-
зов ним ин сти ту ци ја ма да мо ти ви ше по је дин ца да пре у зме од го вор ност 
за вла сти то обра зо ва ње и раз вој ка ри је ре. [Maksimović 2012: 17]. Ме ђу 
основ ним ци ље ви ма КВиС то ком про це са ви со ког обра зо ва ња, мо гу се 

2 По јам обра зо ва ње за ка ри је ру мо гао би се у овом слу ча ју при хва ти ти као при бли жни 
си но ним пој ма ка ри јер ног обра зо ва ња, иа ко, по ред ве шти на за упра вља ње ка ри је ром, об у-
хва та и оп ште упо зна ва ње са све том ра да, пре све га кроз фор мал не обра зов не про гра ме. 
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пре по зна ти пре вен ци ја од у ста ја ња од сту ди ја и олак ша ва ње тран зи ци је 
из све та обра зо ва ња у свет ра да [Развој по ли ти ке це ло жи вот ног во ђе ња, 
2014: 3]. То се по сти же раз ли чи тим ак тив но сти ма ка ри јер них цен та ра, 
ко ји пред ста вља ју основ не но си о це ак тив но сти КВиС. 

АНА ЛИ ТИЧ КИ ОКВИР РА ДА

Овом при ли ком ана ли зи ра не су по ли ти ке ре ле ван те за пи та ња обра-
зо ва ња и за по шља ва ња, као и ана ли за ак тив но сти ка ри јер них цен та ра на 
нај ве ћим уни вер зи те ти ма у Ср би ји3. Основ на ис тра жи вач ка пи та ња ко ја 
су по кре ну та фор му ли са на су на сле де ћи на чин:

• Да ли и ка ко се у окви ри ма ре ле вант них на ци о нал них раз вој них по ли-
ти ка са гле да ва обра зов на уло га уни вер зи тет ских ка ри јер них цен та ра? 

• Ко ји су основ ни об ли ци обра зов них услу га и про гра ма ко је спро во де 
уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три?

• Да ли су раз вој не по ли ти ке под сти цај ни оквир за раз вој обра зов них 
услу га ка ри јер них цен та ра и ка кав је по тен ци јал за уна пре ђе ње пла-
ни ра ња и прак се обра зов них про гра ма ко је спро во де уни вер зи тет ски 
ка ри јер ни цен три?
Да та је ли ста до ку ме на та ко ји ће би ти ана ли зи ра ни у кон тек сту по-

ста вље них пи та ња:
1) Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња у Ср би ји до 2020,
2) На ци о нал на стра те ги ја за по шља ва ња 2011–2020,
3) На ци о нал ни план за по шља ва ња за 2015. го ди ну,
4) На ци о нал на стра те ги ја за мла де за пе ри од од 2015. до 2025. го ди не,
5) Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња од ра слих, 
6) Стра те ги ја раз во ја струч ног обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји,
7) Стра те ги ја ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји,
8) Про грам и ме то до ло ги ја ка ри јер ног са ве то ва ња и во ђе ња сту де на та.

Пред мет ана ли зе пре вас ход но су на ци о нал не стра те ги је и про гра ми 
у обла сти обра зо ва ња, ра да и за по шља ва ња4. Ана ли зи ра ни су де ло ви 
до ку ме на та где су пре по зна та пи та ња ве зе обра зо ва ња и тр жи шта ра да, 
од но сно де фи ни са ни ак те ри ко ји би мо гли да ти до при нос по ве зи ва њу 
обра зов них ис хо да и ком пе тен ци ја оних ко ји тра же по сао са зах те ви ма 
по сло да ва ца. Ана ли за је исто та ко огра ни че на на ви со ко обра зо ва ње, а 
пре све га на уни вер зи те те и де ло круг ра да уни вер зи тет ских ка ри јер них 
цен та ра. 

3 У пи та њу су уни вер зи те ти у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Ни шу, Кра гу јев цу и Уни вер зи-
тет Син ги ду нум.

4 За ко ном о ви со ком обра зо ва њу ни је пред ви ђе но осни ва ње ни ти ре гу ли сан рад уни-
вер зи тет ских ка ри јер них цен та ра. Сва ком уни вер зи те ту и ви со ко школ ској ин сти ту ци ји да та 
је сло бо да да ста ту том и дру гим ин тер ним ак ти ма ре гу ли шу сво ју ор га ни за ци о ну струк ту ру 
и пред ви де осни ва ње и рад кон крет них ор га ни за ци о них је ди ни ца. За ко ном о за по шља ва њу 
и оси гу ра њу за слу чај не за по сле но сти пред ви ђе но је усва ја ње го ди шњег На ци о нал ног ак цио-
ног пла на за по шља ва ња ко ји пред ста вља глав ни ин стру мент за спро во ђе ње ак тив не по ли ти ке 
за по шља ва ња и ко ји је у овом ра ду ана ли зи ран. То је ар гу мент ко ји иде у при лог ре ле вант-
но сти ана ли зе, и по ред то га што кон крет ни за ко ни ов де ни су у фо ку су. 
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АНА ЛИ ЗА ПО ЛИ ТИ КА

Пре ма Стра те ги ји раз во ја обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји, осни ва-
ње ка ри јер них цен та ра при обра зов ним ин сти ту ци ја ма пред ста вља ак тив-
ност у сме ру ин сти ту ци о нал ног ја ча ња од но са при вре де, обра зов них ин-
сти ту ци ја и ис тра жи вач ких цен та ра, што пред ста вља је дан од основ них 
па ра ме та ра уна пре ђе ња си сте ма обра зо ва ња у Ср би ји. Кон крет ним до-
ку мен том ни је де таљ ни је об у хва ће на де лат ност ра да ка ри јер них цен та ра 
на уни вер зи те ту, ни ти њи хо ва обра зов на уло га, али је им пли ци ра но да 
је ба зич на свр ха ка ри је р них цен та ра бо ља уса гла ше ност обра зо ва ња и 
при вред ног сек то ра.

По ла зе ћи од не ус кла ђе но сти по ну де и тра жње на тр жи шту ра да као 
основ не ка рак те ри сти ке срп ског и европ ског тр жи шта ра да, На ци о нал ном 
стра те ги јом за по шља ва ња за пе ри од 2011–2020. го ди не ис ти че се да 
це ло куп на по ли ти ка обра зо ва ња тре ба да се за сни ва на по тре ба ма тр жи-
шта ра да [Национална стра те ги ја за по шља ва ња, Слу жбе ни гла сник РС, 
2011: 20–24]. Иа ко се ва жност при да је ко ор ди на ци ји раз ли чи тих ин сти-
ту ци ја и ор га ни за ци ја у оства ре њу ових ци ље ва, ка ри је р ни цен три ни су 
по себ но пре по зна ти као ак те ри ко ји има ју обра зов ну уло гу у про це су 
ускла ђи ва ња по ну де и тра жње на тр жи шту ра да. На ци о нал на слу жба за 
за по шља ва ње и ње не фи ли ја ле по сма тра ју се као основ ни ак тер спр о во-
ђе ња ак тив не по ли ти ке тр жи шта ра да, а ти ме и ка ри је р ног са ве то ва ња, 
ин фор ми са ња и ори јен та ци је [Национална стра те ги ја за по шља ва ња, Слу-
жбе ни гла сник РС, 2011: 29]. 

 На ци о нал ним пла ном за по шља ва ња за 2015. го ди ну5 уло га уни вер-
зи тет ских ка ри јер них цен та ра иден ти фи ку је се у окви ру при о ри те та 
ко ји се од но се на уна пре ђе ње ква ли те та рад не сна ге и ула га ња у људ ски 
ка пи тал. Ка ри јер ни цен три при уни вер зи те ти ма пред ви ђе ни су као но си-
о ци ак тив но сти про мо ви са ња и да љег раз во ја ка ри јер ног во ђе ња и са ве-
то ва ња. То под ра зу ме ва укљу че ност у „про цес не фор мал ног обра зо ва ња 
у свр ху по ве ћа ња за по шљи во сти – ор га ни зо ва ње про гра ма и обу ка за 
сти ца ње пре но си вих ве шти на (ко му ни ка ци ја, ин фор ма тич ка пи сме ност, 
ино ва тив ност, ини ци ја ти ва, упра вља ње ре сур си ма, ор га ни за ци о не ве-
шти не, фи нан сиј ска пи сме ност, тим ски рад, кре а тив ност)” [Национални 
план за по шља ва ња за 2015. го ди ну, Слу жбе ни гла сник РС, 2014, 101: 30]. 

Ме ђу те мат ским обла сти ма На ци о нал не стра те ги је за мла де за пе-
ри од од 2015. до 2025. го ди не је сте „За по шља ва ње и пред у зет ни штво”, у 
окви ру ко је се као стра те шки циљ по ста вља „Уна пре ђе на за по шљи вост 
и за по сле ност мла дих же на и му шка ра ца” [Национална стра те ги ја за мла-
де, Слу жбе ни гла сник РС, 2015, 22: 9]. Као спе ци фи чан циљ да те те мат ске 
обла сти утвр ђен је зах тев за „По ве ћа ну ускла ђе ност зна ња, ве шти на и 
ком пе тен ци ја ко је се сти чу у про це су це ло жи вот ног уче ња, с по тре ба ма 
тр жи шта ра да” [Национална стра те ги ја за мла де, Слу жбе ни гла сник РС, 

5 За ко ном о за по шља ва њу и оси гу ра њу у слу ча ју не за по сле но сти, пред ви ђе но је усва-
ја ње на ци о нал них пла но ва за по шља ва ња на го ди шњем ни воу, ко ји би тре ба ло да пред ста-
вља ју ин стру мент за спро во ђе ње ак тив не по ли ти ке за по шља ва ња.
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2015, 22: 10]. У окви ру по ме ну те те мат ске обла сти На ци о нал не стра те-
ги је за мла де, фор му ли сан је спе ци фи чан циљ „Раз ви јен функ ци о на лан 
и одр жив си стем ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња мла дих”. Је дан од оче-
ки ва них ре зул та та од но си се на по ве ћа ње бро ја цен та ра за ка ри јер но 
во ђе ње и са ве то ва ње ко ји пру жа ју услу ге мла ди ма и ло кал них ти мо ва за 
ка ри јер но во ђе ње и са ве то ва ње мла дих. То под ра зу ме ва по др шку фор ми-
ра њу но вих цен та ра и ти мо ва за ка ри јер но во ђе ње и са ве то ва ње, из ме ђу 
оста лог, на уни вер зи те ти ма и фа кул те ти ма. Оче ки ван ре зул тат на ве де ног 
спе ци фич ног ци ља је и „Раз ви јен ме ха ни зам за кон ти ну и ра но спро во ђе ње 
и уна пре ђи ва ње стан дар да и про гра ма КВиС мла дих”, а ме ђу ко ре спон-
ди ра ју ћим ак тив но сти ма је и „Уна пре ди ти про гра ме и ме то до ло ги ју 
КВиС за сту ден те”. То об у хва та и про гра ме ка ри јер ног обра зо ва ња. Та ко-
ђе, на во ди се ре зул тат „Кон ти ну и ра на при ме на про гра ма, стан дар да и услу-
га КВиС у окви ру обра зов них ин сти ту ци ја”, од но сно ак тив ност под на зи-
вом „По др жа ти при ме ну про гра ма и ме то до ло ги је КВиС за сту ден те у 
Ср би ји, уз ко ри шће ње ус по ста вље них стан дар да КВиС”, што, пре ма ин-
тер пре та ци ји ау тор ке, по но во укљу чу је обра зов не про гра ме за ка ри је ру.

Стра те ги јом раз во ја обра зо ва ња од ра слих у Ре пу бли ци Ср би ји, у 
окви ру стра те шког ци ља под на зи вом „Раз вој ра зно вр сних про грам ских 
оп ци ја и уна пре ђе ње до ступ но сти обра зо ва ња од ра слих”, де фи ни сан је 
за да так под ред ним бро јем 3.2. „Раз вој про гра ма струч ног обра зо ва ња и 
обу ке”. У скла ду с на сто ја њем да се ко ри сни ци ма омо гу ћи ра зно вр сност 
у кон тек сту обра зов них мо гућ ност и на чи на сти ца ња обра зо ва ња, ис так-
ну та је иде ја ства ра ња „ши ро ке мре же ин сти ту ци ја за обра зо ва ње од ра-
слих [Стратегија обра зо ва ња од ра слих у Ре пу бли ци Ср би ји, Слу жбе ни 
гла сник РС, 2007, 1: 11]. У гру пу ор га ни за ци ја ко је ре а ли зу ју про гра ме 
обра зо ва ња и обу ке од ра слих свр ста не су ви со ко школ ске ин сти ту ци је, 
од но сно по себ не ор га ни за ци о не је ди ни це у окви ру истих, име но ва не као 
цен три за уса вр ша ва ње и кон ти ну и ра но обра зо ва ње. Кон крет не гру пе 
обра зов них са др жа ја има ју за циљ да сма ње не ус кла ђе ност по ну де и тра-
жње на тр жи шту ра да. У се ту да тих про гра ма мо гу се пре по зна ти еле мен-
ти ка ри јер ног обра зо ва ња, пре све га кроз про гра ме кључ них ком пе тен ци ја, 
од но сно пер со нал них ква ли фи ка ци ја. Исти се де фи ни шу као „крат ко-
трај ни об ли ци обу ке и уче ња усме ре ни ка уна пре ђе њу рад не ефи ка сно сти, 
флек си бил но сти и за по шљи во сти” [Стратегија обра зо ва ња од ра слих у 
Ре пу бли ци Ср би ји, Слу жбе ни гла сник РС, 2007, 1: 14]. На овај на чин омо-
гу ћи ло би се сти ца ње кон крет ног се та ве шти на, и то ин фор ма ци о но-ко-
му ни ка ци о не ве шти не, пер со нал не ве шти не, ин тер пер со нал не ве шти не 
и ве шти не са мо за по шља ва ња. Стра те ги јом раз во ја обра зо ва ња од ра слих 
пред ви ђе ни су и про гра ми кон ти ну и ра ног обра зо ва ња, у чи је спро во ђе ње 
би би ли укљу че ни уни вер зи те ти, та ко ђе на ни воу ус по ста вље них цен та-
ра за кон ти ну и ра но обра зо ва ње и уса вр ша ва ње [Стратегија обра зо ва ња 
од ра слих у Ре пу бли ци Ср би ји, Слу жбе ни гла сник РС, 2007, 1: 14]. 

У слу ча ју Стра те ги је раз во ја струч ног обра зо ва ња у Ре пу бли ци 
Ср би ји, уни вер зи те ти ни су ди рект но пре по зна ти као но си о ци ак тив но сти 
струч ног обра зо ва ња, а ти ме се у да том кон тек сту не да је зна чај ни уни-



584

вер зи тет ским ка ри јер ним цен три ма. Је дан од раз ло га мо же се са гле да ти 
кроз то што до но си о ци од лу ка ко ји су уче ство ва ли у из ра ди Стра те ги је, 
струч но обра зо ва ње по ве зу ју са сред њим струч ним шко ла ма, од но сно 
ин сти ту ци ја ма и ор га ни за ци ја ма ко је обра зов не услу ге пру жа ју од ра слим 
ли ци ма ко ја су за о кру жи ла про цес свог фор мал ног обра зо ва ња (укљу чу-
ју ћи ви со ко, од но сно ака дем ско). Уло га уни вер зи те та пре по зна та је са мо 
кроз парт нер ство у раз во ју и спро во ђе њу про гра ма обу ке на став ног ка дра 
струч них шко ла и дру гих ре ле вант них ис по ру чи ла ца услу га струч ног 
обра зо ва ња. 

Стра те ги јом ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји6 
на во ди се да си стем ка ри јер ног са ве то ва ња и во ђе ња до при но си зна чај-
ни јој усме ре но сти обра зо ва ња на зах те ве тр жи шта ра да, од но сно по ве-
зи ва њу си сте ма обра зо ва ња и дру штве но-еко ном ских то ко ва [Стратегија 
ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји, Слу жбе ни гла сник 
РС, 2010, 16: 5]. Стра те ги јом се као јед на од ак тив но сти во ђе ња и са ве то-
ва ња пре по зна је „обра зо ва ње за ка ри је ру”, од но сно сти ца ње зна ња о тр жи-
шту ра да и ве шти на по треб них за успе шна по стиг ну ћа у сфе ри обра зо ва ња, 
ра да и жи во та уоп ште. 

Кон крет ни вид обра зо ва ња пре ма Стра те ги ји спро во дио би се у окви ру 
или ван ку ри ку лу ма, у обра зов ним ин сти ту ци ја ма. Има ју ћи у ви ду да су 
ка ри јер ни цен три на ни воу уни вер зи те та пре по зна ти као ор га ни за ци о ни 
об ли ци ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња у обла сти обра зо ва ња и за по-
шља ва ња, мо же се ре ћи да су пред ви ђе ни као ре ле вант ни ак те ри ко ји 
уче ству ју у спро во ђе њу обра зо ва ња за ка ри је ру. Про фе со ри, пе да го зи и 
пси хо ло зи (у ужем сми слу пре по зна ти као ка ри јер ни са вет ни ци) тре ба ло 
би да бу ду укљу че ни у про це се обра зо ва ња за ка ри је ру. Мо же се за кљу-
чи ти да је обра зо ва ње за ка ри је ру пред ста вље но као скуп ак тив но сти ко-
ји ма се по др жа ва ју ци ље ви ка ри јер ног са ве то ва ња и во ђе ња, од но сно као 
де ло круг ра да за по сле них у уни вер зи тет ским ка ри јер ним цен три ма.

Де таљ ни је фор му ли са ње и стан дар ди за ци ја ак тив но сти и уло га по-
је ди нач них ак те ра и ор га ни за ци о них је ди ни ца као но си ла ца ка ри јер ног 
во ђе ња и са ве то ва ња (укљу чу ју ћи стан дар де обра зо ва ња за ка ри је ру) 
тре ба ло је да бу де од ре ђе но На ци о нал ним пла ном за ка ри јер но во ђе ње и 
са ве то ва ње, ко ји још увек ни је усво јен. Је дан од ре зул та та Тем пус про јек-
та под на зи вом „Раз вој ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња у ци љу уна пре ђе ња 
ви со ког обра зо ва ња у Ср би ји”7 био је раз вој Про гра ма и ме то до ло ги је 
ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња сту де на та у Ср би ји, ко ји пред ста вља 
оквир стан дар да ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња за по ме ну ту по пу ла ци ју 
и у том сми слу би мо гла би ти вр ста суп сти ту та На ци о нал ног пла на у кон-
крет ном сег мен ту. Иа ко овај до ку мент не ма пра во сна жност на ни воу на-
ци о нал не по ли ти ке, од но сно окви ра стан дар да у обла сти ка ри јер ног во-

6 Усво је на на сед ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је 2010. го ди не с Ак ци о ним пла ном ко ји 
се од но си на пе ри од 2010–2014. го ди не.

7 ТЕМ ПУС про је кат број SM 517119-2011 [Развој ка ри јер ног во ђе ња у ци љу уна пре ђе ња 
во со ког обра зо ва ња у Србији].
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ђе ња и са ве то ва ња, због те мат ског кри те ри ју ма, би ће узет у раз ма тра ње 
у овом де лу ана ли зе.

Про гра мом и ме то до ло ги јом ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња сту-
де на та у Ср би ји, ка ри јер но обра зо ва ње је ди рект но пре по зна то као јед на 
од ак тив но сти ра да ка ри јер них цен та ра на уни вер зи те ти ма. По зи ва ју ћи 
се на кон цепт це ло жи вот ног уче ња, ка ри јер но обра зо ва ње „по ма же по-
је дин ци ма да раз у ме ју сво је мо ти ве, вред но сти и на чин на ко ји мо гу до-
при не ти дру штву у ко ме жи ве” [Janković et al., 2014: 9]. Про гра ми ка ри јер-
ног обра зо ва ња на ме ње ни су, пре све га, раз во ју ве шти на за упра вља ње 
ка ри је ром. Под обра зов ним про гра ми ма у овом сми слу, под ра зу ме ва ју се:

• Пре да ва ња, ра ди о ни це, се ми на ри, три би не,
• Са мо стал но уче ње, on-line ме то де, уче ње на да љи ну,
• Ис ку стве но уче ње (си му ла ци је рад ног окру же ња, прак са) [Janković 

et al., 2014: 9]. 
Као ис по ру чи о ци услу га ка ри јер ног обра зо ва ња, пре по зна ти су за по-

сле ни у ка ри јер ним цен три ма, за тим пред став ни ци ака дем ске за јед ни це, 
при вре де и дру гих ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја. Окви ром стан дар ди за-
ци је и си сте ма ти за ци је рад них ме ста у ка ри јер ним цен три ма пла ни ра но је 
рад но ме сто под на зи вом Тре нер за по др шку при пла ни ра њу ка ри је ре, у 
чи ји је по сао пре вас ход но ка ри јер но обра зо ва ње. Обла сти ка ри јер ног обра-
зо ва ња ко је су пред ло гом окви ра стан дар да об у хва ће не ак тив но сти ма ра да 
ка ри јер них цен та ра при уни вер зи те ти ма су:

• Лич ни раз вој,
• Ис тра жи ва ње мо гућ но сти за уче ње и за по шља ва ње,
• Пла ни ра ње ка ри је ре и упра вља ње вла сти том ка ри је ром [Janković 

et al., 2014: 11–28].
Тим екс пе ра та из раз ли чи тих ин сти ту ци ја ко је се ба ве КВиС-ом де-

фи ни сао је и кроз јав ну рас пра ву до дат но уна пре дио овај до ку мент ко ји 
де фи ни ше окви ре стан дар да, про грам и ме то до ло ги ју КВиС-а. Ти ме су 
све ин сти ту ци је ви со ког обра зо ва ња до би ле упу те ка ко да кре и ра ју до-
ступ ну и ква ли тет ну услу гу КВиС за сту ден те. На ци о нал на стра те ги ја за 
мла де до дат но је по др жа ла да љи раз вој и при ме ну овог про гра ма и ме то-
до ло ги је. Иа ко се оче ку је из ра да но вог Ак ци о ног пла на Стра те ги је ка ри-
јер ног во ђе ња и са ве то ва ња за пе ри од по сле 2014. го ди не као ва жног стра-
те шког окви ра за да љи ко ор ди ни са ни раз вој це ло куп ног си сте ма КВиС 
у обра зо ва њу, за по шља ва њу и омла дин ском сек то ру, мо же се ре ћи да На-
ци о нал на стра те ги ја за мла де и Стра те ги ја раз во ја обра зо ва ња у Ср би ји 
до 2020. го ди не да ју ре ла тив но скро ман, али нео гра ни ча ва ју ћи стра те шки 
оквир за по др шку раз во ју ка ри јер ног обра зо ва ња у уни вер зи тет ским ка-
ри јер ним цен три ма.

ОБРА ЗОВ НИ ПРО ГРА МИ И АК ТИВ НО СТИ  
У УНИ ВЕР ЗИ ТЕТ СКИМ КА РИ ЈЕР НИМ ЦЕН ТРИ МА

На осно ву ини ци јал не ана ли зе 2012. го ди не, у окви ру Тем пус про јек-
та „Раз вој ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња у ци љу уна пре ђе ња ви со ког 
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обра зо ва ња у Ср би ји”, сви ана ли зи ра ни уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три 
пру жа ли су услу ге ка ри јер ног обра зо ва ња8. Кон крет не обра зов не ак тив но сти 
уни вер зи тет ских ка ри јер них цен та ра мо гу се гру пи са ти на сле де ћи на чин:

• Ор га ни за ци ја пре да ва ња и ра ди о ни ца, ко је ре а ли зу ју са рад ни ци уни-
вер зи тет ских ка ри јер них цен та ра,

• Ор га ни за ци ја обра зов них фор ма та у са рад њи с ака дем ском за јед ни-
цом (уни вер зи тет ски про фе со ри и дру ги на став ни ка дар), и

• Ор га ни за ци ја обра зов них фор ма та у са рад њи са струч ња ци ма из 
при вред них ор га ни за ци ја и дру гих по сло да ва ца.
Основ на ка рак те ри сти ка обра зов них услу га ко је пру жа ју ови ка ри јер-

ни цен три је сте из ра же на при ла го ђе ност ис по ру че них зна ња и ве шти на 
по тре ба ма по сло да ва ца. Шта ви ше, глав на мо ти ва ци ја за ор га ни за ци ју 
еду ка тив них до га ђа ја је сте при пре ма ко ри сни ка услу га за тр жи ште ра да, 
што је у пот пу но сти у скла ду с кон цеп том ка ри јер ног обра зо ва ња. У до-
ку мен ту под на зи вом Ком па ра тив на ана ли за по сто је ћих про гра ма и 
прак си ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња за уз ра сну гру пу 19–30 го ди на у 
зе мља ма ЕУ и Ср би ји, ме ђу стан дард ним про гра ми ма и са др жа ји ма ра да 
уни вер зи тет ских ка ри јер них цен та ра у Ср би ји пре по зна ти су обра зов ни 
про гра ми, од но сно тре нин зи, се ми на ри и пре да ва ња на сле де ће те ме 
[Kom pa ra tiv na ana li za… 2012: 4–5]:

• Пи са ње рад не би о гра фи је и мо ти ва ци о ног пи сма,
• Ак тив но тра же ње по сла,
• Пре тра жи ва ње и кон ку ри са ње за сти пен ди је/про гра ме мо бил но сти,
• Из ра да ка ри јер ног пла на,
• До но ше ње од лу ка,
• Умре жа ва ње,
• Ме ке ве шти не9.

По ме ну тим до ку мен том за кљу че но je да се у ка ри јер ним цен три ма 
у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ чи ји су уни вер зи те ти би ли укљу че ни у про је-
кат с ко ји ма је вр ше на ком па ра тив на ана ли за мо гу пре по зна ти обу ке за пи-
са ње би о гра фи је и мо ти ва ци о ног и про прат ног пи сма и обу ке за ак тив но 
тра же ње по сла. Ме то до ло шки, у про це су спро во ђе ња обра зов них про гра-
ма и пру жа ња услу га, го во ри се о сле де ћим об ли ци ма еду ка ци је: ра ди о-
ни це, се ми на ри, пре да ва ња, тре нин зи и обу ке, а на ро чи то ме сто за у зи ма ју 
on-line обра зов ни про гра ми и ре сур си као и обра зов ни про гра ми за сту-
ден те из осе тљи вих гру па [Kom pa ra tiv na ana li za… 2012: 12]. 

Та ко се мо же ре ћи да су у основ ном те мат ском и ме то до ло шком сми-
слу, обра зов ни про гра ми и услу ге уни вер зи тет ских ка ри јер них цен та ра 
у Ср би ји уса гла ше ни с до бр ом европ ском прак сом, упр кос ре ла тив но 
скром ним ка па ци те ти ма ко ји ма рас по ла жу. На и ме, Про гра мом и ме то до-
ло ги јом ка ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња за сту ден те у Ср би ји, број за по-
сле них у ка ри јер ним цен три ма тре ба ло би да за ви си од фи нан сиј ских 

8 По ред оста лих парт не ра, у про је кат су би ли укљу че ни ка ри јер ни цен три уни вер зи-
те та у Бе о гра ду, Но вом Са ду, Кра гу јев цу и Ни шу и Уни вер зи те та Син ги ду нум.

9 Soft skills – скуп раз ли чи тих со ци јал них и дру гих уни вер зал них ве шти на, као што 
су: ве шти на ко му ни ка ци је, пре зен то ва ња, тим ски рад, упра вља ње вре ме ном и слич но.
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мо гућ но сти и бро ја сту де на та, али од нос бро ја за по сле них и сту де на та не 
би смео ићи ис под 1:6.000. У овом тре нут ку од нос за по сле них у уни вер-
зи тет ским ка ри јер ним цен три ма на ни воу пу ног рад ног вре ме на и бро ја 
сту де на та кре ће се из ме ђу 1:10.000 и 1:50.00010. Ка ри јер но обра зо ва ње 
пред ста вља са мо јед ну од гру па ак тив но сти ко је за по сле ни у цен три ма 
ре а ли зу ју, што ука зу је на огра ни че ност бро ја обра зов них фор ма та ко ји 
би се у окви ри ма цен та ра мо гли ор га ни зо ва ти, од но сно бро ја сту де на та 
ко ји би про шли кроз кон крет не про гра ме.

ЗАКЉУЧАK

Има ју ћи у ви ду ду го роч ност не по вољ ног по ло жа ја на тр жи шту ра да 
с ко ји ма се мла ди су о ча ва ју, као и ефек те еко ном ске кри зе ко ји по себ но 
по га ђа ју мла де с фа кул тет ском ди пло мом, у ра ду је ана ли зи ра на де лат ност 
уни вер зи тет ских ка ри јер них цен та ра као фак тор мо гу ћег уна пре ђе ња 
со цио-еко ном ског по ло жа ја кон крет не ста ро сне гру пе. По себ но је узет у 
об зир аспект ка ри јер ног обра зо ва ња као при пре ме сту де на та за тр жи ште 
ра да у кон тек сту струк тур ног уса гла ша ва ња зах те ва по сло да ва ца са зна-
њи ма, ве шти на ма и ста во ви ма оних ко ји тра же по сао. Због то га је по ста вље-
но пи та ње пре по зна то сти обра зов не уло ге уни вер зи тет ских ка ри јер них 
цен та ра у окви ри ма на ци о нал них по ли ти ка обра зо ва ња и за по шља ва ња. 

На осно ву анализe мо же се за кљу чи ти да су уни вер зи тет ски ка ри јер-
ни цен три као ис по ру чи о ци обра зов них услу га ди рект но или ин ди рект-
но пре по зна ти у свим ана ли зи ра ним до ку мен ти ма, из у зев у На ци о нал ној 
стра те ги ји за по шља ва ња за пе ри од 2011–2020. и Стра те ги ји раз во ја 
струч ног обра зо ва ња у Ре пу бли ци Ср би ји. Та ко ђе, у Стра те ги ји раз во ја 
обра зо ва ња од ра слих у Ре пу бли ци Ср би ји ис ти че се ва жност ка ри јер ног 
обра зо ва ња, али се уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три екс пли цит но не 
пре по зна ју као но си о ци истог, већ цен три за кон ти ну и ра но обра зо ва ње 
и уса вр ша ва ње. Пре ма стра те шким до ку мен ти ма у обла сти ма за по шља-
ва ња и обра зо ва ња на на ци о нал ном ни воу, уни вер зи тет ски ка ри јер ни 
цен три у Ср би ји има ју ак тив ну обра зов ну уло гу, пре све га усме ре ну на 
при пре му сту де на та за успе шно тра же ње по сла, а ти ме и на струк тур но 
уса гла ша ва ње по ну де и тра жње на тр жи шту ра да. Ујед но се мо же за кљу-
чи ти да се уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три углав ном не по сма тра ју као 
је дан од кључ них ак те ра у овом про це су, па са мим тим ни као но си о ци 
сег ме на та ак ци о них пла но ва ко ји ма се на сто је уна пре ди ти обра зов ни 
ис хо ди, од но сно ефи ка сност тр жи шта ра да и сте пен за по шљи во сти ре-
ле вант ног де ла ста нов ни штва.

С дру ге стра не, уни вер зи тет ски ка ри јер ни цен три у Ср би ји има ју 
раз ви је ну прак су пру жа ња обра зов них услу га. Кон крет ни обра зов ни 
про гра ми и ак тив но сти има ју ка рак те ри сти ке ка ри јер ног обра зо ва ња. 

10 Огра ни че ност ре сур са ко ји ма ка ри јер ни цен три рас по ла жу мо же се са гле да ти и с 
ло ги стич ког, про стор ног, тех нич ко-тех но ло шког и дру гог аспек та, али се у овом слу ча ју 
на во де кон крет не ин фор ма ци је до ко јих се до шло спро во ђе њем прет ход но по ме ну тог европ-
ског про јек та. 
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Због то га се и у овом слу ча ју обра зов на уло га уни вер зи тет ских ка ри јер них 
цен та ра мо же са гле да ти кроз струк тур ну хар мо ни за ци ју тр жи шта ра да. 
Иа ко је уоч љи во да је прак са раз во ја и спро во ђе ња ак тив но сти и про гра ма 
ка ри јер ног обра зо ва ња да ле ко раз ви је ни ја у ка ри јер ним цен три ма не го 
што је то пре по зна то од стра не до но си ла ца од лу ка на ни воу др жа ве, не 
мо же се ре ћи да су по сто је ће на ци о нал не по ли ти ке огра ни ча ва ју ћи фак-
тор раз во ја обра зов них услу га у окви ру ка ри јер них цен та ра. С дру ге стра-
не, пре по зна тост уни вер зи тет ских ка ри јер них цен та ра је у овом сми слу 
ве о ма скром на. То да ље ути че на огра ни че ност ре сур са ко ји ма ка ри јер ни 
цен три рас по ла жу, па ти ме и на број сту де на та ко ји мо гу би ти об у хва ће ни 
про гра ми ма ка ри јер ног обра зо ва ња. Због то га по сто ји ве ли ки по тен ци јал 
за уна пре ђе ње ви дљи во сти и уло ге уни вер зи тет ских ка ри јер них цен та ра 
као фак то ра хар мо ни за ци је тр жи шта ра да. 

Ве ћи сте пен пре по зна ва ња ва жно сти уло ге ка ри јер них цен та ра у 
ре ша ва њу тр жи шних не у са гла ше но сти мо гао би до ве сти до уна пре ђе ња 
рас по ло жи вих људ ских, тех нич ких и дру гих ре сур са ко ји ма цен три рас-
по ла жу. Та ко би услу ге цен та ра, у овом кон тек сту обра зов не, би ле рас по-
ло жи ве ве ћем бро ју за ин те ре со ва них сту де на та. По сле ди це би би ле усме ре-
не ка ја ча њу уло ге уни вер зи тет ских ка ри јер них цен та ра као по сред ни ка 
и фак то ра уна пре ђе ња ефи ка сно сти тр жи шта ра да, по бољ ша њу за по шљи-
во сти мла дих ли ца с фа кул тет ском ди пло мом, као и њи хо вог со цио-еко-
ном ског по ло жа ја. 
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SUM MARY: Youth unem ployment in Ser bia has struc tu ral and long-term cha rac-
te ri stics. This is re la ted to dis ba lan ce bet we en com pe ten ci es of young pe o ple and ne eds 
of em ployer s. As a re sult of the eco no mic cri sis, the re la ti ve po si tion of young pe o ple with 
a uni ver sity de gree in this re spect has de te ri o ra ted furt her. Uni ver sity ca re er cen ters are 
re gar ded as in ter me di a ri es in the la bor mar ket. In ad di tion to in for ma ti o nal and advi sory 
ser vi ces, edu ca ti o nal fun ction of ca re er cen ters is an es sen tial ele ment of the ir sco pe of 
work. The qu e sti on is whet her and to what ex tent the edu ca ti o nal ro le of the uni ver sity 
ca re er cen ters is re cog ni zed in na ti o nal edu ca tion and em ployment po li ci es. The analysis 
re sults vary. The re is a po ten tial for furt her growth and re cog ni tion of the ro le of uni ver sity 
ca re er cen ters as pro vi ders of edu ca ti o nal ser vi ces, as well as im por tant ele ments of la bor 
mar ket har mo ni za tion. That wo uld fi nally lead to im pro ve ment of so cial and eco no mic 
po si tion of young pe o ple with a uni ver sity de gree.

KEYWORDS: ca re er edu ca tion, uni ver sity ca re er cen ters, na ti o nal po li ci es on edu-
ca tion and em ployment, young pe o ple, la bor mar ket
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СAЖЕТАК: Пи та ње мо рал но сти увек је ва жно пи та ње у јед ном дру-
штву, а мо рал но вас пи та ње јед на је од око сни ца вас пи та ња лич но сти. У 
21. ве ку све че шће се пи та мо ка ко мла де учи ти мо рал но сти? У овом ра ду 
пред ста вље но је ка ко се мо рал но обра зо ва ње спро во ди у Ки ни и Сје ди ње-
ним Аме рич ким Др жа ва ма, с ци љем да, упо зна ју ћи и са гле да ју ћи њи хо ве 
при ме ре, раз мо три мо и са гле да мо на ше мо рал но обра зо ва ње из дру гог угла, 
и да мо пред ло ге за ње го во ме ња ње и спро во ђе ње. Мо рал но обра зо ва ње 
има сми сла је ди но ако про жи ма све ви до ве обра зо ва ња и не сво ди се са мо 
на пу ко те о ре ти са ње, већ и на прак тич не ак тив но сти. У ра ду се ис ти че зна-
чај тих ак тив но сти, ко је ни ка ко не сме ју би ли изо ло ва ни зна ци до бре во ље 
ен ту зи ја стич них по је ди на ца, не го си стем ско ре ше ње. По тре бан нам је кон-
кре тан план и про грам спро во ђе ња мо рал ног обра зо ва ња у шко ла ма, кроз 
на став не пред ме те и ван на став не ак тив но сти: ча со ве оде љен ског ста ре-
ши не, ху ма ни тар не ак ци је, на гра ђи ва ње по је ди на ца, так ми че ње у мо ти ва-
ци о ним го во ри ма или есе ји ма на те му мо рал но сти. Украт ко, по треб но је 
да мо рал ност бу де са став ни део на ше сва ко дне ви це у шко ли, али и ван ње. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: мо рал, мо рал но вас пи та ње, мо рал ни ка рак тер, мо-
рал но обра зо ва ње у шко ла ма, На род на Ре пу бли ка Ки на, Сје ди ње не Аме-
рич ке Др жа ве

Му драц по зна је ис прав ност 
а оби чан чо век по зна је ко рист

Кон фу ци је

Мо рал но вас пи та ње је по себ на ком по нен та про це са вас пи та ња. Да-
нас, ви ше не го ика да, по треб но је ис пи та ти те ме ље и окви ре мо рал ног 
вас пи та ња у на шој зе мљи, јер су они при лич но по љу ља ни. Ка да го во ри-
мо о кри зи вред но сти, нај че шће се по ми ње кри за мо ра ла, ко ја се огле да 
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у свим ети ка ма: про фе си о нал ној, но ви нар ској, на уч ној, ме ди цин ској итд. 
У овом ра ду ба ви ће мо се пи та њем ка ко мла де учи ти мо рал но сти, и шта 
мо же мо на у чи ти од дру гих. У овом слу ча ју на при ме ри ма и ис ку стви ма 
из На род не Ре пу бли ке Ки не и Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва.

Сти че се ути сак да је сва ка мо рал ност, да нас у не ку ру ку пре ва зи ђе на, 
не по треб на. Че сто нас из не на де мо рал на де ла по је ди на ца. Она на жа лост 
оста ју са мо то – изо ло ва на де ла ма лог бро ја љу ди. Ме ди ји нас сва ког да на 
бом бар ду ју огром ном ко ли чи ном ин фор ма ци ја о љу ди ма ко ји су „успе-
шни” за ко је се не зна чи ме се тач но ба ве, љу ди ко ји су на иви ци за ко на и 
из ван мо рал них нор ми. Да на шња де ца на пи та ње о пој му мо ра ла, збу ње-
но гле да ју. Њи хо ви ро ди те љи при лич но су збу ње ни ка да тре ба да об ја сне 
ка ко тре ба жи ве ти и ра ди ти у скла ду с вла сти тим и дру штве ним мо рал-
ним нор ма ма.

Због све га на ве де ног у обра зо ва ње је нео п ход но си стем ски ус по ста-
ви ти и ин кор по ри ра ти мо рал ност. На рав но да мо рал ност ни је лек ци ја ко ја 
се мо же из ло жи ти и об ја сни ти за је дан или два школ ска ча са, али сва ка-
ко, ве ро ват но ћа да се мла ди ма при бли же мо рал на осе ћа ња, и по мог не у 
из град њи њи хо вог мо рал ног ка рак те ра ве ћа је ако им се о мо рал но сти 
че шће и ви ше при ча кроз раз не пред ме те, а не са мо при ли ком ана ли зе и 
об ра де књи жев них де ла или кроз гра ђан ско вас пи та ње. Ипак, при ча и 
те о ре ти са ње ни су до вољ ни. По сто је раз ли чи ти на чи ни афир ма ци је и 
раз во ја мо рал ног обра зо ва ња. Ка ква је прак са у На род ној Ре пу бли ци 
Ки ни и Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма би ће из ло же но у овом ра ду. 

МО РАЛ У ВАС ПИТ НОМ ПРО ЦЕ СУ

Мо рал је сва ка ко нео п хо дан у вас пит ном про це су. Мно ги на ши ум ни 
љу ди и пе да го зи ис ти ца ли су зна чај мо ра ла кроз исто ри ју. По ме ну ће мо 
не ке од њих. До си теј Об ра до вић, по на вљао је да, шта год же ли мо да нам 
дру ги чи не, пр во чи ни мо ми њи ма; Сте ван Ока но вић је на гла ша вао зна-
чај ја ча ња мо рал них мо ти ва у вас пи та њу. Го во рио је „бо ље ја ча ти мо рал 
да не до ђе до пре сту па, не го ка зном ис пра вља ти пре ступ”. Мно штво је 
при ме ра.

Мо рал но вас пи та ње је про цес фор ми ра ња мо рал не лич но сти у окви-
ру ко јег се фор ми ра ју мо рал на свест, мо рал на осе ћа ња, на ви ке мо рал ног 
по на ша ња, во ља и ка рак тер – мо рал не ка рак те ри сти ке лич но сти. Да би 
из вр ши ли не ко де ло или ак ци ју, мо ра мо, пре све га, има ти мо рал ну свест 
о то ме, зна ње о мо рал ним прин ци пи ма пре ма ко ји ма тре ба по сту па ти. 
Ак ци ја код нас мо ра иза зва ти од ре ђе на осе ћа ња ко је оце њу је мо као мо рал-
не или не мо рал не и на кра ју тек до ла зи до спрем но сти за до но ше ње одлу-
ке у скла ду с усво је ним мо рал ним нор ма ма – са ма ак ци ја – из вр ша ва ње 
те од лу ке. Мо рал но вас пи та ње по себ на је ком по нен та про це са вас пи та ња. 
То је про цес мо рал ног фор ми ра ња и об ли ко ва ња по је дин ца у дру штве ну 
и мо рал ну лич ност. Да би сти гли до мо рал не вр ли не, код мла дих, пре све-
га, тре ба раз ви ја ти мо рал не ду жно сти и мо рал на на че ла из ко јих се те жи 
ка вр ли ни. Ка ко је то ис ти цао Со крат, из гра ђе ни мо рал ни ка рак тер је оно 
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што оне спо со бља ва на гон ске струк ту ре људ ске ду ше са мо са вла ђи ва њем. 
Ари сто тел је пре по знао зна чај вас пи та ња у фор ми ра њу до бр ог људ ског ка-
рак те ра. Са мо вас пи та њем ум на ду ша пре о вла ђу је на гон ску [Перовић 2003].

Мо рал на лич ност се вас пи та ва ус по ста вља њем ак тив ног од но са пре ма 
дру штве ној за јед ни ци, те ко ви на ма људ ског ра да, на у ке и кул ту ре, дру гим 
љу ди ма и са мом се би [Педагошк и лек си кон 1996].

Мо рал ни ка рак тер мо же се де фи ни са ти као трај на скло ност са мо стал-
не људ ске во ље да де лу је ва ља но. Оно што сва ка ко чи ни мо рал ни ка рак-
тер и што је по треб но раз ви ја ти вас пи та њем су мо рал ни мо ти ви и уве ре ња, 
мо рал не од лу ке и из бо ри, мо рал на за слу га, мо рал ни стид и ка ја ње, са вест.

На уч но је до ка за но да су прав да, ем па ти ја и бри га за дру ге по кре та чи 
мо рал них по сту па ка. Мо рал на осо ба је со ци ја ли зо ва на. Она ува жа ва 
по тре бе дру гих по је ди на ца, при хва та свој део од го вор но сти и де лу је са-
гла сно ин те ре си ма дру штве не за јед ни це у це ли ни. Она (мо рал на осо ба) 
по шту је дру штве не нор ме, али за у зи ма ау то ном не мо рал не по зи ци је. Нај-
зад, мо рал но зре ла осо ба по се ду је из гра ђен лич ни ин ден ти тет и свој ства 
ин те гри са не лич но сти. Она схва та и при хва та чи ње ни цу да је по је ди нац 
у крај њој ли ни ји део соп стве ног кул тур ног исто риј ског кон тек ста и оп ште 
људ ски ци ви ли за ци је и кул ту ре [Недељковић 2012].

Пи та ње ко је сва ка ко да нас за о ку пља све ко ји се ба ве обра зо ва њем 
и вас пи та њем, је ка ко да нас, у 21. ве ку где, чи ни се, мо рал на свест гу би 
на зна ча ју, раз ви ја ти мо рал ни ка рак тер код мла дих? По ста вља се пи та ње 
ка ко ор га ни зо ва ти дру штве но-мо рал но вас пи та ње у дру штву не си гур них 
вред но сти.

Тре ба се под се ти ти и са ме свр хе мо ра ла, док је у етич кој тра ди ци ји, 
још од со фи ста по јам свр хе мо ра ла пре по знат у пој му до бра ко је је ме ри-
ло људ ског де ла ња, и нај ви ши мо рал ни прин цип; у схва та њи ма не мач ких 
иде а ли ста сло бо да је из вор и свр ха мо рал но сти, а ка сни је у фе но ме но ло-
шкој и не кан тов ској ети ци, по јам сло бо де за ме њу је иде ја вред но сти. 

До ка за но је да ме то де има ју ве о ма ва жну уло гу у мо рал ном вас пи-
та њу, да их ка рак те ри ше низ спе ци фич но сти и да се нај че шће на во де: 
убе ђи ва ње, уве жба ва ње, под сти ца ње и ка жња ва ње. 

Ау то ри ука зу ју да се у но ви је вре ме све ви ше афи р ми шу ре флек сив не, 
вред но сне и про јек тив не ме то де па и гру па ком плек сних ме то да мо рал ног 
вас пи та ња. Ши ро ко се прак ти ку ју и ком би на ци је ме то да. Ме то де у мо-
рал ном вас пи та њу од но се се на ре ал не си ту а ци је, про у ча ва ње слу ча је ва, 
ана ли зу оп штих пој мо ва, раз ли чи те штам па не ма те ри ја ле, гле да ње фил-
мо ва и ТВ еми си ја, игре и си му ла ци је, уче ство ва ње у рас пра ва ма, раз не 
об ли ке раз го во ра и ди ску си је и низ дру гих ак тив но сти [Недељковић 2010]. 

Сва ка при ча о мо ра лу но си са со бом из ве сну ап стракт ност у раз ми-
шља њу, зах те ва де дук тив но и ин дук тив но ми шље ње. Сто га је са др жа је и 
ме то де ра да по треб но па жљи ви је од ре ди ти у скла ду с уз ра стом уче ни ка. 

Ап стракт ност у мо рал ном вас пи та њу у тра ди ци о нал ној шко ли ис по-
ља ва се у то ме што се мо рал но по у ча ва ње спро во ди у об ли ку ап стракт них 
прин ци па, уоп ште но и на на чин ко јим се углав ном про кла му ју по жељ не 
мо рал не вр ли не, а за бра њу је зло. Утвр ђе но је, ме ђу тим, да ап стракт на и 
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уоп ште на мо рал на на че ла ни су при ме рен при ступ и со лид на осно ва у 
мо рал ном вас пи та њу, да ро ви тих уче ни ка ко ји има ју раз ви је не по тре бе 
за мо рал ним ра су ђи ва њем.

У мо рал ном вас пи та њу у пред ста вља њу и об ја шња ва њу мо рал них 
вр ли на и мо рал ног по на ша ња, вр ли не се че сто де дук тив ним пу тем из во де 
из оп штих на че ла, а за бо ра вља се да је за де цу и мла де ка рак те ри стич но 
уче ње од по је ди нач ног ка оп штем. То зна чи да пред ност у мо рал ном вас-
пи та њу тре ба да има ин дук ци ја. На тај на чин се ува жа ва ис ку ство уче-
ни ка ко је у мо рал ном вас пи та њу има ва жну уло гу јер омо гу ћа ва ми са о ну 
ак тив ност уче ни ка [Јукић 2001: 280–282].

МО РАЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ У НР КИ НИ

Сва ко ко по зна је бар јед ну ки не ску из ре ку, раз у ме ко ли ко су фи ло-
зоф ска убе ђе ња и мо рал ност сна жно утка ни у ки не ску ци ви ли за ци ју. 
Ки не ски фи ло зо фи, че сто су по ре ђе ни са Со кра том, јер су и код њих сје-
ди ње ни зна ње и вр ли на. На чин из ра жа ва ња ки не ских фи ло зо фа кра так је 
и је згро вит, су ге сти ван. То оте жа ва са мо раз у ме ва ње ка да се пре ве де на 
не ки дру ги је зик. Нај че шће фор ме из ра жа ва ња су кроз из ре ке, афо ри зме 
и алу зи је. Про па ги ра ли су ети ку али су на њу раз ли чи то гле да ли [Fung 
1977].

Кон фу ци је је кроз сво ја уче ња пре но сио тра ди ци о нал не иде је и кул-
тур на на сле ђа Ки не, али је у њих уно сио сво је иде је и сво је мо рал не 
кон цеп те. Као две глав не вр ли не, ис ти цао је, чо ве ко љу бље и ис прав ност. 
По јам чо ве ко љу бља, или је на, огле да се у им пе ра ти ву – чи ни дру ги ма оно 
што се би же лиш, што је слич но хри шћан ској за по све сти – љу би бли жњег 
свог као са мог се бе. Сма трао је да се чо ве ко љу бље при род но раз ви ја у 
сва ком чо ве ку [Fung 1977].

Мо Цу је про по ве дао ети ку из ста ле жа ви те зо ва-лу та ли ца из ко јих 
је по те као. Та ети ка је све о бу хват на љу бав ко ја за мо ци сте зна чи да сва ко 
тре ба да во ли све дру ге без дис кри ми на ци је. Зна че ње и ва жност све о бу-
хват не љу ба ви нај бо ље по ка зу је ње гов ци тат: „Оно га ко ји во ли дру ге, 
мо ра ју и дру ги во ле ти. Оном ко ји чи ни до бро дру ги ма, мо ра ју и дру ги 
чи ни ти до бро. Оног ко мр зи дру ге, мо ра ју и дру ги мр зе ти. Оном ко дру-
ги ма на но си по вре де, мо ра ју и дру ги на но си ти по вре де” [Mao-tzu, gl. 17, 
pre ma: Fung 1977].

Мо ци сти су за раз ли ку од кон фу ци ста сма тра ли да све о бу хват на 
љу бав ни је у сва ком чо ве ку, не по сто ји са ма за се бе и по се би, већ да се 
на ме ће спољ ним ути ца јем, да се те ме љи на ути ли та ри зму и све вр ли не 
су под ре ђе не ко ри сти, ко је је схва та но као оп ште до бро. Ка сни ји мо ци сти 
су на гла ша ва ли да је ко ри сно све оно што го ди чо ве ку, и да је сми сао жи-
во та иза бра ти нај ве ћу ко рист, тј. нај ма њу ште ту. Они ве лик зна чај при-
да ју ло ги ци и епи сте мо ло ги ји [Fung 1977].

Ко ли ко је зна чај на и ви со ко вред но ва на мо рал ност у Ки ни да нас 
нај бо ље по ка зу је по да так да у Ки ни по сто ји Де парт ман за мо рал но обра-
зо ва ње при Ми ни стар ству обра зо ва ња. На свим ни во и ма шко ло ва ња 
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по сто ји пред мет или са др жа ји у окви ру од ре ђе них пред ме та ко ји се об-
ра ђу ју а ти чу се мо рал ног обра зо ва ња.

Кон цепт мо рал но сти у Ки ни про жи ма све сфе ре и све де лат но сти 
– пра во, здрав ство, школ ство, а по нај ви ше је по ве за на са со ци ја ли стич ком 
иде о ло ги јом. Мо гло би се ре ћи да по сто је три ста ди ју ма мо рал них обра-
зов них по ли ти ка: 1) по ли тич ки ори јен ти са но мо рал но обра зо ва ње (1949–
1978), 2) мо рал но обра зо ва ње по ста је по сте пе но не за ви сно од по ли ти ке 
(1978–1993), и 3) де по ли ти за ци ја мо рал ног обра зо ва ња (од 1993) [Lee and 
Ho 2005].

Мо рал ност је у нај те шњој ве зи с по ли тич ком иде о ло ги јом по чев од 
осни ва ња На род не Ре пу бли ке Ки не 1949. го ди не, ка да се у пред ме ту мо-
рал ног обра зо ва ња нај ви ше на гла ша ва ло по ли тич ко обра зо ва ње, што се 
на ста ви ло то ком Кул тур не ре во лу ци је (1966–1976) ка да је по ли тич ко 
обра зо ва ње би ло је ди ни са др жај мо рал ног обра зо ва ња. 

Од 1982. у ки не ским основ ним шко ла ма мо рал но обра зо ва ње до би-
ја на зив – Обра зо ва ње у иде о ло ги ји и мо ра лу, док се у ни жим и ви шим 
сред њим шко ла ма, као и на фа кул те ти ма за др жао на зив Иде о ло ги ја и 
по ли тич ко обра зо ва ње [Xi a o man and Ci lin 2004]. Од 1995. пред мет но си 
на зив Обра зо ва ње у по ли ти ци, иде о ло ги ји, мо рал но сти и мен тал ном 
здра вљу [Hu ang 2000].

По сто је два основ на при сту па у спро во ђе њу мо рал ног обра зо ва ња у 
шко ла ма у Ки ни. Пр ви је кроз по се бан пред мет ко ји но си на зив Мо рал но 
обра зо ва ње. У основ ној шко ли се об ра ђу ју сле де ће те ме: мо рал ни ка рак-
тер и жи вот и мо рал ни ка рак тер и дру штво, а у сред њим шко ла ма на зив 
пред ме та је иде о ло ги ја и по ли ти ка, у окви ру ко га уче ни ци има ју оба ве зу 
да слу ша ју че ти ри оба ве зна кур са. По ред то га има ју шест из бор них кур-
се ва. Не ки од кур се ва но се сле де ће на зи ве: Оп ште по зна ва ње гра ђан ских 
пра ва; Оп ште по зна ва ње на уч ног ми шље ња; Оп ште по зна ва ње на уч ног 
со ци ја ли зма и др. На уни вер зи те ти ма, сту ден ти су ра ни је (као и код нас) 
у пе ри о ду од 1974. до 1990. у пе ри о ду усме ре ног обра зо ва ња у на шој зе мљи 
слу ша ли пре да ва ња о марк си зму. Дру ги при ступ мо рал ном обра зо ва њу 
у Ки ни је кроз ван на став не ак тив но сти као што су ју тар њи са стан ци (по-
ди за ње на ци о нал не за ста ве сва ког по не дељ ка), ча со ви оде љен ског ста ре-
ши не, ак тив но сти Ли ге мла дих и Мла дих пи о ни ра, ор га ни за ци је Ко му-
ни стич ке пар ти је.

Мла ди пи о ни ри су при мер ни ђа ци уз ра ста 8–14 го ди на. Од че тр нае-
сте го ди не мо гу би ти при мље ни у Ли гу мла дих. Мла ди пи о ни ри има ју 
за да так да про па ги ра ју и де мон стри ра ју пет вред но сти: љу бав пре ма до мо-
ви ни, љу бав пре ма љу ди ма, љу бав пре ма по слу, же ља за уче њем и бри га 
о јав ној имо ви ни. Од пи о ни ра се зах те ва да бу ду ча сни, по ште ни, хра бри, 
сло жни и чи ли. По зна то је над ме та ње за ме да ље ме ђу пи о ни ри ма. Пи о-
ни ри мо гу до би ти ме да ље из раз ли чи тих обла сти умет но сти, при род них 
на у ка, очу ва ња жи вот не сре ди не, из дру гар ства итд. Сва ки ђак је у оба-
ве зи да осво ји бар јед ну ме да љу из не ке обла сти.

Од 1993. го ди не ве ли ка па жња по све ћу је се лич ном мо ра лу иа ко је 
и да ље у мо рал ном обра зо ва њу зна чај но при су тан дух ко лек ти ва. Лич ни 
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мо рал, тј. раз вој селф-ме наџ мен та (упра вља ње со бом и сво јим по тен ци-
ја ли ма) и до но ше ња не за ви сних мо рал них од лу ка до би ја ју свој про стор 
кроз на став не пред ме те и те ме. У 2001. го ди ни Ми ни стар ство за обра зо-
ва ње до не ло је до ку мент „Смер ни це пла на и про гра ма за де ве то го ди шње 
оба ве зно иде о мо рал но обра зо ва ње у основ ној шко ли и иде о по ли тич ко 
обра зо ва ње у ни жој сред њој шко ли”. У овом до ку мен ту ста вља се ак цент, 
по ред на ци о нал ног и ин тер на ци о нал ног обра зо ва ња, на пси хо ло шко здра вље 
уче ни ка и њи хо ве спо соб но сти до но ше ња мо рал них од лу ка [PRC MOE, 
2001a]. Го ди ну да на ка сни је усво је ни су до ку мен ти: „Мо рал ност и жи вот 
– смер ни це за план и про грам” и „Мо рал ност и дру штво –смер ни це за 
план и про грам”, у ко ји ма се по ла зи од лич но сти као те ме ља обра зо ва ња 
[PRC MOE, 2002a,b].

Ки не зи се за ла жу да њи хо ви мла ди на ра шта ји бу ду на кло ње ни на-
чи ну жи во та ко ји им на ме ће за јед ни ца, а она им сход но сво јим ци ље ви-
ма пру жа окру же ње у ко јем се они мо рал но раз ви ја ју. У ве ли кој ме ри у 
Ки ни је при су тан за јед нич ки мо рал ни ау то ри тет, ко ји је че сто у су прот-
но сти с ин ди ви ду ал ним из бо ри ма, али мно ги сма тра ју да је ипак то кључ 
одр жи во сти њи хо ве за јед ни це.

Ста вља ње ак цен та на лич ност као те мељ обра зо ва ња, ви ше је ка рак-
те ри сти ка зе ма ља За пад ног све та. Ипак, Ки на је све сна да овом сег мен ту 
обра зо ва ња мо ра по све ти ти ве ћи зна чај. Ве ли ки број на став ни ка укљу чен 
је у мо рал но обра зо ва ње – око 10 ми ли о на на став ни ка у основ ним и сред-
њим шко ла ма.

У Син га пу ру по сто ји об је ди ње ни про грам гра ђан ског и мо рал ног 
обра зо ва ња – Ci vics and mo ral edu ca tion (CME) с ци љем да уче ни ци усво-
је вред но сти и стек ну ве шти не по треб не за 21. век. Тех ни ке ко ји ма се 
слу же на став ни ци ко ји пре да ју овај пред мет углав ном су ра ди о ни чар ског 
ти па – игра ње уло га, до но ше ње мо рал них од лу ка, при ча ње при ча, де ба те. 
На тај на чин код мла дих се под сти че мо рал но ра су ђи ва ње, као и мо рал но 
де ло ва ње.

МО РАЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ У СЈЕ ДИ ЊЕ НИМ  
АМЕ РИЧ КИМ ДР ЖА ВА МА

У Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма по сто ји обра зо ва ње ка рак те ра 
или лич но сти, што је ши ри по јам од мо рал ног обра зо ва ња, али и од на шег 
гра ђан ског вас пи та ња, јер по ред пра ва и оба ве за гра ђа на у са вре ме ном 
све ту учи мла де вред но сти ма као што су прав да, по што ва ње, од го вор ност 
мла дих у свим сфе ра ма њи хо вог жи во та. Мла ди кроз овај вид обра зо ва-
ња уче по зи тив не вред но сти и раз ви ја ју сво је ког ни тив не, емо тив не и 
мо рал не сна ге. Је дан од глав них за да та ка овог обра зо ва ња је упра во раз-
вој мо рал но сти мла дих.

Ка рак тер но обра зо ва ње раз ви ја са мо по што ва ње и ди сци пли ну. Оно 
под сти че спо соб ност уче ни ка да по ка жу по што ва ње и ем па ти ју пре ма 
дру ги ма. По ма же им да пра ве раз ли ку из ме ђу до бр ог и ло шег и да раз-
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ми шља ју о сво јим по ступ ци ма и по сле ди ца ма тих по сту па ка [Co stley and 
Har ring ton 2008].

Про гра ми ка рак тер ног обра зо ва ња има ју по зи тив не ефек те на школ-
ски успех, по на ша ње и ду го роч на по стиг ну ћа уче ни ка на те сто ви ма. 
Ка рак тер но обра зо ва ње ства ра ат мос фе ру ко ја по ма же уче ни ци ма да се 
фо ку си ра ју на уче ње [Bran non 2008].

По сто је че ти ри ви да ка рак тер ног обра зо ва ња: 1. на ви ја ње – мо ти ва-
ци о ни го во ри, по сте ри, по ру ке, при ку пља ње нов ца у ху ма ни тар не свр хе, 
2. по хва ла и на гра да – по хва љи ва ње и на гра ђи ва ње уче ни ка и њи хо вих 
успе ха и вр ли на, 3. де фи ни ши и ве жбај – ме мо ри са ње вред но сти, и 4. ве-
жба ње уч ти во сти – ве жба ње по што ва ња у оп хо ђе њу са ста ри јим љу ди ма, 
ге сто ви по здра вља ња, оп хо ђе ња, ру ко ва ња и сл.

Обич но се ови ви до ви ко ри сте ком би но ва но. Че сто се им се за ме ра 
да су по вр шни, и да мла де не оспо со бља ва ју да са мо стал но до но се од лу ке, 
већ их са мо тре ни ра ју и ве жба ју, као што ве жба ју чи та ње или ра чу на ње. 
Ипак, код мо рал ног ра су ђи ва ња вољ ни мо ме нат је ве о ма ва жан, а он че-
сто из о ста је. 

Шко ле мо ра ју на дах ну ти уче нич ки дух а не са мо ум [Schaps еt аl. 
2003]. Ђа ци у аме рич ким шко ла ма сма тра ју да је мо рал но обра зо ва ње 
пре ви ше по јед но ста вље но и да не ин тер пре ти ра до бро ре ал не жи вот не 
си ту а ци је и осо би не ка рак те ра [Bri mi 2009: 125–130].

За шко лу је иза зов да по ста не ми кро ко смос у ко јем уче ни ци ве жба ју 
уло ге ко је су при ла го ђе не њи хо вом уз ра сту, а с ко ји ма се мо ра ју су о чи ти 
у ка сни јем жи во ту су о ча ва ју ћи се с про бле ми ма и ком пли ка ци ја ма. Циљ 
је да се у це ло куп ној школ ској кли ми, укљу чу ју ћи на став ни ке, ад ми ни-
стра то ре и по моћ но осо бље, као и уче ни ке, сви од но се јед ни пре ма дру-
ги ма с љу ба зно шћу и по што ва њем [Schaps еt аl. 2003].

Слич но као и у Ки ни, и у САД се на гла ша ва уве жба ва ње мо рал но сти. 
Сти че се ути сак да се мо рал ност по сма тра као вид те ле сне и фи зич ке 
ве жбе, ко ја зах те ва пре да ва ње, по на вља ње и из вр ша ва ње од ре ђе не ак тив-
но сти, док се вр ло ма ло вре ме на по све ћу је во љи и уче нич ким спо зна ја ма 
и са мо стал ном до но ше њу мо рал них од лу ка. Од лу ке им се на ме ћу као 
ну жне и по жељ не, што не до при но си раз во ју од го вор но сти код мла дих, 
а са мим тим не ути че на раз вој ау то ном не мо рал ност. Ау то ном на мо рал-
ност под ра зу ме ва да де те са мо стал но по ста вља мо рал не ци ље ве, као и 
по се до ва ње мо рал не са мо кон тро ле.

Kарак терно обра зо ва ње у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма пре-
шло је дуг пут и са да об у хва та мно го ви ше кључ них ком по нен ти. Сце-
на рио „шта тре ба ура ди ти” ко ји се ко ри сти при обра зо ва њу мо ра да бу де 
ре ле ван тан, за ни мљив, реалaн, а та ко ђе мо ра да се фо ку си ра на кључ на 
пи та ња [Col gan 2003 пре ма: Chap man 2011]. 

За раз ли ку од мо рал ног обра зо ва нај у Ки ни, у САД мо рал но обра зо-
ва ње ни је по ве за но са со ци ја ли стич ком, већ с де мо крат ском иде о ло ги јом, 
где је све усме ре но на не го ва ње де мо крат ских вред но сти – по што ва ња 
раз ли чи то сти, то ле ран ци је, јед на ко сти итд.
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Ипак и мла ди пи о ни ри у Ки ни, баш као и мо ти ва ци о ни го вор ни ци 
у Аме ри ци про па ги ра ју же ље не иде је и же ље не вред но сти, ко је се на тај 
на чин мла ди ма про мо ви шу.

МО РАЛ НО ОБРА ЗО ВА ЊЕ У СР БИ ЈИ И ПРЕД ЛО ЗИ  
ЗА ЊЕ ГО ВО СПРО ВО ЂЕ ЊЕ

Да нас се мо рал ност у шко ла ма у Ср би ји по себ но не на гла ша ва. Мо-
рал ни раз вој уче ни ка пре ма ци ље ви ма вас пи та ња и обра зо ва ња и пре ма 
на шим за ко ни ма про жи ма све пред ме те и са др жа је, али да ли је у прак си 
то до вољ но за сту пље но? 

План и про грам ра да за основ ну шко лу пред ви ђа 37 за да та ка за област 
мо рал ног вас пи та ња. На при мер: раз ви ја ње ка рак тер них и вољ них свој-
ста ва лич но сти, као што су од го вор ност, ис трај ност, са мо ди сци пли на. 
За тим, раз ви ја ње по зи тив ног од но са пре ма до мо ви ни, дру гим љу ди ма, 
пре ма ра ду итд. Све те број не за дат ке тре ба ре а ли зо ва ти кроз на ста ву; 
при том ни је из у зет ни је дан пред мет, без об зи ра да ли је реч о при род но-
на уч ним, дру штве но-је зич ким или пред ме ти ма ко ји се мо гу свр ста ти у 
област умет но сти и ве шти на [Попов 1997, пре ма: Сто јиљ ко вић и До ско-
вић 2006].

Да ли је до вољ но што на ча су срп ског је зи ка или гра ђан ског вас пи-
та ња про ди ску ту је мо с уче ни ци ма о мо рал но сти од ре ђе них књи жев них 
или ре ал них ли ко ва? Чи та ју ћи у штам пи шта мла ди ма да нас све до ла зи 
на иде ју да ра де у шко ли и ка ко се по на ша ју пре ма сво јим вр шња ци ма, 
на став ни ци ма или не ком дру гом ау то ри те ту и ка да ви ди мо ко су им узо ри, 
ко јим за ни ма њем же ле да се ба ве – ви ди мо да смо у мо рал ном вас пи та њу 
и обра зо ва њу и те ка ко за та ји ли. 

Сти че се ути сак да су и на став ни ци у на шој зе мљи, као и ро ди те љи 
за ро бље ни у вр тло гу ве чи те тран зи ци је као и ка пи та ли зма и бор бе за пре-
жи вља ва њем, у ко јем је бит ни је ко ли ко се и шта има, не го шта се уме и 
шта је смо. Да нас ни је рет кост да уче ни ци би ра ју дру га ре пре ма имо вин-
ском ста ту су, а не по вр ли на ма, да нас ни је сра мо та не зна ти, не го не ма ти. 
Ни је рет ко да се вр ли не као што су до бр о та, ху ма ност, пра вед ност тре-
ти ра ју као сла бо сти и не по треб не вред но сти у 21. ве ку. Ова квом ста њу 
по нај пре до при но си оси ро ма ше ност дру штва, ни зак ни во мо рал них вред-
но сти, ма ла ула га ња у обра зо ва ње и кул ту ру од стра не др жа ве и од нос 
пре ма глав ним ак те ри ма у обра зо ва њу и кул ту ри.

За раз ли ку од НР Ки не и САД ко је има ју кон крет не ак ци је, про гра ме 
или на став не пред ме те у окви ру ко јих се код мла дих раз ви ја мо рал ност, 
код нас је то, чи ни се, пре пу ште но ен ту зи ја зму по је ди на ца. Ак ци је и об ра-
ђи ва ње мо рал них те ма, по сто је у на шим шко ла ма, али не план ски и си-
стем ски, већ за ви се од до бре во ље, нај че шће, оде љен ског или раз ред ног 
ста ре ши не или на став ни ка гра ђан ског вас пи та ња.

Про блем на ста је што се од де це зах те ва и оче ку је да бу ду пле ме ни-
та, до бра, хра бра, али ко ли ко им се пру жа шан са да те вред но сти ви де и 
раз ви ја ју? Ко ли ко смо ми као по је дин ци, као њи хо ви узо ри до бри, мо рал-
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ни, пра вед ни? То је кључ на ствар на ко јој тре ба сви да по ра ди мо и ко ја 
нам не до ста је. За мо рал не нор ме и вр ли не тре ба има ти по год но тло. Ако 
их не ма он да их тре ба из гра ди ти. Мо жда је ма ње ва жан на чин про па ги-
ра ња мо рал но сти ко ли ко је за пра во ва жно да то ши ре ње све сти и зна чај 
мо рал но сти бу ду са став ни део на ше сва ко днев ни це у шко ла ма. 

На ве шће мо не ке при ме ре ка ко то мо же мо не го ва ти и раз ви ја ти: 1. 
по сто ја ње го ди шњег пла на и про гра ма мо рал ног вас пи та ња за сва ку вас-
пит но-обра зов ну уста но ву, 2. на гра ђи ва ње и би ра ње нај бо љих уче ни ка 
пре ма вред но сти ма ко је же ли мо да има мо у на шој сре ди ни – нај хра бри ји, 
нај ху ма ни ји, нај по ште ни ји, нај пра вед ни ји уче ник. би ра ти хе ро ја не де ље, 
ме се ца и го ди не, 3. ра зна так ми че ња – из бор нај бо љих мо ти ва то ра, мо-
ти ва ци о них по ру ка, фо то гра фи ја, ви део сни ма ка на те му мо рал но сти где 
уче ни ци кроз сво је мо рал не ди ле ме и по бе де по ка зу ју дру ги ма на соп-
стве ном при ме ру шта је за њих мо рал и на тај на чин мо ти ви шу дру ге да 
бу ду мо рал ни, 4. ра ди о ни це у ко ји ма уче ству ју и на став ни ци и ро ди те љи 
и уче ни ци – игре уло га, де ба те, и 5. ху ма ни тар не ак ци је.

За по че так ре ше ње би мо гло би ти гра ђе ња ба зе и по год ног тла. Обу-
чи ти на став ни ке, ро ди те ље и уче ни ке о осно ва ма мо рал но сти, ко је мо же 
да се на до ве зу је и чи ни исти пред мет с гра ђан ским вас пи та њем (при мер 
по је ди них зе ма ља на За па ду). 

На шем дру штву по треб но је вра ћа ње ду ха ма лих пи о ни ра, у са вре-
ме ном све ту, на рав но. То су во лон те ри и мла ди ко ји же ле да по ма жу дру-
ги ма. Сва ка шко ла тре ба да има свој во лон тер ски тим. По сто ји чи тав низ 
еду ка тив них ак тив но сти ко ји ма се ве ли ча прав да, по што ва ње, ху ма ност, 
од го вор ност, че сти тост – ху ма ни тар не ак ци је су при мер за то. 

По сто је број ни про гра ми и ак ци је у на шим шко ла ма кроз ко је се 
не гу ју и раз ви ја ју пра ве вред но сти. Ме ђу тим, ти про гра ми су спо ра ди чии 
и ни су оба ве зни, а по треб но је да они бу ду део сва ко дне ви це свих нас. То 
се мо же оства ри ти кроз на став ни пред мет, кроз ван на став не ак тив но сти 
или јед но став но да у сва кој шко ли по сто ји тим, или те ло ко је ће се ба ви ти 
ова квим те ма ма. То ну жно не зна чи да се сва ког по не дељ ка пе ва хим на 
на ше зе мље пре по чет ка на ста ве, као код Ки не за, али оно што би нам по-
мо гло да оја ча мо дух за јед ни штва и со ли дар но сти је да сва ки дан има мо 
ча со ве оде љен ског ста ре ши не, да сва ки дан по хва ли мо јед ни дру ге за ства-
ри ко је смо до бро ура ди ли тог да на, да има мо за јед нич ке пе сме: сва ки 
раз ред у шко ли мо гао би да има сво ју хим ну, пе сму ко ју су са ми осми сли-
ли и са ми је из во де.

Као што Ки не зи са ку пља ју ди пло ме и по хвал ни це, и у на шим шко-
ла ма би тре ба ла да за жи ви прак са да се нај бо љи и нај пле ме ни ти ји кон ти-
ну и ра но на гра ђу ју и по хва љу ју због сво јих вр ли на. Је ди но у том слу ча ју 
мо же мо из гра ди ти под сти цај ну ат мос фе ру у ко јој је по жељ но би ти до бар, 
по штен и мо ра лан. Све док то не бу де мо при ме ни ли на ше дру штво не 
мо же се опле ме ни ти и до жи ве ти мо рал ни пре о бра жај. Тре ба ожи ве ти 
ве ро ва ње у до бра де ла и до бре љу де, да мо рал но де ло ва ње бу де ак ту ел но 
– да се мла ди так ми че ко је мо рал ни ји, а не ко је не мо рал ни ји.
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Мо же мо ве жба ти уч ти вост, као што то ра де Аме ри кан ци, што је 
при клад но за мла ђе уз ра сте ко ји још ни су спо соб ни да на ап стракт ни је 
на чи не усва ја ју мо рал не са др жа је.

Нео п ход но је по ја ча ти са рад њу с ро ди те љи ма и ло кал ном за јед ни цом, 
да се укљу че у ак ци је ко ји ма се сла ви прав да, по што ва ње, ху ма ност, од-
го вор ност, че сти тост. Тре ба ис ко ри сти ти и ве ли ки ути цај ме ди ја ко ји има-
ју на мла де. По треб но је што ви ше еми си ја о мла ди ма ко је ка рак те ри ше 
ху ма ност.

ЗА КЉУ ЧАК

При ча о мо ра лу, без мо рал ног де ло ва ња и мо рал них узо ра, не ма бит-
ног зна ча ја. Због то га, сви ко ји ра де с мла ди ма и за мла де, пр во тре ба ју 
да се за пи та ју да ли и у ко јој ме ри су мо рал ни узор мла ди ма. Раз ли чи ти 
пред ло зи за спро во ђе ње мо рал ног вас пи та ња има ју сми сла са мо ако чи-
не си стем, це ли ну ко ја ства ра по зи тив ну и под сти цај ну школ ску кли му. 
Од др жа ве, али и од сва ке шко ле, ко ја на ве де не при ме ре мо же да увр сти 
у свој школ ски про грам и раз вој ни план, за ви си ко ли ко ће овај вид вас пи-
та ња схва ти ти као зна ча јан и ко ли ко ће га си сте мат ски и план ски спро-
во ди ти. Са мо ако бу де мо све сни озбиљ но сти и зна ча ја под сти ца ња и фор-
ми ра ња здра вих вред но сти на шег мла дог на ра шта ја, мо же мо оче ки ва ти 
по зи тив не про ме не, мо же мо се на да ти бо љем, до сто јан стве ни јем и леп-
шем жи во ту. 

Јер као што је го во рио Ал берт Ајн штајн: „Нај ва жни ја људ ска те жња 
је те жња за мо рал но шћу у на шем де ло ва њу... Је ди но мо рал ност у на шем 
де ло ва њу мо же да ти ле по ту и до сто јан ство на шем жи во ту!”
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SUM MARY: The qu e sti on of mo ra lity has al ways been an im por tant is sue in a so-
ci ety. Furt her mo re, mo ral edu ca tion is a key fra me work for per so nal de ve lop ment. In the 
21st cen tury, the re is an in cre a sing is sue of how to te ach young pe o ple mo ra lity. This 
pa per pre sents how mo ral edu ca tion is con duc ted in Chi na and the US, with the aim of 
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in tro du cing and in spec ting the ir exam ples, con si de ring thus our mo ral edu ca tion from 
anot her per spec ti ve and gi ving sug ge sti ons how to chan ge it and how to im ple ment it. 
Mo ral edu ca tion only ma kes sen se if ex tends thro ug ho ut all le vels of edu ca tion, in clu ding 
not me rely the o re ti cal le vel but al so prac ti cal ac ti vi ti es, which are hig hlig hted in this pa per. 
The se prac ti cal ac ti vi ti es sho uld not be iso la ted exam ples of ent hu si a stic in di vi du als, but 
a syste mic so lu tion. The re is a need for a spe ci fic cur ri cu lum for im ple men ta tion of mo ral 
edu ca tion in scho ols thro ugh school su bjects and ex tra cur ri cu lar ac ti vi ti es, ac ti vi ti es with 
a class te ac her, cha rity ac ti ons, in di vi dual re wards, com pe ti ti ons in mo ti va ti o nal spe ec hes 
or es says abo ut mo ra lity, and so on. Bri efly, it is ne ces sary that mo ra lity be co mes an 
in te gral part of everyday li fe both in school and out of it. 

KEYWORDS: mo ra lity, mo ral edu ca tion, mo ral cha rac ter, mo ral edu ca tion in school
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СА ЖЕ ТАК: У oвом ра ду1 при ка зу ју се кул тур но-исто риј ске окол-
но сти, раз ли чи ти узро ци и ме то де из вр ше ња са мо у би ста ва у Ја па ну. У овој 
зе мљи при пад ност гру пи од у век је би ла им пе ра тив, кул тур на ка рак те ри-
сти ка на ци је ко ја се вас пи та њем пре но си ла кроз ве ко ве. При пад ност гру пи 
сна жна је и да нас упр кос мо дер ни за ци ји и ин ди ви ду а ли за ци ји. Она ути че 
на са мо у би ство та ко што, с јед не стра не, сма њу је ри зик од са мо у би ства: 
ако до ђе до про бле ма у гру пи, сла бље ња или рас ки да ве за, по је ди нац је 
оста вљен сâм, из ло жен про бле ми ма с ко ји ма не уме ван гру пе да се су о чи 
и ула зи у ис ку ше ње да учи ни са мо у би ство. С дру ге стра не, ја ка груп на при-
пад ност по зи ва на жр тво ва ње ка да по тре бе гру пе то зах те ва ју: са му ра ји 
– рат ни ци из фе у дал ног до ба – са мо у би ство су сма тра ли за ра зу ман и ча стан 
чин, због че га у Ја па ну и да нас по сто ји то ле ран тан по глед на са мо у би ство 
и ре ла тив но ве ли ка сто па са мо у би ста ва. Не ка да су глав ни раз ло зи за са мо-
у би ста во би ли гу би так ча сти код са му ра ја, што је ти пич но за ста ри Ја пан. 
Данaс су раз ло зи за са мо у би ство, услед гло ба ли за ци је, по ста ли слич ни 
ши ром све та, а то су ег зи стен ци јал ни очај, гу би так раз ло га за жи вот, ду бо-
ка уса мље ност, ма њак по ве за но сти с дру ги ма. За бри ња ва ју ћа је сто па са мо-
у би ства код мла дих у Ја па ну, а на ро чи то код рад ни ка у мо дер ним кор по ра-
ци ја ма за пад ног ти па. То ме ће се по све ти ти па жња у овом ра ду.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:са мо у би ства, Ја пан, ка ро ши, in ter net su i ci de pact, 
иђи ме

Све до кра ја 19. ве ка, Ја пан је био зе мља до ко је ни су про др ли ја чи 
ути ца ји из Евро пе. Због то га је Ја пан са чу вао свој је дин стве ни си стем 
вред но сти и по глед на свет, на жи вот и на смрт, као и на са мо у би ство. 
Ути цај ре ли ги ја на вас пи та ње и по на ша ње по је ди на ца у сред њем ве ку је 

1 Овај чла нак на стао је пре ра дом ау тор ки ног ма стер ра да под на сло вом „Са мо у би ство 
у Ја па ну у фе у дал ном и мо дер ном до бу: из род не пер спек ти ве”, ко ји је ра ди ла под мен тор-
ством проф. др Иси до ре Ја рић и од бра ни ла на Оде ље њу за со ци о ло ги ју Фи ло зоф ског фа кул-
те та у Бе о гра ду 2015. го ди не.



зна ча јан, ка ко на За па ду, та ко и у Ја па ну. Из у зет на ва жност при пад но сти 
гру пи и за јед ни ци, као и пр вен стве на бри га о ко лек тив ном ин те ре су у 
од но су на лич ни, са мо су не ке од од ли ка фе у дал ног Ја па на ко је су ути-
ца ле на мно ге аспек те сва ко днев ног жи во та Ја па на, ка ко у фе у дал ном 
пе ри о ду, та ко и да нас. Ове ка рак те ри сти ке има ју ути ца ја и на прак су 
са мо у би ства, јер оно ни је са мо лич ни чин по је дин ца већ и од раз ста ња у 
дру штву.

 Ја пан је па три јар хал на зе мља, с ја ким хи је рар хиј ским од но си ма, где 
по је дин ци има ју раз ли чи те оче ки ва не уло ге у дру штву у од но су на свој 
пол, уз раст и кла су. По знат је по са му ра ји ма, рат ни ци ма из фе у дал ног 
до ба, ко ји ма су част и ода ност го спо да ру чи ни ли сми сао жи во та, због 
ко јих су би ли спрем ни и да жр тву ју соп стве ни жи вот.

И да нас је Ја пан по знат по ре ла тив но ви со кој сто пи са мо у би ста ва 
ко ја је за бри ња ва ју ћа и не ти пич на за јед ну ви со ко раз ви је ну зе мљу. То ле-
ран тан по глед на са мо у би ство из ра ни јих ве ко ва има уде ла у то ме. На кон 
ду гог пе ри о да са мо и зо ла ци је Ја пан се у 19. ве ку отва ра пре ма За па ду и 
Ме и ђи ре ста у ра ци јом 1868. го ди не, ри ту ал но са мо у би ство ко је су вр ши-
ли са му ра ји (се пу ку) за ко ном се за бра њу је. Ме ђу тим, у мо дер ном Ја па ну 
са мо у би ства се ви ше не вр ше у име ча сти, већ због про бле ма ко је је про-
у зро ко ва ло но во дру штво. За бри ња ва ју ћи је по да так да око 30.000 љу ди 
го ди шње по чи ни са мо у би ство у овој земљи. Од то га, му шкар ци чи не 70%, 
а глав ни раз ло зи су не за по сле ност, де пре си ја и со ци јал ни при ти сак.

Иа ко са мо у би ство пред ста вља ду бо ко лич ни чин, оно је на пад не 
са мо на по је дин ца и се бе са мог не го и на дру штво ко јем са мо у би ца при-
па да. Због то га што је по сле ди ца по ре ме ће них од но са по је дин ца и дру штва, 
са мо у би ство пред ста вља и дру штве ну по ја ву. Сто га је, по ред оста лог, 
по треб но и со ци о ло шко из у ча ва ње са мо у би ства ко је би има ло за да так да 
утвр ди и опи ше дру штве не усло ве, узро ке и ка рак те ри сти ке ове по ја ве.

Емил Дир кем (Emi le Durk he im) сма трао је да по сто ји ве за из ме ђу 
сто пе са мо у би ства и дру штве не ин те гра ци је. По ње му, сто па са мо у би ства 
за ви си од дру штве не ин те гра ци је тј. сте пе на је дин ства, и дру штве не ре гу-
ла ци је тј. сте пе на нор ми ра но сти ко је за јед но од ре ђу ју сто пу са мо у би ства 
у од ре ђе ној дру штве ној гру пи [Dir kem 1997: 230]. Он ви ди са мо у би ство 
као по сле ди цу на ру ше них дру штве них ве за, чи ме је опо вр гао до та да шње 
пре о вла ђу ју ће гле ди ште на са мо у би ство као на ис кљу чи во ин ди ви ду а лан 
и пси хо па то ло шки чин. 

Дир кем раз ли ку је че ти ри ти па са мо у би ства: его и стич ко, ал тру и стич-
ко, ано миј ско и фа та ли стич ко. По тој ти по ло ги ји са мо у би ства у ста ром 
Ја па ну, по себ но са му ра ја, пред ста вља ју ал тру и стич ка са мо у би ства. Њих 
чи не осо бе ко је су сна жно ин те гри са не у дру штво, ка да вред но сти и нор-
ме гру пе ко јој се при па да има ју пу ну кон тро лу над жи во том по је дин ца 
та ко да они ве ру ју да је са мо у би ство ча сна ду жност и оба ве за по је дин ца 
пре ма свом ко лек ти ву. У при ми тив ним дру штви ма са мо у би ство из вр ша-
ва ју ста ри и бо ле сни љу ди, же не на кон смр ти су пру га, по да ни ци или слу-
ге на кон смр ти свог го спо да ра – за то што им је то ду жност, а не за то што 
има ју пра во на то [Di r kem 1997: 240]. За ову вр сту са мо у би ства по треб но 
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је да по је ди нач на лич ност са ма за се бе ма ло зна чи, те да је глав ни циљ 
одр жа ње гру пе, за јед ни це, др жа ве. Ме ђу тим, оно што је Дир кем озна чио 
као ал тру и стич ко са мо у би ство у Ја па ну је у опа да њу од по чет ка 20. ве ка. 
Опа да ње ко лек ти ви зма и раст ин ди ви ду а ли зма ства ра но ве лич не и дру-
штве не про бле ме и но ве ри зи ке за са мо у би ства. У пр вом слу ча ју, дру-
штве не гру пе су спу та ва ле по је дин це, али су их у мно го че му и шти ти ле. 
У дру гом слу ча ју, кад ве зе с по ро ди цом и ра зним дру штве ним гру па ма 
сла бе, уса мље ност по је дин ца че сто од во ди у но ви тип оту ђе ња, кад он због 
са мо ће по чи ње да па ти и да па да у де пре си ју ко ја га мо же гур ну ти у са мо-
уби ство.

По гле ди на са мо у би ство на За па ду би ли су су прот ни у од но су на оне 
у Ја па ну, по себ но то ком сред њег ве ка. Са мо у би ство је на За па ду од у век 
би ло чин про тив за јед ни це, др жа ве и Бо га, и за то је оце њи ва но као срам но 
и не ра зум но де ло. У сред њем ве ку на За па ду се са мо у би ство сма тра ло 
по сле ди цом оча ја, ко ји је де ло Ђа во ла ко јим он ис ку ша ва чо ве ка, или се 
де ша ва као по сле ди ца лу ди ла [Mi noa 2008: 20]. 

У Ја па ну се од нос пре ма са мо у би ству ве зу је за тра ди ци ју са му ра ја 
као ста ре рат нич ке ка сте. За њих је част пред ста вља ла сми сао жи во та, па 
се због ње ног очу ва ња оправ да ва ло и са мо у би ство. Она ни је по чи ва ла 
са мо на слу же њу и вр ше њу ду жно сти, већ се огле да ла и у вла да њу со бом, 
га ран ти ју со бом за сва ки свој по сту пак. Иде ал са мо кон тро ле код са му-
ра ја упот пу ња вао је иде ал ода но сти. Са му ра ји су сле ди ли по се бан ко декс 
по на ша ња (бу ши до – пут рат ни ка) у ко јем по слу шност и пот пу на ло јал ност 
го спо да ру че сто до во де до раз ви ја ња ин сти ту ци ја осве те и са мо у би ства. 
Оба ве за ри ту ал ног са мо у би ства ра се ца њем тр бу ха (се пу ку) пред ста вља-
ла је нај ви ши об лик спрем но сти на жр тво ва ње и из вр ша ва ла се у не ким 
од сле де ћих си ту а ци ја: ако то го спо дар на ре ди (због учи ње них гре ша ка 
са му ра ја), да би се из бе гло за ро бља ва ње или гу би так ча сти (јер је то пред-
ста вља ло за рат ни ке нај ве ћу сра мо ту), као до каз ис кре них на ме ра да би 
се го спо дар од вра тио од по сту па ка ко ји би мо гли ло ше да ути чу на ње гов 
углед или ин те ре се [Ni to be 1984: 9].

Осе ћај ду жно сти и ода но сти са му ра ја пре ма свом го спо да ру нај бо ље 
се мо же об ја сни ти при ка зу ју ћи два ви ђе ња од но са из ме ђу љу ди, ко ји је 
спе ци фи чан за Ја пан це, а као по ја ва на стао је у до ба фе у да ли зма. Ги ри пред-
ста вља нео д ре ђе но осе ћа ње ду жно сти, оба ве зну за хвал ност ко ја пред-
ста вља вр хун ску вред ност ко ја упра вља ме ђу људ ским од но си ма [Пенге 
2009: 262]. Тај дуг је мо ра лан и у из вор ном зна че њу пред ста вља чи сту и 
јед но став ну ду жност ко ју ду гу је мо ро ди те љи ма, над ре ђе ни ма, под ре ђе-
ни ма, дру штву у це ли ни, и то је мо рал то га до ба уз ди зао као вр хун ску 
вред ност ко ја упра вља од но си ма ме ђу љу ди ма [Ni to be 1984: 28]. Ово осе ћа-
ње ду жно сти (за хвал но сти) има два об ли ка: 1. ги ри пре ма све ту – оба ве зе 
и дуг ко ји осо ба има пре ма сво јој око ли ни (по ро ди ци, го спо да ру), 2. ги ри 
пре ма свом име ну – дуг ко ји осо ба има пре ма очу ва њу по што ва ња и угле-
да свог име на [Be ne dict 2005: 116]. Пот чи ње ни увек ис по ља ва ги ри пре ма 
над ре ђе ни ма, али и прет по ста вље ни та ко ђе ис по ља ва ју ги ри пре ма под-
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ре ђе ни ма, ма да је њи хов ги ри дру га чи јег об ли ка – по кро ви тељ ски [Јовић 
Ђа ло вић 2010: 359].

Бу ши до пред ста вља ко декс по на ша ња и жи вот ну фи ло зо фи ју са му-
ра ја. Као нај ви ше вр ли не иде ал ног рат ни ка су ис ти ца не: пра вед ност и 
ис прав ност, хра брост2, исти но љу би вост и искре ност, част, ми ло срд ност, 
уљуд ност, скром ност, ло јал ност, са мо кон тро ла, јед но став ност. По себ на 
ва жност да ва на је пре зи ра њу смр ти, а ода ност го спо да ру је схва та на као 
пр ва оба ве за са му ра ја [Ni to be 1984: 7].

Уз вер ност јед ном го спо да ру, од са му ра ја се оче ки вао по се бан став 
пре ма смр ти, ко ји је ве о ма ва жан за њи хов на чин ми шље ња и жи во та. 
Рав но ду шност пре ма смр ти је пре у зе та из зен бу ди зма – од ба ци ва ње 
жи во та као пред ме та обо жа ва ња мно го по ма же рат ни ку. Са мо у би ство је 
схва та но као ла ко ре ше ње свих су ко ба. Рат ник жи ви без су тра шњи це, и 
тре ба да жи ви као да је већ мр тав – да бу де рав но ду шан пре ма бу дућ но-
сти, пла но ви ма, ус пе си ма, да жи ви без на де и стра ха и да ни кад не ми сли 
на се бе [Пенге 2009: 233–235].

Са мо у би ство у Ја па ну ни ка да ни је сма тра но за грех – ни ка да се ре-
ли ги ја „ни је опре де ли ла за то да обес хра бру је и гр ди до бро вољ ну смрт” 
[Пенге 2009: 293]. Тра ди ци о нал но, у Ја па ну са мо у би ство пред ста вља 
мо рал ни чин ко ји је ра зу ман, про ми шљен и оправ дан. Осим што пру жа 
ре ше ње у крај њој ну жди, вред ност до бро вољ не смр ти је и у то ме што из-
но си на ви де ло вр ли не ко је су сје ди ња ва ле све рат ни ке, са му ра је и њи хо ве 
го спо да ре [Пенге 2009: 144].

За са му ра ја је очу ва ње ча сти би ло од нај ве ће ва жно сти. Па сти у за-
ро бље ни штво, по бу ши ду је би ла нај ве ћа сра мо та, па је че ста прак са по-
ра же них ко ји су пре жи ве ли у бор би би ла са мо у би ство. Ме тод је био ра-
зно лик и за ви сио је од си ту а ци је и окол но сти – са му рај је за се цао се би 
сто мак ма чем (се пу ку3), ба цао се на свој мач или је би рао да из го ри у 
ку ћи за јед но с нај вер ни јим ва за ли ма и слу га ма [Fre de rik 2008: 194]. Ва за ли 
су се са мо у би ја ли јер су сма тра ли да је њи хо ва ду жност да пра те свог 
го спо да ра у дру ги свет, где би му и да ље слу жи ли. Њи ма ни ко ни је мо гао 
узе ти сла ву сте че ну у том по след њем тре нут ку [Пенге 2009: 136].

То ком сред њег ве ка, са мо у би ство је на За па ду би ло сра ман и гре шан 
чин, па га пле ми ћи и све штен ство ни су чи ни ли не по сред но. За то је де ло-
ва ло као да су га углав ном чи ни ли са мо не пле ми ћи. С дру ге стра не, у 

2 Али хра брост упо тре бље на у ци љу ис прав но сти тј. хра брост чи ни ти оно што је ис-
прав но.

3 Се пу ку ни је пред ста вљао до слов но са мо у би ство већ за да ва ње смр то но сних ра на убо-
дом бо де жа у ле ву до њу стра ну сто ма ка и па ра њем у де сну стра ну. „Тр бу шне по вре де са мо 
иза зи ва ју про ду же ну аго ни ју. Не мо гу ће је за ми сли ти муч ни ји, и ма ње де ло тво ран на чин 
са мо у би ја ња. Он је мо гао би ти усво јен са мо због сво је сим бо лич ке вред но сти... Те ле сне стра-
хо те би ле су ме ђу нај те жи ма мо гу ћим, али их је пра ти ло мо рал но ве ли ча ње: у по след њем 
ча су сва ки чо век мо же по ста ти ју нак” [Пенге 2009: 148]. Се пу ку је пред ста вљао и ин сти ту-
ци ју, прав ну и об ред ну. Био је по сту пак ко јим су рат ни ци мо гли да ока ју сво је пре сту пе, да 
се оправ да ју за гре шке, из бег ну сра мо ту, до ка жу сво ју искре ност. То ком вре ме на по сту пак 
са мо у би ја ња се из во дио све све ча ни је и пре ци зни је. На кон што би се с ле ва на де сно за се као 
тр бух, смрт се мо гла по сти ћи и уда р цем оштри це у ср це или пре ре зи ва њем врат не ар те ри је 
[Пенге 2009: 149].
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Ја па ну је са мо у би ство са му ра ја и пле ми ћа ве о ма по што ван, ча стан и сла ван 
чин, и за то је о то ме при ча но, ства ра не су ле ген де, пи са но је о њи ма. Због 
то га је за пад ним ау то ри ма за ни мљи во да ис тра жу ју ову те му јер је је дин-
стве на. Они по ку ша ва ју да раз у ме ју по глед на жи вот и смрт са му ра ја, а 
и њи хов осе ћај ду жно сти и ло јал но сти оп чи ња ва за пад ни дух. На дру гој 
стра ни су са мо у би ства не пле ми ћа ко ја су у Ја па ну, као и на За па ду, ви ђе на 
као чин ко ји се не вр ши у име ча сти, већ због лич них раз ло га и пат ње, па 
као та ква пред ста вља ју де ла ко ја од сво јих по чи ни о ца не ства ра ју хе ро је, 
већ ку ка ви це.

У но ви је до ба у Ја па ну је Дру ги свет ски рат у сва ком по гле ду пред-
ста вљао на гли пре о крет у це ло куп ном на чи ну дру штве ног жи во та. Не-
по сред но по сле из гу бље ног ра та ин ду стриј ска про из вод ња у Ја па ну је 
би ла об у ста вље на, а жи вот ни стан дард је био спу штен до нај ни жег ни воа 
ме ђу ци ви ли зо ва ним зе мља ма. Из у зе тан про блем је био ве ли ки при ти сак 
ста нов ни штва због по врат ка ве ли ког бро ја Ја па на ца с из гу бље них те ри-
то ри ја. Број ста нов ни ка се пр во по ве ћао услед по сле рат ног „деч јег бу ма” 
(1947–1949), али је убр зо на кон то га до шло је до на глог опа да ња на та ли-
те та због па да жи вот ног стан дар да на кон ра та, а по том због про бле ма са 
стам бе ним про сто ром и ши ре ња иде је о ма лим по ро ди ца ма ме ђу мла дим 
љу ди ма (по себ но ме ђу мла дом жен ском по пу ла ци јом, због бр зе по сле-
рат не еман ци па ци је же на) [Šantić 1961: 168]. 

Већ по сле де сет го ди на од за вр шет ка ра та, у Ја па ну се еко ном ска 
си ту а ци ја то ли ко про ме ни ла да је у све ту на зва на ја пан ским при вред ним 
чу дом. То ком 70-их и 80-их го ди на 20. ве ка еко ном ски раст је убр зан, а 
то ме су, по ред по ра ста бро ја ста нов ни ка, до при не ли и ни ски вој ни тро-
шко ви (углав ном ис под 1% бру то на ци о нал ног про из во да), ви со ка сто па 
штед ње, ни ска ула га ња у со ци јал не слу жбе итд. Све је то омо гу ћи ло ве-
ли ка ула га ња у нај но ви ју тех но ло ги ју. Ма сов на про из вод ња ква ли тет них 
про из во да је ство ре на по мо ћу ви со ко о бра зо ва не и по жр тво ва не рад не 
сна ге. Од 80-их го ди на, услед бр зе ин ду стри ја ли за ци је, 80% ја пан ске 
по пу ла ци је се на ла зи ло у гра до ви ма [Историја Ја па на 2008: 155]. Ипак, 
70-их го ди на жи вот пред у зе ћа по ста је све те жи, рад на ме ста су ма ње 
отво ре на, ма ње си гур на, на ја вљу је се еко ло шка кри за услед за га ђе ња, 
ја вља се страх од ин фла ци је и стреп ња од не за по сле но сти [Пенге 2009: 
34–35]. Ја пан ска „ме хур еко но ми ја” за по че ла је 1986, а пр ви зна ци опа-
да ња по ја ви ли су се у ма ју 1991. го ди не. Мно ге ком па ни је су мо ра ле да 
пре у ре де сво ју ка дров ску струк ту ру, ка кву ра ни је ни су по зна ва ле. Ве ћи-
на љу ди ра ди пре ко вре ме но и при хва та ју оте жа не рад не усло ве, јер пред 
вра ти ма че ка ве ли ки број не за по сле них [Šantić 1961: 196]. Ра ни је је би ло 
га ран то ва но оно ме ко се за по сли у ком па ни ји да ће у ис тој про ве сти чи тав 
рад ни век, и да ће увек до би ја ти пла ту осим ако ком па ни ја не бан кро ти-
ра. Ком па ни ја је обез бе ђи ва ла све усло ве за жи вот, па су сви за по сле ни 
де ли ли суд би ну ком па ни је као сво ју лич ну – успех фир ме се у пот пу но-
сти ре флек то вао на лич ни жи вот за по сле них што се ти че жи вот ног стан-
дар да, си гур но сти и слич ног. Ра де ћи у јед ној ком па ни ји це ло га жи во та, 
чо век се иден ти фи ко вао с њом [Ja pan uz duž i po pre ko 1995: 144].
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СА МО У БИ СТВО У МО ДЕР НОМ ЈА ПА НУ

Ста ти стич ки по да ци о са мо у би стви ма при ку пља ни су и об ја вљи ва ни 
у Ја па ну од 1882. го ди не. Ја пан ска кри ву ља са мо у би ста ва је свој пла то до-
сти гла по чет ком 20. ве ка, а за тим опа ла, упо ре до с раз во јем ин ду стри је 
и Дру гим свет ским ра том, да би по но во ско чи ла 50-их го ди на. По чет ком 
60-их по но во до ла зи до опа да ња, што је ве ро ват но узро ко ва но при вред-
ним бла го ста њем [Пенге 2009: 34]. То ком 70-их го ди на кри ву ља се по но во 
ус пи ње (као по сле ди ца ути ца ја кри зе у при вре ди и не си гур но сти рад ног 
ме ста), а сре ди ном 80-их сто пе се бли же пла тоу од 20 са мо у би ста ва на 
100.000 ста нов ни ка. То ком 90-их усле дио је ве ли ки по раст, ко ји је из у зет-
но за бри нуо ја пан ску јав ност. Го ди не 1998. број са мо у би ста ва је из ра зи то 
ско чио и у сле де ћих 15 го ди на је остао из ра зи то ви сок, с пре ко 30.000 са-
мо у би ста ва го ди шње4. За што? Гло ба ли за ци ја ме ња тра ди ци о нал не вред но-
сти – ве ћа је ин ди ви ду а ци ја, ра за ра ње гру па во ди у изо ла ци ју и са мо ћу, 
те шки фи нан сиј ски усло ви услед по ве ћа не кон ку рен ци је ме ђу пред у зе ћи-
ма и про бле ми на по слу до во де до здрав стве них про бле ма (по себ но код 
му шка ра ца у сред њим и ста ри јим го ди на ма), а све ве ћи про блем по ста ју 
и са мо у би ства мла дих.

Си ту а ци ја то ком пр ве де це ни је 21. ве ка је ло ша. У од но су на раз ви-
је не зе мље сто па са мо у би ства у Ја па ну је из ра зи то ви со ка: из вр ши се 25 
са мо у би ста ва на 100.000 ста нов ни ка, па је Ја пан на 8. ме сту у све ту (2010). 
На ви со ку сто пу нај ви ше ути чу са мо у би ства сре до веч них муш карaца од 
35 до 65 го ди на, а са мо у би ство је глав ни узрок смр ти омла ди не и мла дих 
му шка ра ца и же на у њи хо вим нај ва жни јим рад ним го ди на ма. Сто па са-
мо у би ства нај ви ше за ви си од при вред не си ту а ци је у зе мљи (ре це си је или 
еко ном ске кри зе), ко ја ути че и на не за по сле ност, фи нан сиј ске про бле ме, 
ду го ве, про бле ме на по слу, а све то но си са со бом ве ли ку дру штве ну стиг-
му [Bosc 2010: 1–4].

Оче ки ва ња од му шка ра ца и же на су раз ли чи та и да нас, па раз ли чи ти 
со цио-еко ном ски фак то ри раз ли чи то де лу ју на њих. Ра ђе но је ис тра жи-
ва ње за пе ри од од 1947. до 2010. го ди не: сто па са мо у би ста ва му шка ра ца 
је ра сла, док је сто па код же на би ла ду го трај но ста бил на, уз ма ле флук туа-
ци је. Ово по ка зу је да со цио-еко ном ски фак то ри има ју раз ли чит ути цај 
на му шкар це и же не у Ја па ну. Еко ном ска и дру штве на де при ва ци ја код 
јед них ви ше не го код дру гих иза зи ва стрес, што мо же до ве сти до раз во да, 
ло шег здра вља, де пре си је, а све то мо же да во ди по сред но или не по сред но 
до са мо у би ства. Оту да је сто па са мо у би ста ва код му шка ра ца увек би ла 
ве ћа не го код же на у сва кој го ди ни од 1947. до 2010. го ди не5 [Liu et al., 2013: 
326–327].

4 Услед еко ном ске кри зе 1998. го ди не, сто па са мо у би ства из ме ђу 1997. и 1998. је по ве-
ћа на за 39% [Bosc 2010: 5].

5 Код му шка ра ца сто па је по ра сла око 1955. го ди не (38,5 са мо у би ста ва на 100.000 ста-
нов ни ка) али је па ла убр зо од мах, све до 70-их, ка да је по ра сла у осам де се ти ма уз дру ги скок 
1983. го ди не (30,4), да би опет па ла по чет ком 90-их (19,9 1991. го ди не). По сле 1997. го ди не 
са 23,2 бр зо је по ра сла на 32,1 1998. го ди не и оста ла ста бил на на том ни воу. Код же на се 
по раст де сио то ком 50-их го ди на (23,5 1958. го ди не). Од та да по сте пе но па да с ма лим из ме-
на ма то ком 70-их и 80-их, и ста бил на је по сле 1998. го ди не (11,8) [Liu et al. 2013: 327].
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То ком ка сних 90-их и ра них 2000-их, ка да се де си ла фи на на сиј ска 
кри за у Ази ји, не за по сле ност и лич ни бан крот су по зи тив но по ве за ни са 
сто пом са мо у би ста ва код му шка ра ца. Сто па не за по сле но сти је би ла по зи-
тив но по ве за на са сто пом са мо у би ства му шка ра ца то ком це лог пе ри о да 
1947–2010, али ова сто па не ма ути цај на сто пу са мо у би ства же на. Око по-
ло ви не за по сле них же на да нас има пу но вре ме ни по сао за раз ли ку од ско-
ро 70% жен ске рад не сна ге 1985. го ди не. Та ко ђе, же не обич но од мах на-
кон за вр шет ка шко ло ва ња по чи њу да ра де по лу вре ме не по сло ве, а за тим 
их на пу шта ју због уда је или ра ђа ња де це. За то ма ње па те од стре са на по слу, 
па их не за по сле ност чак и шти ти од са мо у би ства. Му шки рад ни ци су они 
ко ји до би ја ју пре ме ште ња, ра де пре ко вре ме но но ћу, ра де ви кен дом и пра-
зни ци ма – под ве ћим су стре сом, јер у Ја па ну му шкар ци и же не де ле раз-
ли чи ти еко ном ски те рет [Liu et al. 2013: 328–329].

Не за по сле ност му шка ра ца узро ко ва на еко ном ском ре це си јом мо же 
да по ве ћа сто пу раз во да и да их до ве де до гу бит ка по ро ди це. Сто га му-
шкар ци па те од дво ја ког при ти ска – еко ном ског и пси хич ког, што мо же 
да их до ве де до де пре си је и са мо у би ства. С дру ге стра не, же не у ве ћи ни 
слу ча је ва при ма ју али мен та ци ју на кон раз во да. Оне су и че шће по ве за не 
са за јед ни цом и су се ди ма и до би ја ју ви ше дру штве не по др шке то ком свог 
сло бод ног вре ме на – због то га раз вод не сти му ли ше же не да по чи не са-
мо у би ство, не го мо же и да их шти ти [Liu et al., 2013: 329], што је твр дио 
и Дир кем.

Јед на сту ди ја из 2003. го ди не по ка зу је да је нај че шћи ме тод за из вр-
ше ње са мо у би ста ва у Ја па ну ве ша ње (56,9%), за тим скок с ви си не, ута па ње, 
тро ва ње, гу ше ње га сом, скок под воз, итд. Ме ста нај че шћих из вр ше ња 
са мо у би ства су: ку ћа у ко јој жи ви са мо у би ца (49,5%), мо ре, је зе ро, ре ка, 
пла ни на, ви со ка згра да, же ле знич ка ста ни ца, бол ни ца итд. Тро ва ње и 
ве ша ње нај че шће се из вр ша ва ју код ку ће, ута па ње у ре ци и је зе ру (же не 
че шће то ра де код ку ће у ка ди), а по мо ћу га са нај че шће у ау то мо би ли ма. 
У уз ра сту од 10 до 19 го ди на нај че шћи раз ло зи за са мо у би ство су школ-
ски про бле ми за оба по ла; у два де се тим го ди на ма су нај че шћи про бле ми 
ве за ни за по сао и за од но се из ме ђу по ло ва; за му шкар це у три де се тим, 
че тр де се тим и пе де се тим го ди на ма, то су еко ном ски про бле ми. По ро дич-
ни, еко ном ски и пси хич ки про бле ми, као и про бле ми ве за ни за по сао су 
нај че шћи код оних у че тр де се тим го ди на ма. То ком пе де се тих и ше зде-
се тих го ди на жи во та бо лест је нај зна чај ни ји раз лог за са мо у би ство ме ђу 
му шкар ци ма и же на ма. Иста сту ди ја по ка зу је да су 1997. го ди не од укуп ног 
бро ја са мо у би ста ва 67% по чи ни ли му шка ра ци, а же не 33% [A i ha ra 2001]6.

ФЕ НО МЕ НИ ВЕ ЗА НИ ЗА СА МО У БИ СТВА

За ни мљи ви су опи си ти пич них фе но ме на ве за них за са мо у би ства у 
Ја па ну, из дру ге по ло ви не 20. и с по чет ка 21. ве ка, ко ји пред ста вља ју ве-
ли ки дру штве ни про блем. 

6 http://www.me dli ne.ru /mo no graf/sud med/a2/3-1tsast-1.shtml. При сту пље но 15. 1. 2015.
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Ка ро ши и ка ро-ђи са цу су об ли ци са мо у би ства услед пре ко мер ног 
ра да ко ји су ути ца ли на по раст сто пе са мо у би ста ва ме ђу запослeним му-
шкар ци ма. Док је за по сле ње у Ја па ну би ло за га ран то ва но за цео жи вот, 
за по сле ни су би ли за шти ће ни ри зи ка од са мо у би ства. Пред у зе ћа су обез-
бе ђи ва ла си гур ност за по сле ни ма и кад до ђе до те шко ћа от пу шта ње се 
из бе га ва ло, а из лаз би се на ла зио у сма ње њу пла та (сре ди ном 80-их го-
ди на). До жи вот но за по сле ње, на пре до ва ње с го ди на ма слу жбе, си стем 
на гра ђи ва ња, до би ја ње ста на од пред у зе ћа – све је до во ди ло до ин те гри-
са ња за по сле них, па су они у пот пу но сти де ли ли суд би ну пред у зе ћа 
[Пенге 2009: 53–54]. Та ко се у ети ци ра да у про ме ње ном об ли ку одр жа-
ва ла тра ди ци ја жр тво ва ња ко ја ује ди њу је мо дер ни Ја пан.

С ра стом неизвесноcти на тр жи шту ра да, у усло ви ма по ве ћа не кон-
ку рен ци је из ме ђу ком па ни ја, по рас тао је и број самоубистaва му шка ра ца 
сред њег и ста ри јег жи вот ног до ба. Ду га еко ном ска кри за, све ве ће раз ли ке 
из ме ђу тра ди ци о нал ног на чи на ра да и но ве ствар но сти, уз но ви си стем 
оце њи ва ња на по слу са мо су не ки од раз ло га за са мо у би ства узро ко ва на 
пре ко мер ним ра дом. То ком 2005. го ди не (већ осам го ди на уза стоп но) би ло 
је ви ше од 30.000 са мо у би ста ва го ди шње, а ви ше од по ло ви не их је би ло 
узро ко ва но фи нан сиј ским те шко ћа ма као што су не за по сле ност и ду го ви, 
што је по га ђа ло нај ви ше за по сле не му шкар це. Не за по сле ност је нај зна чај-
ни ји фак тор ко ји до при но си мен тал ним по ре ме ћа ји ма, смр ти услед бо ле сти 
ср ца и са мо у би ству [Кa wa nis hi 2008: 61–62].

Сто па са мо у би ста ва му шка ра ца у зре лим го ди на ма по че ла je да ра-
сте по чет ком 1990-их го ди на. Мно ги од њих су при па да ли ге не ра ци ји ко ја 
се жр тво ва ла за до бро бит пред у зе ћа. На овај на чин на кон вој ног сло ма 
по сле Дру гог свет ског ра та, ја пан ска је при вре да по ста ла дру га по сна зи 
на све ту. Ге не ра ци ја ко ја је из гра ди ла на пред ну еко но ми ју би ла је ја ка и 
енер гич на на по слу, али ка да су ве зе с по слом по че ле да сла бе и про па да ју, 
по ка за ла се из ра зи то осе тљи вом. Пот пу но по све ће ног по слу, Ја пан ца, 
на кон гу бит ка рад ног иден ти те та то не у де пре си ју. Он по не кад на ста вља 
да ра ди без об зи ра на окол но сти, све док не умре, а тај фе но мен се у Ја па-
ну на зи ва ка ро ши (смрт узро ко ва на пре ве ли ким ра дом). Та кви рад ни ци 
су сма тра ни „кор по ра тив ним рат ни ци ма” ко ји су да ли сво је жи во те за 
ком па ни ју. Услед пре ве ли ко аку му ли ра ног стре са, рад ни ци уми ру од ср ча-
ног уда ра или шло га. Ка ро ши се нај че шће де ша ва рад ни ци ма у њи хо вим 
че тр де се тим и пе де се тим го ди на ма. Ово је по ста ло дру штве ни про блем 
ка сних 90-их го ди на. Та да су дра стич но по ра сле од ште те ко је су по ро ди це 
пре ми ну лих тра жи ле од њи хо вих пред у зе ћа [Кa wa nis hi 2008: 63–65].

С дру ге стра не, ја вља се фе но мен на зван ка ро-ђи са цу – са мо у би ство 
узро ко ва но пре ви ше стре сним усло ви ма ра да. То је про блем ко ји ути че 
и на осо бе у два де се тим, као и на осо бе у ше зде се тим го ди на ма, али је 
до ми нант но про блем му шка ра ца, јер је ма њи про цент же на ко је има ју 
по сао с пу ним рад ним вре ме ном. Екс трем но ду ги са ти ра да, ма ли број 
не рад них да на или пот пу но од су ство не рад них да на, као и те шки рад ни 
за да ци, узро ку ју да рад ни ци бу ду оп те ре ће ни пре ве ли ком од го вор но шћу 
(фи зич ком и пси хич ком), и за то су под из у зет ним стре сом да по стиг ну 
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ве о ма те шке ци ље ве. Сто га, пре не го што умру од ср ча ног уда ра, код ових 
љу ди се раз ви ја де пре си ја ко ја их во ди до са мо у би ства. За раз у ме ва ње 
ове по ја ве ва жан по да так је да че сто осо ба ко ја се би од у зи ма жи вот, кри-
ви се бе што ни је би ла спо соб на да ис пу ни од ре ђе на оче ки ва ња на по слу. 
Њи хо ве опро штај не по ру ке су пу не из ви ње ња и жа ље ња што су иза зва ли 
не во ље сво јим по ро ди ца ма и ком па ни ји. Ове осо бе не уви ђа ју да је ком-
па ни ја кри ва за њи хо ву си ту а ци ју и не осе ћа ју бес пре ма од го вор ни ма у 
ком па ни ји, ко ји су сно се од го вор ност што су ове осо бе до ве де не до са мо-
у би ства [Кa wa nis hi 2008: 65].

По Дир ке мо вој ти по ло ги ји, ка ро ши спа да у ано миј ска са мо у би ства: 
они на ста вља ју на пор но да ра де, јер ако би из гу би ли по сао, упа ли би у 
ста ње ано ми је ко ју не би мо гли да из др же – не би мо гли да се при ла го де на 
но ву ствар ност или да под не су кон фу зи ју ко ју до но си гу би так по сла што 
би мо жда до ве ло до са мо у би ства. За то они на ста вља ју да ра де док не из-
гу бе сву сна гу [Кa wa nis hi 2008: 66]. С дру ге стра не ка ро-ђи са цу пред ста вља 
об лик ал тру и стич ког са мо у би ства – чи ње ни ца је да мно ги му шкар ци 
ко ји га по чи не кри ве се бе што ни су мо гли да ис пу не ду жно сти и оче ки-
ва ња на по слу.

Мно ги рад ни ци до бро вољ но са ми пре у зи ма ју ви ше по сла, ко ји их 
до во ди до гу бит ка пси хич ке рав но те же. То су обич но рад ни ци за при мер 
– пре да ни, по у зда ни, ко ји има ју јак осе ћај ду жно сти и од го вор но сти. Ве-
ћи на њих све сна је да ра де пре ви ше (сма њу ју са те спа ва ња и сло бод ног 
вре ме на), али то на ста вља ју, упр кос упо зо ре њи ма бли жњих. Ве о ма су 
пре да ни по слу по што су лич ност рад ни ка, на чин ми шље ња и став од изу-
зет не ва жно сти у Ја па ну. Јед на од нај ва жни јих и нај по што ва ни јих рад них 
осо би на у Ја па ну је до бар став пре ма са рад њи с дру ги ма – вољ но и искре-
но за ла га ње да ра де с ко ле га ма и по ма жу им. Ако рад ник до бро вољ но 
пре у зи ма ви ше по сла тј. ви ше оба ве за не го што је по треб но, по себ но ако 
на та кав на чин по ма же сво јим ко ла га ма, ви ше је це њен на по слу. Сто га ће 
осо ба ко ја сво је по слов не за дат ке за вр ша ва на вре ме и по сти же до бре рад-
не ре зул та те би ти ви ше це ње на ако по ка же прет ход но по ме ну те ка рак-
те ри сти ке. За ме ра ће се рад ни ку ако по ка же по на ша ње окре ну то ка се би 
и не са рад њу с дру ги ма у сво јој рад ној гру пи [Кa wa nis hi 2008: 67–68].

Ме ђу тим, гло ба ли за ци ја је ути ца ла на при вре ду Ја па на та ко што је 
ство ри ла ве ли ки при ти сак на ја пан ске по сло дав це да сма ње рад не тро-
шко ве да би се успе шни је так ми чи ли с ра сту ћим при вре да ма као што је 
ки не ска и еко но ми је дру гих зе ма ља Ази је и све та. Љу ди се за по шља ва ју 
пре ко без у слов них, при вре ме них уго во ра, што пред ста вља на чин да се 
сма ње тро шко ви. Уве ден је и но ви ева лу а ци о ни си стем ко ји оце њу је по-
стиг ну ћа, за раз ли ку од ста рог си сте ма ко ји је пла те од ре ђи вао на осно ву 
ду жи не бо рав ка у пред у зе ћу. Из тог раз ло га рад ни ци осе ћа ју ве ћи при-
ти сак да спро ве ду тра же не ре зул та те, па че сто за вр ше ра де ћи на пор ни је 
уз ду же рад но вре ме.

Сле де ћи ве ли ки и за бри ња ва ју ћи про блем пред ста вља ју са мо у би ства 
де це и омла ди не. Са мо у би ства адо ле сце на та у Ја па ну нај че шће су узро ко-
ва на про бле ми ма ве за ним за шко лу – бу линг (вр шњач ко зло ста вља ње) и 
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ис пит ни стрес. Ја пан има во де ћу ме сто у све ту по бро ју са мо у би ста ва ве-
за них за шко лу за уз раст од 15 до 19 го ди на – око 300 са мо у би ста ва го ди-
шње. До сре ди не 70-их го ди на про шлог ве ка Ја пан је био зе мља у чи јим 
шко ла ма го то во да ни је би ло на си ља. На си ље у шко ли по ста ло је до ми-
нан тан про блем то ком 80-их го ди на. Два фе но ме на ја вља ју се по чет ком 
80-их: 1. школ ско на си ље, и 2. зло ста вља ње тј. бу линг (bullying, или на 
ја пан ском иђи ме). Го ди не 1985. 68,8% уче ни ка ни же сред ње шко ле7 при-
ја ви ло је да је би ло зло ста вља но. Као по сле ди ца то га, ство рио се ве ли ки 
број уче ни ка ко ји из о ста ју из шко ле што је по ста ло ве о ма ра ши рен фе но мен 
[Art hur 1991: 48–50].

Сто па са мо у би ста ва ти неј џе ра у Ја па ну ду ги низ го ди на би ла је нај-
ви ша у све ту. При ти сак ко ји ства ра пре ви ше зах тев ни обра зов ни си стем 
узро ку је мно ге од ових са мо у би ста ва. Ја пан ска де ца про во де 12 го ди на 
де тињ ства при пре ма ју ћи се за при јем ни ис пит – не чи ја це ла бу ду ћа ка-
ри је ра за ви си од успе ха на при јем ном ис пи ту за фа кул тет. Де ца по ха ђа ју 
до дат не шко ле, при ват не ча со ве, жр тву ју вре ме за спа ва ње ра ди уче ња 
– и све то по чи ње кра јем основ не шко ле и на ста вља се док уче ник не бу де 
при мљен на фа кул тет за ко ји се при пре мао. Овај при прем ни пе ри од на-
зи ва се ђу кен ђи го ку (exa mi na ti on hell – ис пит ни па као) и че сто је про ду-
жен на нај ма ње још го ди ну да на уче ња тј. при пре ма на кон сред ње шко ле 
и то ком овог пе ри о да уче ни ци су под ве ли ким стре сом. Због то га би ло 
ка кав до дат ни стрес (узро ко ван бу лин гом или не у кла па њем у гру пу) обич но 
је до во љан да уче ни ка до ве де до си ту а ци је да ви ше не мо же да под не се 
при ти сак. Иа ко пу но уче ни ка ни је спо соб но да упи ше нај бо ље шко ле, 
они че сто кри ве се бе за не у спех и же ле се би да оду зму жи вот, јер осе ћа ју 
да су из не ве ри ли се бе или сво је ро ди те ље и да је вре ме њи хо вих при пре-
ма за сту ди је би ло уза луд но [Pe a slee 2011: 21–22].

По ка за ло се да је код 91% ја пан ских уче ни ка ко ји су по чи ни ли са мо-
у би ство из ме ђу 2004. и 2007. го ди не је дан од глав них раз ло га на ве ден 
про блем ве зан за шко лу – углав ном бу линг8 [Pe a slee 2011: 3]. Бу линг, по раст 
са мо у би ста ва ти неј џе ра, од у ста ја ње од шко ло ва ња, као и све че шће по-
на ша ња код мла дих ко је на ли ку је на по на ша ње „пу сти ња ка”, убр за но су 
по ра сли у по след њих не ко ли ко де це ни ја у Ја па ну.

Мо же се при ме ти ти да се уо би ча је на де фи ни ци ја бу лин га раз ли ку је 
од де фи ни ци је за сту пље не у Ја па ну. Осо ба је зло ста вља на (bul lied) ка да 
је из ло же на не га тив ним ак ци ја ма од стра не јед не или ви ше осо ба (уко ли-
ко се по на вља то ком вре ме на) и ка да има те шко ћа да се од бра ни. Ја пан ска 
де фи ни ци ја зло ста вља ња (иђи ме) је оштри ја – иђи ме је вр ста агре сив ног 
по на ша ња ко јим не ко ко има до ми нант ну по зи ци ју у груп ној ин тер ак ци ји 
ства ра пси хич ку и/или фи зич ку пат њу дру гој осо би уну тар гру пе [Pe a slee 
2011: 3–4]. Углав ном пред ста вља груп но зло ста вља ње по је дин ца ко ји се 
из два ја из сре ди не због не ке сво је ка рак те ри сти ке, а жр тви обич но дру го-
ви не по ма жу ка да је зло ста вља на, да и са ми не би по ста ли жр тве бу лин га 

7 У Ја па ну основ на шко ла тра је 6 го ди на, ни жа сред ња 3 го ди не, ви ша сред ња шко ла 
3 го ди не а фа кул тет тра је 4 го ди не.

8 Ма да мно ги уче ни ци до жи вља ва ју бу линг али не из вр ша ва ју са мо у би ство.
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[Pe a slee 2011: 14]. У Ја па ну су кон фор ми зам и груп ни иден ти тет ве о ма 
ва жни, па не сла га ње с вр шња ци ма у шко ли и бу линг пред ста вља ју ве ли ки 
про блем и стрес уче ни ци ма.

По што на став ни ци че сто до би ја ју ло ше оце не или гу бе бо ну се ако 
при ја ве слу чај бу лин га у сво јој учи о ни ци, мно ги од њих се од лу чу ју да 
ла жи ра ју сво је из ве шта је – за то се и не мо же до би ти пра ва сли ка о бу лин-
гу у шко ла ма у Ја па ну, иа ко се у по след ње вре ме тра же ре ше ња и ви ше 
о то ме при ча, по себ но у ме ди ји ма. На став ни ци мо гу да бу ду и ка жње ни 
– јер се не гле да с одо бра ва њем на про фе со ре ко ји „до зво ле” да се у њи-
хо вој учи о ни ци де си не ки ин ци дент. За то че сто иг но ри шу бу линг иа ко 
су га све сни, па га ти ме на па си ван на чин охра бру ју [Pe a slee 2011: 6, 18].

Уче ни ци не ма ју ко ме да се обра те за по моћ. Про фе со ри, ро ди те љи 
и дру ги уче ни ци че сто кри ви цу сва љу ју на жр тву бу лин га пре не го на 
зло ста вља ча, а но ви не и те ле ви зи ја обич но кри ве и јед не и дру ге – не из-
го во ре но је, али се ве ру је у сле де ће: „ако је тво је де те нор мал но – не ће би ти 
ни жр тва ни зло ста вљач” [Pe a slee 2011: 28]. Уства ри, про фе со ри и ро ди те-
љи има ју са мо на уму нај бо љи ин те рес за жр тве, јер схва та ју про блем и 
по ку ша ва ју да об ја сне де ци да је то не што с чим мо ра ју да се су о че, по што 
су де ца обич но зло ста вља на због про бле ма ко ји не мо же да се ре ши9. Ово 
жр тве ипак схва та ју као ма њак по др шке, што их мо же од ве сти у де пре-
си ју, a ко ја опет их мо же до ве сти до же ље за са мо у би ством као ре ше њем. 
Је дан од ци ље ва је и по сред но ка жња ва ње оних ко је су им узро ко ва ли бол 
[Pe a slee 2011: 27–29]. Ме то де са мо у би ства ја пан ских адо ле сце на та су вео-
ма фа тал не за оба по ла (скок са згра де, под воз, ве ша ње...). Мла ди ћи два 
пу та че шће из вр ше са мо у би ство од де во ја ка. Бу линг пред ста вља глав ни 
раз лог са мо у би ства у Ја па ну код адо ле сце на та [Pe a slee 2011: 18, 10].

Са мо у би ство ни је је ди ни од го вор на бу линг и при ти сак због школ ских 
оба ве за и при јем них ис пи та. Осим по ве ћа не сто пе са мо у би ста ва адо ле сце-
на та у Ја па ну, ра сте и сто па из о ста ја ња из шко ле, као и по ја ва на зва на хи ки-
ко мо ри, об лик изо ло ва но сти (wit hdra wal syndro me) ка да ро ди те љи сво јој 
де ци омо гу ћа ва ју на чин жи во та у ко јем њи хо ва де ца ни кад не мо ра ју да 
на пу сте ку ћу или сво ју со бу. Они, сто га, тра же уте ху на ин тер не ту, где 
мо гу да бу ду ано ним ни и где не мо гу би ти жр тве уо би ча је ног дру штве ног 
при ти ска [Pe a slee 2011: 30]. Ме ђу тим, ово мо же да до ве де до но вог фе но-
ме на – уго во ре ног груп ног са мо у би ства10 пре ко ин тер не та, ко ји се скла-
па са стран ци ма – ин тер нет пак то ви о са мо у би ству (in ter net su i ci de pacts). 
Раз ло зи за ова са мо у би ства, ко ја су за сту пље на ме ђу адо ле сцен ти ма и 
мла ди ма об ли ци су ег зи стен ци јал не пат ње: гу би так вред но сти жи во та 
(ики гаи), ду бо ка уса мље ност и не до ста так по ве за но сти с дру ги ма [O za-
va-de  Sil va 2008: 520].

9 На при мер: ако је де те по ста ло ме та зло ста вља ња јер је ни же од про се ка, тре ба да 
схва ти да је то не што што се не мо же про ме ни ти, и да по сто ји шан са да ће би ти мал тре ти-
ра но до кра ја шко ло ва ња, па тре ба да се су о чи с тим да не мо же ни шта да се про ме ни.

10 Тер мин su i ci de pact (на зи ва се та ко ђе и шин ђу) од но си се на до го вор из ме ђу две или 
ви ше осо ба да умру за јед но или от при ли ке у исто вре ме. Обич но су скло пље ни из ме ђу по је ди-
на ца ко ји су у бли ској лич ној ве зи (бли ски при ја те љи или љу бав ни ци) а раз ло зи су вео ма лич ни.
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Хи ки ко мо ри чи не ви ше од јед ног ми ли о на Ја па на ца ко ји су пре ста ли 
да иду у шко лу или на по сао ду же од шест ме се ци (али у мно гим слу ча-
је ви ма и не ко ли ко го ди на, чак и ви ше од де сет). Они оста ју код ку ће, 
ни кад је не на пу шта ју, а по не кад не на пу шта ју чак ни сво ју со бу. То ком 
80-их го ди на про шлог ве ка то су би ли љу ди ко ји су па ти ли од ши зо фре-
ни је или де пре си је. Да на они не ма ју пси хич ких про бле ма, већ има ју те-
шко ћа да ко му ни ци ра ју с дру ги ма и би ра ју да оста ну код ку ће. Упр кос 
мањ ку дру штве них ве шти на, они успе ва ју да раз ви ју емо тив ну бли скост 
с дру ги ма пре ко ин тер не та. Ни – ин тер нет пак то ви о са мо у би ству ни 
хи ки ко мо ри не мо гу се об ја сни ти еко ном ском ре це си јом [O za va-de  Sil va 
2008: 524].

Пр ва ве за из ме ђу ин тер не та и са мо у би ства на ђе на је 1998. го ди не 
ка да је два де сет сед мо го ди шњи му шка рац на пра вио сајт The co un se ling 
of fi ce of dr. Ki ri ko, уз по моћ ко јег је снаб део ци ја ни дом ше сто ро љу ди ко ји 
су же ле ли да из вр ше са мо у би ство, од ко јих је јед на же на у то ме ус пе ла. 
Пр ви ши ро ко по знат слу чај ко ји је за бри нуо јав ност де сио се у фе бру а ру 
2003. ка да су се је дан чо век и две же не уби ли у хо тел ској со би уз по моћ 
га са. На кон овог слу ча ја за бе ле жен је низ пак то ва-са мо у би ства ко ји су 
ко ри сти ли исти ме тод. То је по стао по пу ла ран ме тод да се по чи ни са мо-
у би ство (у гру пи), јер је нај бе збол ни ји и „нај у доб ни ји”.11. У ок то бру 2000. 
го ди не об ја вље но је да по сто ји 40.000 ја пан ских сај то ва за са мо у би ство, 
од ко јих је 150 би ло по све ће но то ме „ка ко из вр ши ти са мо у би ство’’. Го ди не 
2006, ако се уне се реч „са мо у би ство” на ја пан ском, ин тер нет пре тра жи-
вач Go o gle по ну ди 3.140.000 сај то ва. Од 2006. го ди не за бра ње но је на овим 
сај то ви ма оста вља ти бро је ве те ле фо на, адре се и вре ме и ме сто ор га ни за-
ци је са мо у би ства – у су прот ном би од мах би ли из бри са ни од стра не мо-
де ра то ра сај та, што ра ни је ни је био слу чај [O za va-de  Sil va 2008: 525–526].

Они ко ји по се ћу ју ове сај то ве углав ном су мла ди, у два де се тим го-
ди на ма или у ни жој и ви шој сред њој шко ли (14–18 го ди на). Ти неј џе ри се 
жа ле на бу линг у шко ли, а не ки од њих су и пре ста ли да иду у шко лу. Дру-
ге је гу би так по сла, гу би так брач ног парт не ра или до би ја ње те шке бо ле-
сти на ве ло да по тра же ова кав сајт. Не ки твр де да се јед но став но осе ћа ју 
пра зно иа ко је све у ре ду с њи хо вом око ли ном. Нај че шће се по ми ње од-
су ство сми сла у жи во ту и уса мље ност, што је по ве за но с не спо соб но шћу 
да се ко му ни ци ра с дру ги ма. Ту се от кри ва кон фликт: мно ги ко ји по се ћу ју 
ове сај то ве осе ћа ју екс трем ну уса мље ност, као и не по ве ре ње пре ма дру-
ги ма, а, с дру ге стра не, има ју же љу или по тре бу да умру с дру ги ма, да би 
по бе гли од бо ла узро ко ва ног уса мље но шћу и од су ством сми сла у жи во ту. 
То же ле да ура де у кон так ту с дру гом осо бом или осо ба ма, јер би умре-
ти сâм би ло су ви ше бол но; или се то га пла ше, не ма ју до вољ но хра бро сти 
да то ура де са ми [O za va-de  Sil va 2008: 527–529]. Углав ном тра же без бол ну 
смрт, а уми ра ње с дру ги ма им де лу је као је дан од на чи на да се од стра ни 
не ка од пат њи уми ра ња. Па ра док сал но је што, иа ко не ма ју по ве ре ња у 

11 Го ди не 2004. сед мо ро мла дих осо ба уби ло се на овај на чин, у ко ли ма, а 2009. го ди не 
де ве то ро.
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дру ге и у ло шим су од но си ма с љу ди ма, скла па ју до го вор са стран ци ма 
да умру за јед но – што је чвр ста ве за и зах те ва по ве ре ње.

По ред ду же еко ном ске ре це си је, со ци јал но и кул тур но окру же ње у 
ко јем су ове мла де осо бе ро ђе не и од ра ста ју та кво је да у њи ма оне осе ћа ју 
не до ста так раз ло га за жи вот. То је окру же ње у ко јем је до шло до про ме на 
у струк ту ри по ро ди це и не ста ја ња тра ди ци о нал них вред но сти, што узро-
ку је уса мље ност и ду бо ко оту ђе ње.

ЗА КЉУ ЧАК

Ка рак те ри сти ка Ја па на ца је сна жно при пад ни штво гру пи, ко лек ти-
ву, што би тре ба ло да их из у зет но шти ти од са мо у би ства. С дру ге стра не, 
кад се ве зе у гру пи на ру ше, та ја ка по ве за ност, ко ја ства ра јак осе ћај од-
го вор но сти и ду жно сти, по ста је глав ни раз лог из бо ра са мо у би ства као 
из ви ње ња, осве те, је ди ног ре ше ња или бек ства од су ро ве ствар но сти.

Чи ни се да по сто ји исто риј ски кон ти ну и тет у прак си са мо у би ста ва 
код му шка ра ца од са му ра ја до са мо у би ста ва кор по ра циј ских рад ни ка. 
Али са мо у би ства адо ле сце на та, чи ји број за бри ња ва ју ће ра сте у дру гој 
по ло ви ни 20. и по чет ком 21. ве ка, не укла па ју се у тај кон ти ну и тет за то 
што су се мо ти ви за са мо у би ство про ме ни ли. По што је ду го био изо ло ван 
од ути ца ја За па да, у Ја па ну су не го ва не исте вред но сти све до пред крај 
19. ве ка. Ва жност при пад но сти гру пи, без у слов но по што ва ње и ода ност 
ста ри ји ма – ро ди те љи ма и над ре ђе ни ма, по што ва ње и по ко ра ва ње же не 
му жу од ли ке су од но са ка кви су вла да ли у фе у дал ном Ја па ну. С отва ра-
њем сво јих гра ни ца ути ца ју За па да на кон Ме и ђи ре ста у ра ци је, Ја пан се 
по ла ко упо зна вао с но вим об ли ци ма по на ша ња и вред но сти ма. На кон 
ви ше од јед ног ве ка, под ути ца јем гло ба ли за ци је, и у Ја па ну су вред но сти 
ин ди ви ду а ли зма по че ле да осва ја ју мла де, па се ја вља су коб ме ђу ге не-
ра ци ја ма. Мо ти ви за са мо у би ство ста ри јих ге не ра ци ја и но вих раз ли ку ју 
се као што се раз ли ку ју и си сте ми вред но сти те две гру пе, а на то су ути-
ца ле по ли тич ке, еко ном ске и кул тур не про ме не у са вре ме ном све ту.

Са вре ме ни Ја пан ци, ко ји се уби ја ју због еко ном ских и ег зи стен ци јал-
них про бле ма, то ра де из од го вор но сти, као и из оча ја, што ни је по сто ја-
ло као мо тив у ста ром Ја па ну. То ком вре ме на, уз дру штве ни на пре дак и 
кри зе у дру штву, де ша ва ју се про ме не у еко ном ској и по ро дич ној струк-
ту ри ко је ути чу на про ме не у си сте му вред но сти, што се од ра жа ва на 
про ме не у мо ти ви ма за са мо у би ство.

У мо дер ном до бу же не су бо ље за шти ће не од ри зи ка са мо у би ства у 
од но су на му шкар це, али што се ти че еко ном ске си ту а ци је ни су с њи ма 
у ис тој по зи ци ји. Мно ге же не не ма ју мо гућ ност да ра де од го вор не и ви со-
ко пла ће не по сло ве с пу ним рад ним вре ме ном. С дру ге стра не, то зна чи 
да ни су оп те ре ће не по слом и стре сом по ве за ним с њим, у ме ри у ко јој су 
то му шкар ци. Же не су ма ње од му шка ра ца оп те ре ће не те ре том фи нан-
сиј ске од го во р но сти, јер че сто у по ро ди ци оне не до но се глав ни из вор 
при хо да. За то глав ни те рет пре ла зи на њи хо ве му же ве, ко ји знат но че шће 
вр ше са мо у би ство. 
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По бро ју са мо у би ста ва, као и у мно го че му дру гом, му шкар ци и же не 
у ја пан ском дру штву ни ка да ни су би ли јед на ки. Му шкар ци су у мо дер ном 
до бу за сту пље ни ји на тр жи шту ра да, а ка ко су па три јар хал не вред но сти 
ипак и да ље ја ке, то ути че да му шкар ци и же не има ју раз ли чи те (оче ки-
ва не) уло ге у дру штву, што пред ста вља за штит ни фак тор за же не. Сто га 
му шкар ци из вр ша ва ју два до три пу та че шће са мо у би ство од же на. Без 
об зи ра на то да ли су жи ве ли у фе у дал ном или жи ве у мо дер ном до бу, и 
без об зи ра на про ме не у вред но сти ма, ве ћој ин ди ви ду а ли за ци ји и ли бе-
ра ли за ци ји оба по ла, ве ћој еман ци па ци ји же не у 20. ве ку, глав не па три јар-
хал не вред но сти су оп ста ле у Ја па ну и чи не да же не бу ду за шти ће ни је 
од са мо у би ства од му шка ра ца. С дру ге стра не, на ста ла кон фу зи ја ста рих 
и но вих вред но сти, ути че не га тив но на са вре ме ну омла ди ну, ко ја да нас 
чи ни ста ро сну гру пу ко ја је у нај ве ћем ри зи ку од са мо у би ства.

За ни мљи во је да су по гле ди на са мо у би ство и мо ти ви за ње га углав-
ном оста ли не про ме ње ни то ком ду гог фе у дал ног пе ри о да (ско ро осам ве-
ко ва). Обич но је став пре ма са мо у би ству био то ле ран тан (ди вље ње пре ма 
са мо у би ству са му ра ја), док је си ту а ци ја би ла су прот на на За па ду. Са вре-
ме но до ба, по сред ством гло ба ли за ци је, при бли жи ло је Ја пан остат ку 
све та, чи не ћи да тај стра ни свет ути че на по глед и мо ти ве за са мо у би ство 
по чет ком 21. ве ка. Ра сте за бри ну тост, као и труд да се сма ње сто пе, по себ-
но ка да су у пи та њу са мо у би ства мла дих, чи ји раст пред ста вља глав ни 
по ка за тељ кри зе у дру штву. То ле рант ни по глед на са мо у би ство из про шло-
сти са да оте жа ва бор бу про тив но вих ти по ва са мо у би ства у са вре ме ном 
Ја па ну.
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SUM MARY: This pa per pre sents cul tu ral and hi sto ri cal cir cum stan ces, dif fe rent 
ca u ses and met hods of su i ci de in mo dern Ja pan. In this co un try, be lon ging to a gro up has 
al ways been an im pe ra ti ve, a na ti o nal cul tu ral cha rac te ri stic that ha ve been pas sed down 
thro ugh up brin ging over the cen tu ri es, and it is still po wer ful to day, de spi te mo der ni za tion 
and in di vi du a li za tion. A strong af fi li a tion to a gro up pro tects in di vi du als aga inst the risk of 
su i ci de if a pro blem oc curs in the gro up: we a ke ning or ter mi na tion of a re la ti on ship, when 
an in di vi dual is left alo ne, ex po sed to pro blems he/she can not co pe with out si de the gro up. 
Sa mu rai, war ri o rs from fe u dal ti mes, con si de red su i ci de a re a so na ble and ho no ra ble act, 
and be ca u se of that in Ja pan to day the re is a to le rant vi ew of su i ci de and re la ti vely high 
su i ci de ra te. In the past, the loss of ho nor was the main re a son for su i ci de for sa mu rai, 
which was typi cal of old Ja pan. To day, the re a sons for su i ci de, due to glo ba li za tion, are 
si mi lar wor ldwi de – exi sten ti al de spa ir, loss of re a son for li ving, pro fo und lo ne li ness, lack 
of con nec tion with ot hers, etc. The ra te of su i ci de per for med by te e na gers in Ja pan, as well 
as by cor po ra te em ployee s, is alar ming, and this is sue will be ad dres sed in this pa per.
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ју из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп шти-
ну 1888. го ди не. Кра ље вом про кла ма ци јом од 26. ок то бра 1888. рас пи са ни 
су из бо ри за Ве ли ку на род ну скуп шти ну за 2. де цем бар, а са зив Скуп шти не 
за 13. де цем бар. Ве ли ка уста во твор на Скуп шти на 1888. го ди не би ла је пр ва 
у но во ве ков ној срп ској др жа ви ко ја је са зва на про кла ма ци јом, а не ука зом 
с пре ма пот пи сом вла де. Пр ви из бо ри су због не ре гу лар но сти би ли по ни-
ште ни, а краљ Ми лан је но ве за ка зао за 16. де цем бар 1888, по ме рив ши 
са мим тим са зив Ве ли ке на род не скуп шти не за 23. де цем бар 1888. Ве ли ка 
на род на скуп шти на је на дру гом ре дов ном за се да њу од 2. ја ну а ра 1889. го-
ди не огром ном ве ћи ном гла со ва усво ји ла но ви Устав1.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ве ли ка на род на скуп шти на, из бо ри, Ни ко ла Хри стић, 
пар ла мен тар на вла да ви на, уста во твор ни од бор, Устав из 1888. го ди не 

Устав но прав ни раз ви так Ср би је у 19. ве ку обе ле жи ли су Уста ви из 
1835, 1838, 1869. и 1888. го ди не2. Сре тењ ски Устав пр ви је срп ски Устав 
до нет по сле бу не Ми ле те Ра дој ко ви ћа, ко ја је има ла за циљ огра ни ча ва ње 
вла сти кне за Ми ло ша и по бољ ша ње по ло жа ја ши ро ких на род них ма са. 
Ње гов зна чај је у то ме што се за ње га из бо рио на род јед ном бу ном, што 
је огра ни чио власт кне за, што је увео гра ђан ска пра ва, што је про пи сао 
на ци о нал на обе леж ја зе мље и што је по пр ви пут од ре дио по ло жај На род-
не скуп шти не [Кандић 1990: 17–18]. На кон уки да ња Сре тењ ског уста ва 
до шло је до оку пља ња јед ног де ла Ми ло ше вих про тив ни ка у не ку вр сту 
гру па ци је по ли тич ких истомишљеникa. Опо зи ци ја ко ја је има ла ја ку 
по др шку у на ро ду и из ино стран ства ус пе ла је да из деј ству је до но ше ње 

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.

2 Сви да ту ми у основ ном тек сту су по но вом ка лен да ру, ако ни је дру га чи је на гла ше но.
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Уста ва из 1838. го ди не. Фор мал но по сма тра но овај Устав је ре зул тат до-
го во ра Тур ске, Ру си је и Ср би је, од но сно њи хо вих пред став ни ка. Устав је 
још ви ше огра ни чио кне же ву власт. Ис так ну то ме сто у си сте му вла сти 
до био је Са вет од 17 не по крет них чла но ва. На род на скуп шти на се не по-
ми ње, јер се ра ни ји пор ти ни јав но прав ни ак ти не по ми њу [Љушић 2001: 
155–157]. По сле аб ди ка ци је Ми ло ша Обре но ви ћа ју на 1839. го ди не мо же 
се сло бод но ре ћи да су се пр ви пут у Ср би ји по ја ви ле ди на стич ке по ли-
тич ке гру па ци је (при ста ли це Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, Ми ха и ла Обре-
но ви ћа и кне за Ми ло ша). Дво ји ца На ме сни ка (Аврам Пе тро ни је вић и 
То ма Ву чић Пе ри шић) за ла га ла су се за одр жа ва ње и по што ва ње тзв. 
Тур ског уста ва из 1838. го ди не, те су због то га узе ли на зив Уста во бра ни-
те љи [Јанковић 1997: 40–42]. 

Иде о ло шки по сма тра но, ини ци ја то ри осни ва ња свих по ли тич ких 
стра на ка у Ср би ји би ли су мла ди ин те лек ту ал ци ко ји су се шко ло ва ли у 
ино стран ству. Пр ве зна ке ли бе ра ли зма у Ср би ји на ла зи мо у осни ва њу и 
ра ду Дру жи не мла де жи срб ске (1848–1851). У Дру жи ни су се све ви ше 
чу ли гла со ви за ли бе рал но-де мо крат ским пре о бра жа јем др жа ве. Је врем 
Гру јић је у из да њу Дру жи не Не вен-сло ге об ја вио чла нак за ко ји се мо же 
ре ћи да је пр ва де кла ра ци ја ли бе ра ли зма у Ср би ји, тј. пр ви ко рак у ства-
ра њу бу ду ће Ли бе рал не стран ке, кли ца про гра ма Ује ди ње не омла ди не 
срп ске. Иде о ло ги ју по ли тич ког ли бе ра ли зма до не ли су у Ср би ју мла ди 
обра зо ва ни љу ди ко ји су сту ди ра ли на За па ду: Ми ло ван Јан ко вић, Је врем 
Гру јић, Вла ди мир Јо ва но вић, Сто јан Бо шко вић, Фи лип Хри стић, Ђор ђе 
Це нић и дру ги ко ји су је об ја ви ли и зах те ва ли уво ђе ње ли бе рал но-де мо-
крат ских иде ја још за вре ме Пе тров ске скуп шти не 1848. го ди не. По себ но 
су ука за ли на по тре бу да се за вре ме за се да ња На род не скуп шти не у Кра-
гу јев цу 1848. го ди не ве ћа па жња обра ти на сло бо ду штам пе, сло бо ду на-
ста ве, по ве ћа ње пла та на став ни ци ма и да се Скуп шти на што че шће са зи ва 
а не као до та да да се рас пра вља са мо о ло кал ним и по ре ским пи та њи ма 
[Скерлић 1906: 29–30]. У том пе ри о ду по ја ви ле су се пр ве кли це су ко ба 
из ме ђу два иде о ло шки су про ста вље на та бо ра: кон зер ва ти ва ца и пр вих 
ли бе ра ла. Док су ли бе ра ли зах те ва ли уво ђе ње по ли тич ких сло бо да у 
Кне же ви ни Ср би ји, до тле су кон зер ва тив ци би ли по бор ни ци вла да ви не 
пу тем де кре та и на ре да ба, тј. по ли циј ско-би ро крат ске др жа ве. Њи хо ве 
раз ли ке су вре ме ном по ста ле то ли ко су штин ске да су се те шко мо гле 
пре ва зи ћи у бу дућ но сти. До га ђа ји из 1848. го ди не су у из ве сном сми слу 
до при не ли да љем иде о ло шко-по ли тич ком раз вит ку Ср би ји у 19. ве ку 
[Јанковић 1997: 45–48]. Тек са Све то ан дреј ском скуп шти ном 1858. го ди не 
за по чео је срп ски гра ђан ски пре по род. За вре ме ње ног за се да ња ко нач но 
су се ис кри ста ли са ле две по ли тич ке гру па ци је – ли бе ра ли и кон зер ва-
тив ци. У уну тра шњој по ли ти ци Стран ка Све то ан дреј ске скуп шти не, ка ко 
су се та да на зи ва ли ли бе ра ли, за ла га ла се за ре дов но са зи ва ње На род не 
скуп шти не, сло бо ду штам пе, по ли тич ку од го вор ност ми ни ста ра и дру га 
гра ђан ска пра ва, а у спољ ној по ли ти ци су би ли про тив стра ног ме ша ња 
у уну тра шње ства ри Кне же ви не Ср би је [Јовановић 1863: 22–24; Кре стић 
и Љу шић 1991: 17–20]. Пе ри од од 1858. до 1869. го ди не пред ста вља у по-
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ли тич кој исто ри ји Ср би је вре ме ра ђа ња пред став нич ког си сте ма у срп кој 
др жа ви. Упр кос то ме што но вим уста вом ни је за ве ден пар ла мен тар ни 
ре жим вла да ви не, уста но ва На род не скуп шти не до би ла је ве ћи по ли тич ки 
зна чај у од но су на ра ни је Скуп шти не, јер се би ра ла сва ке тре ће го ди не, 
са ста ја ла јед ном го ди шње и по пр ви пут до би ла пра во да уче ству је у до-
но ше њу за ко на. 

Уво ђе њем пред став нич ког си сте ма у Ср би ји Уста вом из 1869. го ди-
не ство ре ни су ну жни по ли тич ки пред у сло ви за ор га ни зо ва ње мо дер них 
по ли тич ких стра на ка. Ре дов ни по ли тич ки из бо ри и уче шће На род не 
скуп шти не у про це су до но ше ња за ко на ути ца ли су на лак ше по ве зи ва ње 
по ли тич ких исто ми шље ни ка с њи хо вим по ли тич ким ли де ри ма, ко ји ма 
је при ли ком из бо ра би ло ва жно да ус по ста ве што чвр шће од но се са сво-
јим би ра чи ма. Окол ност да су се скуп штин ски из бо ри одр жа ва ли сва ке 
тре ће го ди не, а Скуп шти на са ста ја ла сва ке го ди не, до при не ла је ја ча њу 
по ли тич ко-стра нач ких бор би у др жа ви, по што су у На род ну скуп шти ну 
по сте пе но по че ли да ула зе на пред ни ји сло је ви дру штва, по сла ни ци ко ји 
су ути ца ли на ин тен зи ви ра ње по ли тич ког жи во та [Јанковић 1997: 131]. 
По сле сту па ња на сна гу Уста ва из 1869. го ди не ли бе ра ли се оку пља ју под 
вођ ством Јо ва на Ри сти ћа, а не што ка сни је до ла зи да оку пља ња опо зи ци-
о них мла до кон зер ва ти ва ца. У исто вре ме по ја ви ла се тре ћа по ли тич ка 
гру па ци ја – при ста ли це и след бе ни ци Све то за ра Мар ко ви ћа. Мла до кон-
зер ва тив ци су во ди ли по ре кло од уста во бра ни тељ ских кон зер ва ти ва ца. 
За раз ли ку од њих, гру па мла до кон зер ва тив них по ли ти ча ра би ла је на-
дах ну та ли бе рал но-де мо крат ским иде ја ма, тј. њи хов кон зер ва ти ви зам 
био је у знат ној ме ри „раз бла жен ли бе ра ли змом” [Драгнић 1989: 78; Кре-
стић и Љу шић 1991: 109]. Јо ван Ри стић у тре нут ку ка да је по стао на ме сник, 
ни је при па дао ни кон зер ва тив ци ма ни ли бе ра ли ма. За вре ме Све то ан дреј-
ске скуп шти не 1858. за сту пао је уме ре ни, де сни ли бе ра ли зам, јер је сма-
трао да је по ли циј ско-би ро крат ски ре жим кне за Ми ха и ла Обре но ви ћа 
по стао то ли ко не по пу ла ран да га са мо од ре ђе не ре фор ме мо гу спа си ти. 
Не сла га ње с по сто је ћом по ли ти ком ре жи ма кне за Ми ха и ла је Ри сти ћу 
обез бе ди ло по пу лар ност ме ђу ли бе рал ном ин те ли ген ци јом, без об зи ра на 
то што га убе ђе ни ли бе ра ли Је врем Гру јић, Вла ди мир Јо ва но вић и Ми ло-
ван Јан ко вић ни ка да ни су до жи вља ва ли као свог исто ми шље ни ка [Бешлин 
2005: 650]. Ри стић је имао на ме ру да из ве де са мо оне ре фор ме ко је не би 
угро зи ле би ро кра ти ју, тј. њен мо но пол у упра вља њу др жа вом. Да кле, он 
је по ли тич ке ре фор ме до жи вља вао као сред ство за очу ва ње вла сти, ко је 
тре ба при ме њи ва ти са мо у крај њој ну жди, без из во ђе ња ко ре ни тих про-
ме на [Деспотовић 2008: 100]. Ка да је у пи та њу Ли бе рал на стран ка тре ба 
ука за ти на ја сну раз ли ку из ме ђу све то ан дреј ских ли бе ра ла и оних ли бе ра ла 
ко ји су се за вре ме На ме сни штва оку пи ли под вођ ством Јо ва на Ри сти ћа. 
Све то ан дреј ски ли бе ра ли ни су пред ста вља ли ма ти цу ка сни је обра зо ва-
не Ли бе рал не стран ке на че лу с Јо ва ном Ри сти ћем чи је за чет ке на ла зи мо 
тек за вре ме На ме сни штва 1868–1872. го ди не. Ор га ни зо ва не по ли тич ке 
стра не се ни су по ја ви ле од мах по до но ше њу На ме снич ког уста ва иа ко је 
он га ран то вао низ по ли тич ких пра ва и сло бо да нео п ход них за по ја ву по-
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ли тич ких стра на ка, као што су пра во гла са, сло бо да ми сли и из ра жа ва ња 
и сло бо да штам пе. По ста вља се пи та ње за што до то га ни је до шло? Од го вор 
тре ба по тра жи ти у на ме ри На ме сни штва као и ка сни је кне за Ми ла на 
Обре но ви ћа да на раз не на чи не оне мо гу ће обра зо ва ње по ли тич ких стра-
на ка. У си ту а ци ји ка да је На ме снич ки ре жим био бли жи кон зер ва тив ним, 
не го ли бе рал ним иде ја ма те шко се мо гло го во ри ти о ор га ни зо ва ним по-
ли тич ким стран ка ма. Не по сто ја ње стра нач ке ди сци пли не и из ра ђе них 
по ли тич ких про гра ма не по вољ но су ути ца ли на по ја ву мо дер них по ли тич-
ких стра на ка [Јанковић 1997: 151–152].

Скуп штин ски из бо ри од ок то бра 1874. го ди не има ли су ве ли ки зна чај 
за исто ри ју по ли тич ких стра на ка у Ср би ји. По сле ових из бо ра у Скуп шти-
ни се по ја ви ло не ко ли ко по ли тич ких гру па ци ја: Све то ан дреј ски ли бе ра ли 
пред во ђе ни од стра не Је вре ма Гру ји ћа, Ри сти ће ви ли бе ра ли, кон зер ва тив-
ци Јо ва на Ма ри но ви ћа, за че ци мла до кон зер ва ти ва ца и на род ња ка бу ду-
ћих ра ди ка ла. По себ но се у Скуп шти ни ис та кла по ли тич ка гру па ци ја 
оку пље на око Ада ма Бо го са вље ви ћа и Ми ли је Ми ло ва но ви ћа. Опо зи-
цио ни по сла ни ци у На род ној скуп шти ни 1874. го ди не на че лу с Ада мом 
Бо го са вље ви ћем сле ди ли су иде је Све то за ра Мар ко ви ћа. Осим Пе ре Ве-
ли ми ро ви ћа и Ни ко ле Па ши ћа је дан од нај бли жих при ја те ља Све то за ра 
Мар ко ви ћа на Ве ли кој шко ли био је Адам Бо го са вље вић. Скуп штин ска 
опо зи ци ја у На род ној скуп шти ни 1874/5. и 1875/6. има ла је под ло гу у 
иде о ло ги ји Све то за ра Мар ко ви ћа [Јовановић 1990а: 204–205]. Про цес 
ор га ни зо ва ња по ли тич ких стра на ка убр за ли су мла ди ин те лек ту ал ци 
оку пље ни око ли ста Ви де ло, по ве за ни с на род ња ци ма у На род ној скуп-
шти ни. По чет ком 1881. го ди не по ја ви ле су се са вре ме не ор га ни зо ва не 
по ли тич ке стран ке у Ср би ји: На род на ра ди кал на, На пред на и Ли бе рал на 
стран ка. До тог пе ри о да по сла ни ци у На род ној скуп шти ни углав ном су 
насту па ли ин ди ви ду ал но, а по сле 1881. го ди не исту па ју у скла ду са стра-
нач ким про гра мом, по шту ју ћи пар тиј ску ди сци пли ну [Јанковић 1997: 207].

Глав но обе леж је по ли тич ког жи во та у Ср би ји осам де се тих го ди на 
19. ве ка са сто ја ло се у огор че ној бор би из ме ђу ра ди ка ла и на пред ња ка у 
ко јој се на стра ни на пред ња ка ан га жо вао и краљ Ми лан Обре но вић. Краљ 
је ак тив но уче ство вао у пар тиј ским бор ба ма, као да ни је био срп ски краљ, 
већ члан Глав ног од бо ра стран ке. Он је био глав на смет ња што ра ди ка ли, 
иа ко већ 1882–1883. нај број ни ји у на ро ду, ни су ус пе ли ни та да, ни го ди на-
ма по том да до ђу на власт, не го су ду го вре ме на би ли про га ња ни. Чвр сто 
ре шен да оне мо гу ћи ра ди ка ли зам у Ср би ји, краљ Ми лан је све ви ше 
по ка зи вао от пор пре ма ли бе рал ним ре фор ма ма и све ве ћу при вр же ност 
уво ђе њу лич ног ре жи ма. Ти моч ка бу на се мо же сма тра ти ва жном пре крет-
ни цом у вла да ви ни кра ља Ми ла на Обре но ви ћа. Убр зо је ње го во „сло бо-
до у мље” из 1880. го ди не пре ста ло, знат но је по о штрен За кон о штам пи 
и ума ње на сло бо да штам пе, да би се ка ко се на во ди у Ука зу оне мо гу ћи ло 
да ље уно ше ње ра строј ства про тив ног др жав ном ре ду и је дин ству. Та ко ђе 
је об у ста вљен За кон о збо ро ви ма и удру же њи ма из апри ла 1881. го ди не, 
ко ји је оне мо гу ћио ства ра ње ло кал не стра нач ке ин фра струк ту ре. У си туа-
ци ји ка да су по сле Ти моч ке бу не мно ги ра ди кал ски пр ва ци би ли осу ђе ни 
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на ви ше го ди шњу ро би ју, а стра нач ки во ђа Ни ко ла Па шић био у еми гра-
ци ји, ме ђу ра ди ка ли ма у зе мљи, укљу чу ју ћи и оне у за тво ру по сте пе но 
је са зре ва ла свест о то ме да је спо ра зум с кру ном нео п хо дан. Спо ра зум с 
ра ди ка ли ма ини ци рао је краљ Ми лан ка ко би оја чао лич ни по ло жај, на-
ру шен у ра ту с Бу гар ском. Иа ко жељ ни вла сти, ра ди ка ли су од би ли Кра ље-
ву по ну ду на збо ру одр жа ном у Ни шу по чет ком 1886. го ди не. Ра ди кал ски 
пр ва ци су уме сто спо ра зу ма с на пред ња ци ма пот пи са ли спо ра зум с ли бе-
ра ли ма 1887. го ди не. Краљ ни је имао мно го мо гућ но сти, или да ра ди ка ле 
пу сти на власт и ти ме при зна по раз или да од сту пи. Ко а ли ци о на ра ди кал-
ско-ли бе рал на вла да је ве ли ку па жњу по све ти ла ре ша ва њу устав ног пи та ња. 
Ова пр ва ко а ли ци о на вла да у но во ве ков ној срп ској исто ри ји због крат ког 
тра ја ња ни је ус пе ла да ре ши ни јед ну тач ку из свог про гра ма. Слич на 
си ту а ци ја је би ла и с пр вом хо мо ге ном ра ди кал ском вла дом ко ја ни је 
ус пе ла да оства ри ни шта бит ни је од свог про гра ма, јер је би ла спу та ва на 
и оне мо гу ћа ва на од стран ке кра ља Ми ла на. Устав ном ре фо р мом из 1888. 
го ди не учи њен је ве ли ки за о крет у по ли тич ком и устав ном жи во ту Ср би-
је. Ви ше го ди шња бор ба На род не ра ди кал не стран ке би ла је кру ни са на 
усва ја њем овог Уста ва ко ји је при знао прин цип вла да ви не ве ћи не [Чуб-
риловић 1958: 358–363; Љу шић 2001: 196–202].

По сле остав ке Вла де Са ве Гру ји ћа 26. апри ла 1888. го ди не, краљ Ми-
лан је ман дат за са став но ве вла де по ве рио Ни ко ли Хри сти ћу у на ме ри 
да за вре ме ње го ве вла де про ме ни Устав и „при пре ми сво ју аб ди ка ци ју” 
[Ковачевић 2003: 349]. Пред сед ник вла де и ми ни стар уну тра шњих де ла 
по стао је Ни ко ла Хри стић, ми ни стар ино стра них де ла Че до миљ Ми ја то-
вић, ми ни стар прав де Ђор ђе Р. Пан те лић, ми ни стар фи нан си ја Ми та 
Ра кић (до 20. ок то бра 1888. го ди не), а за тим ми ни стра фи нан си ја за сту па 
Че до миљ Ми ја то вић (до 6. мар та 1888. го ди не), ми ни стар про све те и цр кве-
них де ла Вла дан Ђор ђе вић, ми ни стар вој ске Ко ста Про тић, ми ни стар гра-
ђе ви на Ми ха и ло Бо ги ће вић и за ступ ник ми ни стар ства на род не при вре-
де Вла дан Ђор ђе вић [Љушић 2005: 158]. Два да на по фор ми ра њу вла де 
Ни ко ла Хри стић је рас пу стио Скуп шти ну са зва ну за 1887. го ди ну, а 4. 
ма ја 1888. го ди не пен зи о ни сао је бив шег пред сед ни ка вла де ге не ра ла Са ву 
Гру ји ћа [Живановић 1924: 367]. Као раз лог за ње го во пен зи о ни са ње на-
во ди се Гру ји ће ва из ја ва до пи сни ку ли ста Cor re spon dan ce de l’est да је 
ау стро у гар ски по сла ник био не при ја тељ ски рас по ло жен пре ма ра ди кал ској 
вла ди [АС, ПО, к. 82, д. 14]. Но ва Вла да је сме ни ла ве ћи ну ра ди кал ских 
чи нов ни ка, а на њи хо во ме сто је до ве ла на пред ња ке. Ука зом ми ни стра 
уну тра шњих по сло ва од 10. ма ја 1888. го ди не с по ло жа ја сре ског на чел-
ни ка у Дра га че ву сме њен је по зна ти ра ди кал Аврам Пе тро вић3. Краљ Ми-
лан је по ста вио Ни ко лу Хри сти ћа за пред сед ни ка вла де „има ју ћи у ви ду 
за дат ке” ко је је по мо ћу ње га нај е фи ка сни је мо гао из вр ши ти. Из гле да да 
је ра чу нао на мо гућ ност из би ја ња по бу не про тив ње го вог ре жи ма „пре-

3 У сво јим Успо ме на ма Аврам Пе тро вић на во ди да је за вре ме Хри сти ће ве вла де „на-
ста ло ис те ри ва ње и пен зи о ни са ње сви ју ра ди кал них чи нов ни ка по сви ма стру ка ма и вра ћа ње 
у слу жбу и уна пре ђи ва ње на пред њач ких чи нов ни ка, а за тим зба ци ва ње сви ју ра ди кал них 
кме то ва и на ме шта ње на пред њач ких кме то ва по це лој зе мљи” [Петровић 1988: 119–121].
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ма из ве шта ји ма аге на та из Цр не Го ре, Бу гар ске и Ру му ни је.” За гу ше ње 
бу не нај ви ше му је од го ва рао Ни ко ла Хри стић „као у вре ме Ти моч ке бу не” 
[Раденић 1988: 884]. У раз го во ру с бив шим пред сед ни ком вла де Са вом 
Гру ји ћем 5. ју на 1888. го ди не краљ Ми лан је оп ту жио Ра ди кал ну стран ку 
да је уо чи атен та та при пре ма ла по бу ну про тив ре жи ма и да је би ло све 
спрем но да се пр во по бу ни Ужич ки округ, а да се ка сни је бу на про ши ри 
и на оста ле кра је ве зе мље. „Цр но гор ска че та би ла је до шла до са мо га пло-
та, но сре ћом је за др жа та и опа сност је от кло ње на чим је за про ме ну Вла де 
са зна ла” [РОНБС, Р 510/I, За пи си Са ве Гру ји ћа, 24. мај/5. јун 1888. године]. 
Кра ље ва од лу ка да се раз ве де од На та ли је, из и ски ва ла је ин тер вен ци ју 
бес кру пу ло зног Хри сти ћа, с об зи ром да су се та квој од лу ци про ти ви ли 
не са мо стра нач ки пр ва ци, већ и цр кве ни ве ли ко до стој ни ци. Хри стић је 
за јед но с ми ни стром про све те и цр кве них де ла Вла да ном Ђор ђе ви ћем 
ус пео да од та да шњег ми тро по ли та Те о до си ја из деј ству је да 24. ок то бра 
пот пи ше акт раз во да, а да о то ме ни је кон сул то ва на над ле жна кон си сто ри ја4.

Два да на ка сни је, 26. ок то бра, Краљ је из дао про кла ма ци ју ко јом је 
рас пи сао из бо ре за Уста во твор ну скуп шти ну за 2. де цем бар, а са зив Ве-
ли ке скуп шти не за 13. де цем бар 1888. го ди не5. У про кла ма ци ји Краљ је 
ис та као сво је ме сто у до но ше њу Уста ва, под вла че ћи да су по ли тич ке стран-
ке у жа ру стра нач ких бор би за бо ра ви ле ин те рес др жа ве. „Да ља бор ба 
пар тиј ска мо же са мо ство ри ти но вих и жа ло сних при зо ра ка квих је од 
по чет ка ово га ве ка би ло и су ви ше.” За до но ше ње но вог Уста ва по треб но 
је да се об у ста ве стра нач ке бор бе у На род ној скуп шти ни „и да се при сту-
пи здра вим ре фор ма ма по сви ма по љи ма јав но га и др жав но га жи во та.” 
Краљ је апе ло вао на по ли тич ке пар ти је да му по мог ну у до но ше њу но вог 
Уста ва „ко ји ће га ран ти ја ма за рад оси гу ра ти ужи ва ње ве ћих и ши рих 
по ли тич ких и гра ђан ских сло бо да” [Српске но ви не, бр. 225, 14/26. ок то бар 
1888; Жи ва но вић 1924: 372–373; Сто ји чић 1980: 235]. Пр ви пут у исто ри ји 
но во ве ков не срп ске др жа ве Скуп шти на је са зва на про кла ма ци јом, а не 
ука зом с пре ма пот пи сом пред сед ни ка вла де. Кра љев по тез ни је био у 
скла ду са за ко ном6. Пре ма чла ну 76 Уста ва из 1869. го ди не вла дар је имао 
пра во да са зо ве Скуп шти ну, али не про кла ма ци јом већ ука зом на пред лог 
пред сед ни ка Ми ни стар ског са ве та [Крстић 2007: 45]. Краљ Ми лан је 27. 
ок то бра 1888. упу тио пи смо пред сед ни ку вла де Ни ко ли Хри сти ћу у ко ме 
је бли же од ре дио циљ и на чин из ра де на цр та Уста ва и ујед но име но вао 
чла но ве Уста во твор ног од бо ра. У од бо ру су би ли за сту пље ни пред став-
ни ци свих по ли тич ких стра на ка, али и „љу ди ко ји су ве ли ки део сво га 

4 Де таљ ни је о брач ном спо ру кра ља Ми ла на и кра љи це На та ли је ви де ти у: [Рајић 2003: 
53–71; Јо ва но вић 1990: 335–344].

5 Ни ко ла Кр стић је у свом Днев ни ку по во дом кра ље ве про кла ма ци је од 14/26. ок то бра 
1888. го ди не за бе ле жио да су се ра но ују тру око осам са ти рас тр ча ли „по ва ро ши жан дар ми, 
при ки ва ју ћи на зи до ве кра ље ву про кла ма ци ју да се на дан 20. но вем бра ове го ди не иза бе ру 
по свој зе мљи по сла ни ци за Ве ли ку на род ну скуп шти ну због ре ви зи је Уста ва, а са ма Скуп-
шти на да се са ста не на дан 1. де цем бра те ку ће го ди не” [Крстић 2007: 44].

6 Чла ном 100 Уста ва из 1869. го ди не би ло је про пи са но да „сва ки акт у др жав ним де-
ли ма, ко ји Књаз под пи су је, мо ра би ти про тив под пи сан од до тич ног ми ни стра” [Стојичић 
2002: 200].
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жи во та по све ти ли јав ном или по ли тич ком ра ду, јер је би ло по треб но да 
и они у овој при ли ци из не су и ис ка жу сво је ми сли, по цр па не би ло из на-
у ке би ло из ис ку ства. Во ља мо ја ни је да се у том од бо ру ре ша ва ве ћи ном 
гла со ва, већ да се ја сно обе ле же ра зна по ли тич ка гле ди шта па да се пу тем 
ком про ми са по стиг не спо ра зум, ко ме се од ро до љу би во сти по ли тич ких 
стра на ка на дам.” За се бе је за др жао ме сто пред сед ни ка Од бо ра, док је за 
пот пред сед ни ке по ста вио ли бе ра ла Јо ва на Ри сти ћа, на пред ња ка Ми лу-
ти на Га ра ша ни на и ра ди ка ла Са ву Гру ји ћа [АС, ЈА, бр 8; Жи ва но вић 1924: 
373–374; Сто ји чић 1980: 235]. Да би се олак шао рад на до но ше њу но вог 
уста ва, вла да Ни ко ле Хри сти ћа је 29. ок то бра 1888. го ди не пред ло жи ла 
Кра љу на по твр ду име на се кре та ра Уста во твор ног од бо ра: Јо ва на Ђа ју, 
на чел ни ка про свет ног оде ље ња ми ни стар ства про све те и цр кве них де ла, 
Сто ја на Про ти ћа, се кре та ра ми ни стар ства уну тра шњих де ла у остав ци, 
Жи во ји на Си ми ћа, про фе со ра учи тељ ске шко ле, Ма ној ла Ђор ђе ви ћа 
При зрен ца, ше фа прес би роа, Ни ко лу С. Јо ва но ви ћа Аме ри кан ца, де ло-
во ђу оп шти не ва ро ши Бе о град, Ђо ку Ж. Ђор ђе ви ћа, про фе со ра Ве ли ке 
шко ле, Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа, про фе со ра Ве ли ке шко ле, Ан дру Ђор-
ђе ви ћа, про фе со ра Ве ли ке шко ле. Краљ Ми лан је сле де ћег да на, 30. ок то-
бра по твр дио још че тво ри цу се кре та ра Уста во твор ног од бо ра: Пан ту Са-
ви ћа, се кре та ра Др жав ног са ве та, Жи ва на Жи ва но ви ћа, ди рек то ра и про-
фе со ра Пи рот ске гим на зи је, Љу бо ми ра Ка ље ви ћа, про фе со ра Учи тељ ске 
шко ле у Бе о гра ду и Ра шу Ми ло ше ви ћа, се кре та ра ми ни стар ства фи нан-
си ја [АС, ПО, к. 82, д. 15]. Жи ван Жи ва но вић на во ди да је Уста во твор ни 
од бор „са сво ја 82 чла на, 3 пот пред сед ни ка и 12 се кре та ра, фор мал но ли чио 
на је дан ма ли пар ла мент с Кра љем пред сед ни ком” [Живановић 1924: 375].

На пр вој сед ни ци Уста во твор ног од бо ра 3. но вем бра 1888. го ди не, Краљ 
је зах те вао да сед ни це Од бо ра бу ду тај не и да се о ра ду Од бо ра ни шта не 
из но си у јав ност. Чла но ви ма од бо ра би ла је за га ран то ва на сло бо да го во-
ра. Без об зи ра на зах тев по је ди них чла но ва од бо ра да се из вр ши до пу на 
и из ме на по је ди них чла но ва Уста ва из 1869. го ди не од лу че но је да се при-
сту пи до но ше њу пот пу но но вог Уста ва. За из ра ду на цр та Уста ва иза бран 
је ужи Уста во то вр ни од бор, ко ји је бро јао 12 чла но ва и три се кре та ра. У 
Од бор су по ред тро ји це пот пред сед ни ка ушли сле де ћи чла но ви: Ра ди во-
је Ми лој ко вић, Сто јан Бо шко вић, Јо ван Ава ку мо вић, Ми лан Ку јун џић, 
Мар ко Сто ја но вић, Ми ха и ло Па вло вић, Пе ра Ве ли ми ро вић, Ри ста По по-
вић и Ми ха и ло Кр. Ђор ђе вић. За се кре та ре Од бо ра су иза бра ни: Жи ван 
Жи ва но вић, Жи во јин Си мић и Ми ло ван Ми ло ва но вић [Живановић 1924: 
376; Про да но вић 1936: 283]. 

У ве зи из бо ра за Ве ли ку на род ну скуп шти ну пред сед ник Вла де Ни-
ко ла Хри стић је 8. но вем бра 1888. го ди не из дао рас пис свим окру жним 
на чел ни ци ма у ко јем је дао упу ства „ко ја се ти чу рад ње тих вла сти, и 
за да ћи њи хо вој за вре ме из бо ра у це љи, да се они пра вил но из вр ше”. У 
рас пи су су се по зи ва ли окру жни на чел ни ци да во де ра чу на о сло бо ди 
из бо ра, тј. да „из бор на род них по сла ни ка бу де пот пу ни из раз сло бод но 
из ра же не на род не во ље.” По себ но је ин те ре сант на чи ње ни ца да је дан 
по ли циј ско-би ро крат ски чи нов ник на ре ђу је на чел ни ци ма да се не ме ша ју 



у из бо ре „из бе га ва ју ћи све оно, што би но си ло ка рак тер ути ца ња на ова кав 
или она кав ис ход из бо ра” [АС, ПО, к. 117, д. 58; Ра јић 2003: 82–83]. Ло-
кал не на пред њач ке вла сти упр кос на ред би пред сед ни ка Вла де ме ша ле 
су се у из бо ре у на ме ри да из бег ну из бор ни по раз7. Из бо ри за Ве ли ку на-
род ну скуп шти ну спро ве де ни су по из бор ном За ко ну из 1870. го ди не. По 
овом за ко ну би рач ко пра во је имао сва ки срп ски гра ђа нин ста ри ји од 21 
го ди не ко ји је пла ћао 15 ди на ра го ди шњег по ре за. У сре зо ви ма су из бо ри 
би ли по сред ни, тј. пр во су се би ра ли по ве ре ни ци ко ји су ка сни је би ра ли 
по сла ни ке, а у окру жним ва ро ши ма по сла ни ци су се би ра ли не по сред но. 
Као до каз да је не ко ствар но пла тио по рез „мо гло је по слу жи ти и уве ре ње 
по ре ског над зор ни ка.” У прак си се де ша ва ло да по је ди ни би ра чи у сво јој 
оп шти ни ни су пла ћа ли пун из нос го ди шњег по ре за од 15 ди на ра, али су 
на има ња „ко ја су се на ла зи ла у дру гим оп шти на ма, пла ћа ли и ви ше од 
15 ди на ра не по сред не по ре зе”. У та квој си ту а ци ји да би мо гли би ти упи-
са ни у би рач ки спи сак сво је оп шти не мо ра ли су да има ју уве ре ње о пла-
ће ном по ре зу у дру гим оп шти на ма ко је им је из да вао по ре ски над зор ник 
[Рајић 2003: 82; Ри стић 1935: 44].

Уо чи из бо ра Ли бе рал на стран ка је одр жа ла пар тиј ски збор у Кра гу-
јев цу 11. но вем бра 1888. го ди не. За пред сед ни ка збо ра иза бран је То дор 
Ту ца ко вић из Кра гу јев ца, а за се кре та ре Жи ван Жи ва но вић, се кре тар 
Уста во твор ног од бо ра, Ми ли во је Вла јић, про фе сор из Ни ша и Та са Ни ко-
ла је вић, су ди ја из Кра гу јев ца. По себ ну па жњу уче сни ци ску па по све ти ли 
су про ме ни Уста ва и уче шћу стран ке на пред сто је ћим из бо ри ма за Ве-
ли ку на род ну скуп шти ну. „Оп шти збор На род но-ли бе рал не стран ке има 
по ве ре ња, да ће они чла но ви на род но-ли бе рал не стран ке, ко ји бу ду по зва-
ни да не по сред но су де лу ју у про ме ни устав ној, по ка за ти сва ко ли ку го то-
вост и за у зе тост, да се обез бе ди успех овом ве ли ком за дат ку.” Пред сед ник 
стран ке Јо ван Ри стић у свом го во ру ис та као је да „Уста ву ко ји се са да 
спре ма, мо же би ти су ђе но, да тра је и ду же и да бу де ме ро до ван и за нас 
и за на шу де цу, и на ше де це де цу. Сва ка стран ка, ко ја бу де те жи ла да у 
ње га уне се сво ја јед но стра на на че ла, огре ши ла би се о са да шњи и о бу ду-
ћи на ра штај; шта ви ше, мо гла би се огре ши ти о сво је пар тиј ске ин те ре се. 
/.../ Ми мо ра мо у Устав уне ти веч на на че ла исти не и прав де, си гур но сти, 
ре да и сло бо де, ко ји се ни ка да не ме ња ју.” Збор је до нео од лу ку да Ли бе-
рал на стран ка уче ству је на из бо ри ма и по звао би ра че „да на тим из бо-
ри ма – чи ја је сло бо да ујем че на Про кла ма ци јом ње го вом Ве ли чан ства 
кра ља – упо тре бе сво је гра ђан ско пра во у пот пу ној сна зи, и да сви ма 
за ко ни тим сред стви ма оси гу ра ју успех сво јим по ве ре ни ци ма и кан ди да-
ти ма.” На кра ју је иза бран од бор стран ке са се ди штем у Бе о гра ду, ко ји је 
имао за да так да ру ко во ди пред сто је ћим из бо ри ма за Ве ли ку на род ну 
скуп шти ну [АСАНУ, бр. 14606; Жи ва но вић 1924: 378–379]. У Од бор су 

7 Ни ко ла Кр стић на во ди да је „на не ким ме сти ма до шло и до бо ја из ме ђу би ра ча и да 
је би ло су ко ба са вла шћу. Па ла је и крв на не ким ме сти ма. /.../ Чу је се да су не ка че ти ри сре ска 
на чел ни ка стра да ла због то га што су се пле ли у из бо ре по ве ре ни ка за Ве ли ку скуп шти ну” 
[Кр стић 2007: 48–49].
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ушли иза бра ни чла но ви стран ке из Бе о гра да и по ве ре ни ци из свих кра-
је ва зе мље8.

У ви ше сре зо ва при ли ком из бо ра по ве ре ни ка до шло је до ве ли ких 
не ре да ко ји су ве о ма ла ко мо гли да се пре тво ре у пра ве бу не. Ми лан Пи-
ро ћа нац на во ди да су се у Про ку пљу „је дан ли бе рал и је дан ра ди кал по-
сва ђа ли и из ре вол ве ра уби ли” и да је због то га во ђа ли бе ра ла Јо ван 
Ри стић пре ки нуо од но се с ра ди ка ли ма [Пироћанац 2004: 450]. Бу гар ски 
ди пло мат ски агент Пен те леј Мин чо вич за бе ле жио је да су се ра ди ка ли 
жа ли ли на ве ли ке зло у по тре бе по ли циј ских чи нов ни ка, ко ји су фа во ри-
зо ва ли на пред њач ке кан ди да те [Јовановић 1997: 195]. На зло у по тре бе 
вла сти жа ли ли су се би ра чи и у ви ше оп шти на Ле ско вач ког сре за. У име 
се ља ка Бре сто вач ке оп шти не Ле ско вач ког сре за Сто јиљ ко Стан ко вић и 
Ђор ђе Ћи рић жа ли ли су се на чел ни ку Ни шког окру га на из бор не не пра-
вил но сти у Оп шти ни Бре сто вац. У жал би се на во ди да су кме то ви са ми 
иза бра ли по ве ре ни ке „а ка да би ра чи ни су при ста ли на то” пред сед ник 
оп шти не је рас пу стио збор уз прет њу да ће их по хап си ти уко ли ко се 
мир но не ра зи ђу сво јим ку ћа ма. Слич на си ту а ци ја зби ла се и у Оп шти ни 
Ту ре ко вац ка да су се ља ци од би ли да по твр де по ве ре ни ке иза бра не од 
стра не се о ских кме то ва. Би ра чи су упу ти ли те ле грам кра љу Ми ла ну у 
ко јем су га за мо ли ли да обра зу је спе ци јал ну ко ми си ју ко ја би ис пи та ла 
не ре гу лар но сти у ве зи из бо ра у Ту ре ко вач кој оп шти ни. У те ле гра му се 
на во ди да је сре ски на чел ник Сте фа но вић рас пу стио збор и да су жан да ри 
по ње го вом на ре ђе њу ту кли би ра че ко ји су од би ли да се ра зи ђу. Ти ме је 
ка ко се на во ди у те ле гра му „власт нај др ски је по га зи ла не са мо за кон, већ 
и тво ју вла дар ску реч.” Те ле грам је пот пи са ло 72 жи те ља Оп шти не Ту ре-
ко вац ме ђу ко ји ма се по себ но ис ти цао Трај ко Сто иљ ко вић из се ла Ви нар ца. 
Окру жни на чел ник у Ни шу је у из ве шта ју ми ни стру уну тра шњих де ла 
Ни ко ли Хри сти ћу за не ре де у Ту ре ко вач кој оп шти ни оп ту жио бив шег 
ра ди кал ског по сла ни ка Трај ка Сто иљ ко ви ћа ко ји ни је хтео да при хва ти 
ре зул та те из бо ра „па је по чео од вра ћа ти љу де од гла са ња и под ба да ти их 
на жал бу”. Да ље се у из ве шта ју на во ди да ни ка квих не пра вил но сти ни је 

8 За чла но ве Од бо ра из Бе о гра да иза бра ни су: Јо ван Ри стић, Ра ди во је Ми лој ко вић, 
Јо ван Ђ. Ава ку мо вић, Алим пи је Ва си ље вић, Сто јан Бо шко вић, Вла ди слав Ву јо вић, Кр ста 
Стан ко вић, Пе тар Та тић, Јо ван Бо шко вић, Јо ван Кр сма но вић, Спа со је Сте фа но вић, Пе тар 
Јо ва но вић, Мар ко Мар ко вић, Ди ми три је Ми лој ко вић и Три ша Ђор ђе вић. Из сва ког окру га 
иза бра на су по два по ве ре ни ка за овај Од бор стран ке. Алек си нач ки од бор пред ста вља ли су: 
Ми ло сав Ра ди во је вић и Ми ча Ха џи Пе шић; Бе о град ски од бор: Ан та Не шић и Ми ло ван 
Дам ња но вић; Ва љев ски од бор: Ма ној ло Па не вић и Јо ван Га ђе вац; Врањ ски од бор: То мо 
Јо ва но вић и Де спот Ба џе вић; Ја го дин ски од бор: Ђо ка Пе тро вић и Ми ле та Де спо то вић; Кра-
јин ски од бор: Ми ја и ло Пе тро вић и Ди ми три је Ма тић; Кра гу је вач ки од бор: То дор Ту ца ко вић 
и Ми лан Ни ко лић; Кру ше вач ки од бор: Си мо Си мић и Пе тар Ка тић; По жа ре вач ки од бор: 
Алек сан дар Ни ко ла је вић и Сто јан Ри ба рац; Пи рот ски од бор: До бра Сто ја но вић и Ми ша 
Ми ја ло вић; Сме де рев ски од бор: То ма Др ма нић и Ми ха и ло Ма тић; Ћу приј ски округ: Жи во јин 
Ве лич ко вић и До бро сав Пет ко вић; Ча чан ски од бор: Пе тар Ни ко лић и Сре тен Га дро вић; 
Ни шки од бор: Свет. Ту ту но вић и М. К. Бе го вић; То плич ки од бор: Ди ми три је Ста но је вић и 
Све ти слав Ма но вић; Руд нич ки од бор: Па нас Ми лен ко вић и Ми лић Ђор ђе вић; Кња же вач ки 
од бор: Ри ста Ми лој ко вић и Алек са Си би но вић: Цр но реч ки од бор: Ђо ка Ген чић и Пе тар 
Јо ва но вић; Ша бач ки од бор: Алек са Ба јић и Са ва Илић; Ужич ки од бор: Или ја Јо ка но вић и 
Ле ка Се ку лић, и Под рин ски од бор: Ве ли зар Кун до вић и Јо сиф Ба ја мо вић [АСАНУ, бр. 14606].
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би ло то ком гла са ња и да је од 594 гла са ча гла са ло њих 205 [АС, МУД-П, 
1888, XXI-173; Ра јић 2003: 85–86]. Би ра чи ма Цр но трав ске оп шти не Вла-
со ти нач ког сре за пред сед ник ни је до зво лио да гла са ју, већ је сам иза брао 
по ве ре ни ке „нео ба зи ра ју ћи се на кра ље ву реч”. У име жи те ља ове оп шти-
не Јор гаћ Нај да но вић и Да ни ло Пе јић упу ти ли су жал бу окру жном на-
чел ни ку у Ни шу од ко га су зах те ва ли да нај о штри је ка зни пред сед ни ка 
оп шти не. Ни шта бо ља си ту а ци ја ни је би ла ни у Ле сков цу ка да је сре ски 
на чел ник иза брао по ве ре ни ке ко ји ни су „ве ћи ном иза бра ни”. У не ре ди ма 
ко ји су усле ди ли би ло је и по вре ђе них гра ђа на Ле сков ца [АС, МУД-П, 
1888, XXI-173; Срп ске но ви не, бр. 250, 15/27. но вем бар 1888. године]. До 
из бор них не пра вил но сти до шло је и у Ма су рич ком сре зу Врањ ског окру-
га. Пред сед ник Жи то рађ ске оп шти не Ма су рич ког сре за ни је об ја вио дан 
из бо ра по ве ре ни ка за се ло Пре ко до лац, већ је при ја вио се бе и дру ге од-
бор ни ке за иза бра не по ве ре ни ке. У име ме шта на оп шти не Џеп, То дор 
Ра до ва но вић, Ву ка шин Кр стић и Сте ван Ми ли ће вић упу ти ли су жал бу 
ми ни стру уну тра шњих де ла Ни ко ли Хри сти ћу у ко јој су на ве ли да је у 
овој оп шти ни по га же на из бор на во ља гра ђа на и да су иза бра ни по ве ре ни-
ци до би ли је два два или три гла са [АС, МУД-П, 1888, XXI-184]. На јав ном 
збо ру Ли бе рал не и Ра ди кал не стран ке у Вра њу одр жа ном 25. но вем бра 
1888. по ли ци ја је за бра ни ла стра нач ким пр ва ци ма да про чи та ју Кра ље ву 
про кла ма ци ју од 26. ок то бра ко јом се на род по зи вао „сло бод но на би ра-
ли ште9. Нај кри тич ни ја си ту а ци ја је би ла у Ча чан ском окру гу „упр кос 
то ме што је уо чи из бо ра” ми ни стар ство уну тра шњих де ла као по ја ча ње 
на чел ству упу ти ло још два де сет жан да ра. У ви ше из бор них оп шти на 
Дра га чев ског сре за до шло је до не ре да. У Оп шти ни Гу ча ни је до шло до 
из бо ра по ве ре ни ка, јер је пред сед ник оп шти не због не ре да рас пу стио збор. 
До оштрих су ко ба из ме ђу на ро да и вла сти до шло је и у оп шти на ма Ви ро-
во и Го ра чић, та ко ђе у Дра га чев ском сре зу. Ме шта ни Оп шти не Ви ро во 
упу ти ли су мол бу кра љу Ми ла ну у ко јој су га мо ли ли да их узме у за шти-
ту од „не за пам ће ног на си ља по ли циј ских ор га на и на мет ну тих на ро ду 
кме то ва.” По зна ти ра ди кал ски по сла ник из Пу хо ва Ран ко Тај сић је у пи сму 
окру жном на чел ни ку у Чач ку на вео да су у „оп шти ни Ви ров ској /.../ жан-
дар ми чу да по чи ни ли. Рас те ра ли свет од ку ћа, јед ног се ља ка ра ни ли из 
пу шке, ку ћу по сед ну ли са стра жом сво јом, ту кли свет и још не де ла по чи-
ни ли”. Окру жни на чел ник у Чач ку С. Ј. Шур ди ло вић оп ту жио је опо зи-
ци о не пр ва ке у окру гу да су од го вор ни за из би ја ње не ре да због под сти ца-
ња се ља ка на по бу ну про тив вла сти. Да би до био по у зда не по дат ке о свим 
де ша ва њи ма у овом окру гу Хри стић је по слао у Дра га че во др жав ног 
са вет ни ка Ко сту Јо ва но ви ћа да утвр ди да ли је би ло из бор них не пра вил-

9 Стра нач ки пр ва ци Ра ди кал не и Ли бе рал не стран ке у Вра њу су 13/25. но вем бра 1888. 
го ди не одр жа ли збор на ко јем су кан ди до ва ли сво је пр ва ке за по сла ни ке Ве ли ке на род не 
скуп шти не. Том при ли ком су ли бе ра ли ис та кли кан ди да ту ру То ме Јо ва но ви ћа и То ме Зла-
јин ца, а ра ди ка ли Ри сте Хри сти ћа и За фи ра Ми хај ло ви ћа. Пред сед ник збо ра ли бе рал То ма 
Јо ва но вић је упу тио жал бу кра љу Ми ла ну у ко јој је на вео да је ло кал на власт за бра ни ла 
чи та ње про кла ма ци је и да је ти ме по га зи ла ње го ву реч „ко јом се ујем ча ва сло бо да из бо ра” 
[АС, МУД-П, 1888, XXI-173].
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но сти и да ли су сре ске вла сти од го вор не за из би ја ње не ре да. По оби ла ску 
дра га чев ских оп шти на Јо ва но ви ћу је би ло ја сно да су из ве шта ји окру жног 
на чел ни ка Шур ди ло ви ћа о ве ли ким не ре ди ма, пљач ка њу оп штин ских 
ка са би ли ла жни. По што су до би ли из ве штај иза сла ни ка Јо ва но ви ћа пред-
сед ник Вла де и Краљ од лу чи ли су да по ни ште из бо ре и за ка жу но ве [АС, 
МУД-П, 1888, XXI-173; Ра јић 2003: 84].

Не ре да је би ло и у Ко лу бар ском сре зу Бе о град ског окру га. У Ко лу-
бар ском сре зу би ра чи су се жа ли ли „да пред сед ни ци оп штин ски на мер но 
од ла жу дан из бо ра до по след њег тре нут ка, ка ко би ра чи ма не би оста ло 
ни ма ло вре ме на за жал бу про тив не пра вил но сти.” У Бо го вађ ској оп шти-
ни Kолубарског сре за би ра чи су се жа ли ли да је кмет оп шти не иза брао 
по ве ре ни ке без зна ња пред сед ни ка оп штин ског су да, ко ји је ка сни је те 
из бо ре по ни штио. Ме ђу тим, у зва нич ном из ве шта ју ми ни стру уну тра шњих 
де ла на чел ник Ко лу бар ског сре за је твр дио да је не ко ли ко љу ди пред во-
ђе них од стра не Ни ко ле Јо ви чи ћа из Пе пе љев ца упа ло у згра ду оп шти не 
и да су том при ли ком „са го лим но же ви ма при ну ди ли пер со нал оп штин-
ски да ра ди ка ко му они дик ту ју, да су оте ли и уни шти ли спи сак из вр-
ше ног из бо ра по ве ре нич ког/.../ и из бор по ве ре ни ка из вр ши ли под сво јом 
упра вом и да су суд ни цу оп штин ску оп ко ли ли и др же је у оп са ди а спи-
сак по ве ре ни ка иза бра них под сво јом упра вом до не ли и пре да ли сре ској 
вла сти.” Ме шта ни Ариљ ске оп шти не су се жа ли ли да је пред сед ник оп-
шти не од био да обра зу је би рач ки од бор и да је „из ре вол ве ра по чео пу-
ца ти на мир не гра ђа не”. Окру жни на чел ник у Ужи цу Дра гу тин Ста мен-
ко вић је под из го во ром да је ута јио по рез за вре ме са ве зне вла де ухап сио 
бив шег пред сед ни ка Ариљ ске оп шти не Ар се ни ја Ла за ре ви ћа. До хап ше ња 
је до шло и у До брињ ској оп шти ни у По же шком сре зу ка да је због не ре да 
по ли ци ја ухап си ла не ко ли ко ли ца. „По ли ци ја сре за по же шког не пре ста-
но за тва ра пр ве љу де, што су ишли на по зив кме та суд ни ци, да би ра ју 
по ве ре ни ке.” У Ко ра ћич кој оп шти ни у Бе о град ском окру гу пред сед ник 
оп штин ског су да ни је об ја вио дан из бо ра по ве ре ни ка, већ је „по свом ће фу” 
иза брао сво је љу де за по ве ре ни ке. У име жи те ља оп шти не Ја ни ћи је Ку змић 
обра тио се пи смом Јо ва ну Ри сти ћу у ко јем је зах те вао од Ри сти ћа да упо-
тре би свој ау то ри тет код над ле жних ор га на вла сти ка ко би се по ни штио 
не за ко ни ти из бор по ве ре ни ка. У Вла шан ској оп шти ни истог окру га сре-
ски на чел ник Ха џи По по вић је за јед но „са сво ја два пан ду ра и јед ним 
жан дар мом на о ру жа ним рас ту рио збор оп шти не вла шан ске, ко ји је био 
са зван за би ра ње по ве ре ни ка” [АС, МУД-П, 1888, XXI-173; Ра јић 2003: 
85–86].

Очи глед но је да су из бо ри би ли не ре гу лар ни и да Вла да Ни ко ле 
Хри сти ћа ни је би ла спо соб на да спро ве де сло бод не из бо ре. У та квој си-
ту а ци ји да би остао до сле дан про кла ма ци ји ко јом је би ла за га ран то ва на 
сло бо да из бо ра, краљ Ми лан је од лу чио да по ни шти из бо ре и да за ка же 
но ве. Кра ље вим ука зом од 28. но вем бра из бо ри су би ли по ни ште ни и 
за ка за ни но ви за 16. де цем бар 1888, док је дан са зи ва Ве ли ке на род не 
скуп шти не по ме рен на 23. де цем бар [Српске но ви не, бр. 252, 17/29. но вем-
бар 1888. го ди не; Ра јић 2003: 87; Жи ва но вић 1924: 377–378]. За над гле да ње 



но вих из бо ра Краљ је обра зо вао спе ци јал не ко ми си је, тзв. кра љев ске 
над зор не ко ми си је, ко је су би ле са ста вље не од три чла на – сва ка пар ти ја 
је де ле ги ра ла по јед ног. На сед ни ци Уста во твор ног од бо ра од 28. но вем-
бра стра нач ки пр ва ци су под не ли Кра љу „ли сте ко ме са ра, ко ји ће пред ста-
вља ти пар ти је”. Пред сед ник Вла де Ни ко ла Хри стић је 29. но вем бра из дао 
упут ство за њи хов рад, у ко јем су ко ми си је има ле за да так да про ве ре би-
рач ке спи ско ве, тј. „да се уве ре да ли су оп штин ске вла сти ста ви ле и на 
углед из ло жи ле спи ско ве ли ца /.../ ко ја су на вр ши ла 21. го ди ну жи во та, а 
уз то пла ћа ју го ди шње не по сред не по ре зе 15 ди на ра, а ни су ина че за ко ном 
ли ше на пра ва би ра ча.” За тим су ко ми си је про ве ра ва ле да ли су ло кал не 
вла сти бла го вре ме но оба ве сти ле би ра че о да ну и ме сту из бо ра по ве ре-
ни ка. Чла но ви ко ми си је су пра ти ли чи тав из бор ни про цес „од по чет ка 
до кра ја” и сва ког да на под но си ли из ве штај ми ни стру уну тра шњих де ла 
о то ме да ли су из бо ри у од ре ђе ној оп шти ни оба вље ни у скла ду са за ко ном 
или не [Српске но ви не, бр. 253, 18/30. но вем бар 1888. го ди не; Ра јић 2003: 87].

Ко ми си је су сво јим при су ством от кло ни ле све при ти ске вла сти и до-
при не ле да се из бо ри одр же у скла ду са за ко ном. У из ве шта ју чла на ко-
ми си је Ли бе рал не стран ке за Мо ра вич ки срез Ужи чог окру га на во ди се 
да су у свим оп шти на ма Мо ра вич ког сре за „из бо ри по е ре ни ка из вр ше ни 
у нај ве ћем ре ду и ми ру.” У се лу Ме ђу реч у Oпш тини Ива њи ца одр жа ни 
су 16. де цем бра 1888. го ди не из бо ри за по сла ни ке Мо ра вич ког сре за. На 
из бо ри ма је уче ство ва ло 26 кан ди да та, од ко јих су за на род не по сла ни ке 
овог сре за иза бра ни: све ште ник Ар се ни је Про ко пи је вић из Ива њи це ко ји 
је осво јио 171 глас, Пе ра Сте ва но вић, тр го вац из Шу ма 170, Сам чо Са вић, 
зе мљо рад ник из Све шти це 168, Ми ха и ло Ву ко вић, тр го вац из Рав не Го ре 
160, Је ре ми ја Ку шић, тр го вац из Све шти це 145, Ву ле Јо јић, тр го вац из 
Ива њи це 138, Ста ни ша Јо ва но вић из Ша ре ни ка 115 и Иг њат Дам ња но вић, 
зе мљо рад ник са 114 освојенa гла са. Кан ди дат на пред ња ка, пред сед ник 
Ко со вич ке оп шти не је осво јио 47 гла со ва, док је бив ши пред сед ник Oпш тине 
Ива њи ца, Ва со Пе тро вић, та ко ђе на пред њак, осво јио је дан глас [АСАНУ, 
ЈР, V/2, бр. 3]. Ре зул та ти из бо ра су по ка за ли да се на род ве ћи ном гла со ва 
из ја снио за ра ди ка ле10.

Ве ли ка на род на скуп шти на са ста ла се 23. де цем бра 1888. у Бе о гра ду. 
Пред сед ник Вла де Ни ко ла Хри стић је чи та њем Kраљевог ука за, 30. де-
цем бра отво рио пр ви ре дов ни са ста нак Ве ли ке на род не скуп шти не. Сле-
де ћим ука зом, Kраљ је из дао на ре ђе ње Вла ди да упу ти пред лог Уста ва 
Скуп шти ни „те да она ре ши да ли га усва ја у це ли ни.” Осно ван је и Скуп-
штин ски од бор од 54 чла на за пре трес на цр та Уста ва. На са стан ку по сла-
нич ког клу ба Ра ди кал не стран ке од 24. де цем бра ве ћи на по сла ни ка би ла 
је ми шље ња да би тре ба ло за пред сед ни ка иза бра ти Ди ми три ја Ка ти ћа, 
али су се то ме ус про ти ви ли Са ва Гру јић и Ко ста Та у ша но вић ко ји су из-
ја ви ли да „се Ка тић не до па да кра љу. /.../ Гру јић је го во рио да ће краљ рас-
пу сти ти Скуп шти ну ако Ка ти ћа иза бе ру за пред сед ни ка, или клу ба, или 

10 Ве ли ка на род на скуп шти на је би ла са ста вље на од: 457 ра ди ка ла, 94 ли бе ра ла, 40 по-
сла ни ка „без пар тиј ске бо је” и са мо че ти ри на пред ња ка [Рајић 2003: 88].
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Скуп шти не” [Пироћанац 2004: 453; То до ро вић 1983: 216]. У та квој си туа-
ци ји за пред сед ни ка Од бо ра иза бран је ра ди кал Јо ца Ж. Јо ва но вић, а за 
из ве сти о це ра ди кал Сто јан М. Про тић и ли бе рал Сто јан Д. Ри ба рац. При-
ли ком под но ше ња из ве шта ја Скуп шти ни Од бор за пре трес пред ло га 
Уста ва се по де лио на ве ћи ну и ма њи ну. Од бор ска ве ћи на од 42 чла на 
гла са ла је да се но ви Устав усво ји без ика квих из ме на, тј. „она ко ка ко је 
устав ним од бо ром из ра ђен и вла дом под не шен.” Од бор ска ма њи на је ис-
та кла да но ви Устав „нео спор но има пре и мућ ство у по ре ђе њу с Уста вом 
ста рим, али је он ипак пун не до ста та ка ко ји ће знат но ко чи ти пра ви лан 
раз ви так на шег др жав ног жи во та” [Поповић 1939a: 144–145; Жи ва но вић 
1924: 388–389]. Ра ди ка ли ма ко ји су се про ти ви ли зах те ву кра ља Ми ла на 
да се Устав усво ји „од ко ри ца до ко ри ца” по др шку су пру жи ли и сту ден ти. 
У про гла су упу ће ном ра ди кал ском по сла нич ком клу бу сту ден ти су тра-
жи ли од Ра ди кал не стран ке да „оста не чвр ста и до след на на че лу сво га 
про гра ма да га бра ни оном љу ба вљу и од ва жно шћу с ко јом га је и до сад 
бра ни ла – на ро чи то за по след њих де сет го ди на. Пред лог но вог Уста ва пи-
са ли су сту ден ти 25. де цем бра 1888. го ди не „ова кав ка ко га је до нео уста-
во твор ни од бор из гле да нам да би био не по де сан за наш дру штве ни жи вот, 
из гле да нам да би при ста нак ваш ако би га би ло на ње га ко сио с ра ди кал-
ним про гра мом, ко сио би се с до са да шњим ра дом Ра ди кал не пар ти је” 
[АС, ПО, к. 100, бр. 58; То до ро вић 1983: 216; Ра јић 2003: 92; Ше мја кин 2008: 
342]. У из ве шта ју ма њи не ис так ну то је да пред лог но вог Уста ва не га ран-
ту је ми ни стар ску од го вор ност, тј. да ни је до вољ но „упро стио и олак шао 
по сту пак за оп ту жи ва ње ми ни ста ра, да не са др жи од ред бе о на род ној 
при вре ди и да је за др жао уста но ву Др жав ног са ве та „чи је су се ду жно сти 
мо гле пре не ти на На род ну скуп шти ну, по је ди на ми ни стар ства и дру ге 
вла сти” [Јовановић 1900: 54]. Из ве штај ма њи не пот пи са ла је гру па ра ди-
кал ских по сла ни ка из уну тра шњо сти ко ја је оста ла до след на ста ром ра-
ди кал ном про гра му из 1881. и устав ном на цр ту стран ке из 1883. го ди не.11

Ве ли ка на род на скуп шти на је на Дру гом ре дов ном за се да њу од 2. 
ја ну а ра 1889. го ди не огром ном ве ћи ном гла со ва усво ји ла но ви Устав. За 
Устав је гла са ло 498 по сла ни ка, про тив је би ло 75, уз др жа них тро је, док 
пет на е сто ро по сла ни ка ни је при су ство ва ли сед ни ци [Поповић 1939a: 152; 
Жи ва но вић 1924: 389; Ра јић 2003: 93–94]. Краљ Ми лан је на Тре ћем ре дов-
ном за се да њу ове Скуп шти не 3. ја ну а ра 1889. го ди не по твр дио но ви Устав. 
Та ко је сту пио на сна гу је дан од нај сло бо до ум ни јих Уста ва, ко ји је Ср-
би ја при ми ла „из ру ку јед ног кон зер ва тив ног ка би не та на чи јем се че лу 
на ла зио Ни ко ла Хри стић.” Свој пот пис на Устав Хри стић је „тре ти рао 
као лич ну жр тву пре сто лу”. Ми ни стре, ко ји су под не ли пред лог Уста ва 
Ве ли кој на род ној скуп шти ни краљ Ми лан је ис ко ри стио као по сред ни ке 
из ме ђу кру не и Скуп шти не [Љушић 2005: 157].

Устав из 1888. го ди не увео је пар ла мен тар ну вла да ви ну у Ср би ји и 
пру жио чвр шће га ран ци је за по ли тич ка пра ва и сло бо де гра ђа на [Грол 

11 Из ве штај од бор ске ма њи не пот пи са ли су сле де ћи по сла ни ци: Ди ми три је Ка тић, Ран ко 
Тај сић, Јо ван Је ли чић, Пе ра Мак си мо вић, Ни ко ла Ни ко лић, Бо жа Вуч ко вић, Ми ли ја Ри стић, 
Ар са Про ко пи је вић, Ја ков Ми ло са вље вић и Ми ли ја Ми ло ва но вић [Продановић 1936: 303].
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1989: 80]. Иа ко Устав уо би ча је но по чи ње нор ми ра њем устав них пра ва и 
сло бо да гра ђа на, нај пре тре ба ви де ти ко ја је пра ва до би ла На род на скуп-
шти на и ка ко је ре гу ли сан њен од нос пре ма вла да ру од но сно вла ди. Устав 
је про пи сао Обич ну и Ве ли ку на род ну Скуп шти ну, ко ја је би ла два пу та 
ве ћа од Обич не и са зи ва ла се са мо у од ре ђе ним си ту а ци ја ма12. На род ну 
скуп шти ну су чи ни ли по сла ни ци, иза бра ни не по сред ним и тај ним гла-
са њем (чл. 78). Би рач ко пра во је имао сва ки срп ски гра ђа нин ко ји је на-
вр шио 21 го ди ну жи во та и пла ћао 15 ди на ра не по сред ног по ре за го ди шње 
(чл. 85). Да кле, број по сла ни ка, ко ји је би рао од ре ђе ни округ за ви сио је 
од укуп ног бро ја по ре ских гла ва, а не од бро ја би ра ча у ње му [Милова-
новић 1997: 170–171]. За на род ног по сла ни ка мо гао је би ти иза бран сва ки 
срп ски гра ђа нин ко ји је на вр шио 30 го ди на жи во та, ужи вао сва гра ђан ска 
и по ли тич ка пра ва и пла ћао нај ма ње 30 ди на ра не по сред ног по ре за го-
ди шње (чл. 96). Др жав ни чи нов ни ци, ако би би ли иза бра ни за на род не 
по сла ни ке и при хва ти ли ман дат, гу би ли би чи нов нич ки по ло жај. Чи нов-
нич ке по ло жа је за јед но с по сла нич ким ман да том за др жа ва ли су сле де ћи 
чи нов ни ци: иза бра ни ми ни стри, чла но ви Др жав ног са ве та, ди пло мат ски 
пред став ни ци и ге не рал ни кон зу ли, пред став ни ци и чла но ви ви ших и 
пр во сте пе них су до ва, про фе со ри Ве ли ке шко ле, струч них и сред њих шко-
ла, ин же ње ри и ле ка ри у др жав ној слу жби, пен зи о не ри и чи нов ни ци на 
рас по ла га њу (чл. 99). 

Но ви Устав је уки нуо вла ди не по сла ни ке, а уме сто њих је увео тзв. 
ква ли фи ко ва не по сла ни ке, тј. по сла ни ке с фа кул тет ском ди пло мом, ко ји 
су би ра ни по окру зи ма за јед но с обич ним по сла ни ци ма (чл. 100). На род-
ни по сла ни ци су са ми би ра ли пред сед ни штво Скуп шти не, што је би ла 
но ви на у од но су на Устав из 1869. Пред сед ни штво су чи ни ли: пред сед ник, 
два пот пред сед ни ка и се дам се кре та ра. За вре ме из бо ра пред сед ни штва, 
Скуп шти ном је пред се да вао нај ста ри ји на род ни по сла ник [Митриновић 
и Бра шић 1939: 114–115; Мај да нац 2004: 59]. У по гле ду за ко но дав не вла-
сти краљ и Скуп шти на су по ста ли рав но прав ни чи ни о ци. По Уста ву из 
1869. го ди не пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве при па да ло је кра љу, ко ји је 
у „од су ству Скуп шти не” из да вао при вре ме не за ко не. По но вом Уста ву 
по сла ни ци су до би ли пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве, укљу чу ју ћи и пра во 
по ста вља ња пи та ња ми ни стри ма [Јовановић 1990: 347]. Бу џет ско пра во 
Скуп шти не ре гу ли са но је та ко што је На род на скуп шти на одо бра ва ла 
сва ке го ди не др жав ни бу џет ко ји је ва жио са мо за на ред ну ра чун ску го ди-
ну. Уко ли ко би се де си ло да Скуп шти на не из гла са но ви бу џет, он да је 
има ла пра во да при вре ме но про ду жи ста ри бу џет, све док но ви не бу де 
из гла сан. У слу ча ју да је Скуп шти на рас пу ште на, вла дар је имао пра во да 
про ду жи бу џет, али нај ви ше за че ти ри ме се ца. Вла да је би ла ду жна да уз 
бу џет под не се и за вр шни ра чун за про шлу ра чун ску го ди ну. Ти ме је 
Скуп шти на вр ши ла над зор над из вр ше њем бу џе та, што по Уста ву из 1869. 

12 Ве ли ка на род на скуп шти на се са зи ва ла у сле де ћим окол но сти ма: ка да се ре ша ва ло 
о пре сто лу, из бо ру на ме сни ка, из ме на ма и до пу на ма у уста ву, сма њи ва њу или раз ме ни не-
ког де ла др жав не те ри то ри је и ка да краљ „на ђе за по треб но да са слу ша Ве ли ку на род ну 
Скуп шти ну” [Стојичић 2002: 198].
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ни је по сто ја ло. По ред кри вич не уве де на је и по ли тич ка од го вор ност ми-
ни ста ра „као обе леж је пар ла мен тар не вла да ви не.” Ми ни стри су исто вре-
ме но мо гли би ти и на род ни по сла ни ци, што је био знак ус по ста вља ња 
од го вор но сти ми ни ста ра пред Скуп шти ном. Да кле, но ви Устав је ство рио 
две зна чај не уста но ве на ко ји ма се за сни ва ла ми ни стар ска од го вор ност: 
уста но ву пре ма пот пи са и мо гућ ност спа ја ња „ми ни стар ског по ло жа ја са 
члан ством у пар ла мен ту” [Поповић 1939б: 66–67]. Краљ и На род на скуп-
шти на има ли су пра во да оп ту же ми ни стре: „за из да ју зе мље и вла да о ца, 
за по вре ду Уста ва и устав них пра ва срп ских гра ђа на, за при ма ње ми та, 
за оште ће ње др жа ве из ко ри сто љу бља и за по вре ду за ко на у слу ча је ви ма, 
ко је бу де од ре дио на ро чи ти За кон о ми ни стар ској од го вор но сти” (чл. 137). 
Ми ни стар ска од го вор ност је за ста ре ва ла за че ти ри го ди не од тре нут ка 
учи ње ног де ла. Без при стан ка На род не скуп шти не, краљ ни је мо гао да 
по ми лу је осу ђе ног ми ни стра [Стојичић 2002: 250].

Скуп штин ска кон тро ла из вр шне вла сти из ра жа ва ла се у ви ду по ста-
вља ња ми ни стри ма пи та ња и ин тер пе ла ци је на шта су ми ни стри би ли у 
оба ве зи да од го во ре у то ку истог скуп штин ског са зи ва. „Кон тро лу сво ју 
вр ше”, го во рио је Ми ло ван Ми ло ва но вић „на род ни пред став ни ци, упра-
вљу ју ћи на вла ду раз не ин тер пе ла ци је о ње зи ној спољ ној или уну тра шњој 
по ли ти ци, а по ве ре ње сво је или не по ве ре ње ве ћи не на род ног пред став-
ни штва из ја вљу је гла са њем ко јим се усва ја ју или од би ја ју ра зни вла ди ни 
пред ло зи и ко ји ма се по вољ но или не по вољ но при ма ју ње зи ни од го во ри 
на учи ње не јој ин тер пе ла ци је” [Миловановић 1997: 262]. Уко ли ко ми ни-
стар не би од го во рио на под не ту ин тер пе ла ци ју и ти ме оправ дао свој рад 
пред скуп штин ском ве ћи ном, ова је мо гла да му из ја ви не по ве ре ње. По-
ред ин тер пе ла ци је, Скуп шти на је мо гла про тив ми ни ста ра да упо тре би 
„ја че сред ство – од ри ца ње бу џе та. Оста вље на без сред ста ва за рад, Вла да 
не би има ла куд не го да од сту пи” [Павловић 2010: 108–109].

Краљ је др жав ни по гла вар, ко ји пред ста вља зе мљу у ино стран ству, 
об ја вљу је рат, за кљу чу је уго во ре о са ве зу, при мир ју и ми ру и са оп шта ва 
их На род ној скуп шти ни „уко ли ко и кад ин те ре си и си гур ност зе мље то 
до пу шта ју”. Он је и вр хов ни за по вед ник вој ске. У по гле ду за ко но дав ства, 
краљ про гла ша ва и пот пи су је за ко не. „Ни ка кав за кон не мо же ва жи ти 
до кле га краљ не про гла си.” Краљ по ста вља и раз ре ша ва ми ни стре, ко ји 
за свој рад од го ва ра ју ње му и На род ној скуп шти ни. Кра љу је оста вље но 
пра во са зи ва ња, од ла га ња и рас пу шта ња Скуп шти не „али под Уста вом 
пред ви ђе ним усло ви ма и ро ко ви ма.” Кра љев акт о рас пу шта њу На род не 
скуп шти не мо рао је да са др жи и „на ред бу за но ве из бо ре у нај да љем ро ку 
од два ме се ца и на ред бу за са зив На род не скуп шти не нај да ље за три ме се-
ца од да на рас пу ста” [Поповић 1939б: 66–67; Јо ви чић 1999: 308; Сто ји чић 
2002: 235–236].

По од ред ба ма но вог Уста ва о ис кљу чи вом бу џет ском пра ву Скуп шти-
не, о ње ној кон тро ли из вр шне вла сти „и о узи ма њу ми ни ста ра из кру га 
на род них по сла ни ка”, мо гло се за кљу чи ти да је Устав из 1888. го ди не 
ство рио усло ве за уво ђе ње пар ла мен тар не вла де у Ср би ји, ко ја ће би ти на 
вла сти све док ужи ва по ве ре ње скуп штин ске ве ћи не. По то ме се он бит но 



634

раз ли ко вао од Уста ва из 1869. го ди не, ко ји је вла да ру оста вљао мо гућ ност 
из бо ра ми ни ста ра, док се Скуп шти на ба ви ла за ко но дав ним пи та њи ма, 
али ни је има ла пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве, већ са мо да из ја вљу је же ље 
[Јовановић 1990б: 348]. Зна чај Уста ва из 1888. го ди не је у то ме, што је за вео 
вла да ви ну скуп штин ске ве ћи не, огра ни ча ва ју ћи пра во вла да ру да упр кос 
ве ћи ни у На род ној скуп шти ни ман дат за са став вла де по ве ри не ком по-
слу шном чи нов ни ку ко ји је за свој рад од го ва рао кне зу, а не Скуп шти ни. 
На род на скуп шти на je до би ла пра во за ко но дав не ини ци ја ти ве, ње на пра-
ва су знат но осна же на па је у по гле ду за ко но дав ства по ста ла рав но пра ван 
чи ни лац с вла да рем. Она је до би ла пу но бу џет ско пра во, за ве де на је и 
по ли тич ка од го вор ност ми ни ста ра, од ре ђен је та чан да тум скуп штин ских 
из бо ра, утвр ђе но је вре ме и ме сто са стан ка Скуп шти не, обез бе ђен је пу-
ни ји иму ни тет по сла ни ка, пра во пи та ња и ин тер пе ла ци је. Но ви Устав је 
обез бе дио пре власт Ра ди кал не стран ке и омо гу ћио јој си гу ран до ла зак 
и оп ста нак на вла сти за ду жи вре мен ски пе ри од [Јовановић 1905: 589–590].

ЦИ ТИ РА НИ НЕО БЈА ВЉЕ НИ ИЗ ВО РИ

Ар хив Ср би је (АС): Ми ни стар ство уну тра шњих де ла за 1888. го ди ну, По ли циј ско оде-
ле ње; Фонд По кло ни и от ку пи; Лич ни фонд Јо ва на Ава ку мо ви ћа.

Ру ко пи сно оде ље ње На род не би бли о те ке Ср би је ( РОНБС).
Ар хив Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (АСА НУ): Лич ни фонд Јо ва на Ри сти ћа. бр. 
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SUM MARY: In la te No vem ber 1888, King Mi lan Obre no vić is sued a proc la ma tion 
dec la ring a ne ces sity to chan ge the Con sti tu tion of Ser bia with the pur po se of eli mi na ting 
any pe rils that thre a te ned the co un try, as well as ter mi na ting po li ti cal di sa gre e ments. 
Par li a men tary elec ti ons we re sche du led for No vem ber 20, whi le the Par li a ment was to 
be in ses sion on March 1. Re gar dless of the pro mi se gi ven by King Mi lan that en su red 
the free elec ti ons, the Ra di cal Party mem bers com pla i ned of a fla grant abu se by the lo cal 
Pro gres si ve Party go vern ment that fa vo red the Pro gres si ve Party can di da tes. This dis sa-
tis fac tion led to a ge ne ral sta te of un rest which thre a te ned to turn in to an open re bel lion. 
Con si de ring nu me ro us com pla ints co ming from the pro vin cial parts of the co un try, King 
Mi lan de ci ded to an nul the elec ti ons con duc ted in cer tain parts and or de red the new ones 
to be held un der the su per vi sion of the com mit tee com po sed of the mem bers of all three 
po li ti cal par ti es. The Ra di cal Party can di da tes won the ma jo rity in the se new elec ti ons 
held on De cem ber 16. The Na ti o nal As sembly ses sion was held in the Na ti o nal The a tre 
bu il ding on Ja nu ary 2, 1889. The ma jo rity of the elec ted de pu ti es adop ted the new Con-
sti tu tion upon be ing pre sen ted with its ou tli ne.

KEYWORDS: Na ti o nal As sembly, elec ti ons, Con sti tu ti o nal bo ard, Ni ko la Hri stić, 
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СА ЖЕ ТАК: Рад је ре зул тат на сто ја ња да се ре кон стру и шу кључ ни 
мо мен ти би о гра фи је Ста ни сла ва Кра ко ва (1895–1968), по зна тог срп ског 
ли те ра те, углед ног ме ђу рат ног но ви на ра, рат ног хе ро ја и еми грант ског 
пу бли ци сте. На стао је на осно ву лич них све до че ња, од но сно би о граф ских 
бе ле шки, ар хив ске гра ђе „Зби р ке Ста ни слав Кра ков” ко ја се чу ва у Ар хи-
ву Ју го сла ви је, фон до ва На род не би бли о те ке Ср би је и Ју го сло вен ске ки-
но те ке, пе ри о ди ке и са вре ме не днев не штам пе, као и све до че ња ње го вих 
са вре ме ни ка.

У ра ду је пред ста вљен жи вот ни пут Ста ни сла ва Кра ко ва, по ре кло и 
окол но сти од ра ста ња; до бро вољ но уче шће у Пр вом и Дру гом бал кан ском 
ра ту, и Пр вом свет ском ра ту. По окон ча њу ра та, иа ко све док и уче сник 
нај те жих мо ме на та од гол го те пре ла ска пре ко ал бан ских пла нин ских вр ле-
ти пут Ја дра на 1915–1916, Кај мак ча ла на, про бо ја Фрон та 1918. го ди не, иа ко 
у ви ше на вра та и ра ња ван и од ли ко ван, Кра ков не оста је у вој сци. По све ћу-
је се ли те рар ном ра ду, жур на ли сти ци. У на пе тим и рас тр за ним окол но сти-
ма по ли тич ке ат мос фе ре ме ђу рат не Ју го сла ви је, Кра ков је, иа ко сво је вр сни 
бе о град ски ден ди, ак тив ни на ци о нал ни де лат ник, ста ри рат ник мла дих 
го ди на, ис ки ћен ор де њем, уред ник По ли ти ке, Вре ме на, пи сац ро ма на с 
рат ном те ма ти ком, пу то пи сац, кри ти чар, филм ски ау тор, вој ни пу бли цист. 
Бли скост, по ро дич на и идеј на, с ге не ра лом Не ди ћем опре де ли ће ње го ву и 
но ви нар ску де лат ност и лич ну суд би ну и то ком Дру гог свет ског ра та (ка да 
је уред ник Об но ве и Но вог Вре ме на), и по ње го вом окон ча њу. Као са рад ник 
оку па то ра на кон ра та хе рој бал кан ских и Ве ли ког ра та овај свет на пу шта 
као бе гу нац и еми грант, не сти гав ши да при ве де кон цу за ми шље не мо но-
гра фи је о ге не ра лу Не ди ћу, као ни лич на се ћа ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ста ни слав Кра ков, бал кан ски ра то ви, Пр ви свет ски 
рат, ме ђу рат но но ви нар ство, оку па ци ја, ко ла бо ра ци ја, еми гра ци ја 

Ка да је ок то бра 1912. го ди не из био Пр ви бал кан ски рат, ме ђу број ним 
до бро вољ ци ма ко ји су по хи та ли ка ко би, ка ко се го во ри ло, „осве ти ли 
Ко со во” на ла зио се и зна тан број при пад ни ка нај ви ших сло је ва та да шње 
Кра ље ви не Ср би је. Та ко је јед на од пр вих жр та ва био Алек сан дар, син 
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ми ни стра Жи ва на Жи ва но ви ћа. Сту дент Тех нич ког фа кул те та, Алек сан-
дар Жи ва но вић Са ња, по ги нуо је на ка ра у ли Ли си ца, код Ме две ђе, као 
чет ник у је ди ни ци Љу бе Ву ло ви ћа, 18. ок то бра 1912. Би ло је то вре ме ка да 
су при пад ни ци дру штве не ели те др жа ли да их по зи ци је и углед оба ве зу ју, 
те да је нај бо ље вас пит но сред ство лич ни при мер. 

Од лу чан да се при дру жи срп ским рат ни ци ма ко ји су во је ва ли ши ром 
европ ске Тур ске, од Је дре на до Дра ча, ка ко би осло бо ди ли, та да се го во-
ри ло, Ста ру и Ју жну Ср би ју (да нас Ко со во и Ме то хи ја и Ма ке до ни ја), био 
је и Ста ни слав Кра ков, уче ник сед мог раз ре да бе о град ске Дру ге му шке 
гим на зи је. По што је као се дам на е сто го ди шњак од би јен у ре гу ла р ним тру-
па ма, при дру жио се до бро вољ ци ма, чет ни ци ма. 

Ста ни слав је ро ђен у Кра гу јев цу, мар та 1895. Шко ло ва ње је за по чео 
у Кња жев цу, да би по том на ста вљао ка ко се ње гов отац, као вој ни ле кар, 
кре тао за слу жбом. 

Др Си ги смунд (Зиг мунд) Кра ков, ко ји је ду го жи вео у Па ри зу и ра-
дио у Па сте ро вом ин сти ту ту [Краков 1997: 260], до спео је у Ср би ју 1885. 
у вре ме Срп ско -бу гар ског ра та, с на ме ром да као ле кар по мог не, че му је, 
пре ма по је ди ним на во ди ма, прет хо дио по зив срп ске Вла де [Краков 1997: 
23]. У Фран цу ској се на шао по сле пољ ског устан ка 1863. го ди не, по зна тог 
као Ја ну ар ски уста нак. По пут сво јих број них су на род ни ка ка да су уста ни-
ци ко нач но по ра же ни 1865. оти шао је у еми гра ци ју, у Фран цу ску, где је 
и остао. 

Др Си ги смунд Кра ков је у Ср би ји, та да већ с ви ше од че тр де сет го-
ди на, по стао вој ни ле кар. Ов де се оже нио и трај но остао. Као што је вој на 
слу жба под ра зу ме ва ла, слу жбо вао је по ра зним га р ни зо ни ма у уну тра-
шњо сти зе мље: Кра гу јев цу, Кња жев цу, Ни шу, Кла до ву. Из ме ђу оста лог 
био је лич ни ле кар кра ља Пе тра I. Од 1907. по ро ди ца му се на ла зи у Бео-
гра ду, где је др Кра ков по стао ле кар 18. пе ша диј ског пу ка. 

Си ги смун дов отац из да нак је ари сто крат ске ку ће чи ја је при пад ност 
плем ству до ку мен то ва на од 17. ве ка. Био је вој ни ле кар и уста ник. И Си-
ги смун дов син је у из ве сној ме ри био пред о дре ђен за вој ни по зив [Краков 
1997: 23]1. Мај ка Пер си да, ро ђе на Не дић, из зна ме ни те је ку ће ко ја је да ла 
низ ве ли ких лич но сти срп ске исто ри је. Пред уда ју за Си ги смун да Кра-
ко ва упра во је окон ча ла учи тељ ску шко лу [Краков 1997: 261]. Пе р си дин 
отац Ђор ђе, ро дом из Ораш ја био је сре ски на чел ник. По бра ћи Гли го ри-
ју и Ди ми три ју – Не ди ћи су по ста ли зна ме ни ти још у вре ме Пр вог срп ског 
устан ка. Сво јим хе рој ством у Бо ју на Чо ке ши ни ушли су у епи ку, у ле ген-
ду. Још је Ле о полд Ран ке Бој на Чо ке ши ни на звао „срп ским Тер мо пи ли ма”. 
Пе р си ди на ро ђе на бра ћа би ли су Ми лан и Ми лу тин (по то њи ге не ра ли), 
и Бо жи дар од но сно Бо шко, пу ков ник. И по жен ској ли ни ји би ли су из дан-
ци јед не зна ме ни те ку ће. Њи хов да ле ки пре дак Ни ко ла из се ла Зе о ке, код 
Ла за рев ца, био је пр ви Ка ра ђор ђев уста ник на кон што су Тур ци у „Се чи 

1 У за о став шти ни С. Кра ко ва у Ар хи ву Ју го сла ви је на ла зи се гра ђа кла си фи ко ва на на 
сле де ћи на чин: „До ку мен та о пле мић ком по ре клу по ро ди це Кра ков-Воњ ша/Bon cza/”. Не-
сум њи во је у пи та њу гре шка – тре ба ло би да сто ји Кра ков-Боњ ча /Bończa/ [Архив Ју го сла ви је. 
Зби р ка Ста ни сла ва Кракова].
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кне зо ва” уби ли ње го вог стри ца, кне за Ста но ја. Та ко је пр ва тур ска гла ва у 
Пр вом срп ском устан ку 1804. го ди не, па ла од ру ке си нов ца кне за Ста но ја, 
Ни ко ле.

Оту да, Кра ков је био род ни за зна ме ни тих породица де вет на е сто ве-
ков не Ср би је, Не ди ћа, Љо ти ћа, Фо ти ћа, Не на до ви ћа, па и вла дар ског до ма 
Ка ра ђо р ђе ви ћа.

У се ћа њи ма об ја вље ним под на сло вом Жи вот чо ве ка на Бал ка ну 
Ста ни слав по ми ње да му је краљ Пе тар I, при ли ком јед ног бо рав ка с оцем 
у Бре сто вач кој ба њи, пред ска зао да ће по ста ти вој ник [Краков 1997: 60]. 

У вре ме Анек си о не кри зе 1908/09, као уче ник тре ћег раз ре да бе о град-
ске Дру ге му шке гим на зи је, у уза вре лој ат мос фе ри на ци о нал не фру стра-
ци је, бе са, и мла да лач ког ро ман ти зма при ја вио се у На род ну од бра ну. 
На род на од бра на та да је при ку пља ла до бр о вољ це за оче ки ва ни су коб с 
Ау стри јом и при мљен је као бол ни чар [Краков 1997: 25]. 

Мар та 1910. го ди не др Си ги смунд Кра ков пре ми нуо је од ту бер ку ло-
зе. Ње гов син Ста ни слав, у сво јим се ћа њи ма, ни је про пу стио да по ме не 
да је отац и на са мрт ној по сте љи под се ћао си на, да се част, ка да је нео п-
ход но, бра ни и кр вљу [Краков 1997: 29].

На тек осло бо ђе ном Ко со ву, 1912. го ди не, Ста ни слав Кра ков, ко ји је 
био до бро во љац, при пад ник Шу ма диј ске ди ви зи је I по зи ва, по на ло гу ко-
ман дан та Тре ће ар ми је ге не ра ла Бо же Јан ко ви ћа, за др жан је у При шти ни 
ка ко с 11. пе ша диј ским пу ком не би на ста вио пут да на шње Ал ба ни је, на 
Ја дран [Краков 1995, I: 16]. Ста ри ге не рал Јан ко вић, го ди на ма доц ни је, при-
знао му је ка ко је у тек осло бо ђе ној При шти ни, те 1912. по ма ло по до зри во 
по сма трао Ста ни сла ва, до бро вољ ца, „од ко јег је пу шка би ла ве ћа”. Ста ни-
слав је по том ус пео да се пре ба ци у Пр ву ар ми ју, ко јом је ко ман до вао пре-
сто ло на след ник Алек сан дар. Та ко се на шао у на шем пр вом же ле знич ком 
вој ном тран спор ту од При шти не до Ско пља, ко ји је, ка да је он у ње га ушао, 
већ био оки ћен срп ским за ста ва ма. Ода тле је на ста вио пут Ве ле са, за тим 
При ле па, да би по том до спео на по ло жа је код Би то ља, где су би ле у то ку 
за вр шне бор бе за осло бо ђе ње Ју жне Ср би је. У Би тољ је ушао но вем бра 
ме се ца с Те ле граф ским оде ље њем Пр ве срп ске ар ми је.

Се ћа ња из борби у Пр вом бал кан ском ра ту – од Ко со ва до Би то ља, 
Ста ни слав ни ка да ни је на пи сао, ка ко је би ло обе ћа но и до го во ре но с 
уред ни штвом Илу стро ва не рат не кро ни ке. Тај ча со пис ипак је об ја вио 
фо то гра фи ју го ло бра дог Ста ни сла ва Кра ко ва у уни фор ми, с пу ном рат ном 
опре мом [Краков 1997: 30]. За опа сач му је би ла за де ну та и тро феј на са бља 
ге не ра ла Фе ти-па ше, за по вед ни ка тур ске Вар дар ске ар ми је ко ју му је он 
сâм да ро вао. 

По се ћа њу ка ко га је он до жи вео, ње гов, по ма ло три јум фа лан по вра-
так с ра ти шта имао је, ме ђу тим, но ту гор чи не, по што су га до че ка ле школ-
ске оба ве зе. Сав по но сан, у уни фор ми и за ки ћен оруж јем, по ја вио се у Ули-
ци кне ги ње Зор ке, где су та да ста но ва ли. Ка ко се по ка за ло, про фе сор ру ског 
Мо ско вље вић ни је се оба зи рао на „рат ну сла ву” го ло бра дог Ста ни сла ва.

Ма ја 1913. опет је на фрон ту. Ово га пу та пре ма Бу га ри ма. Сâм се за-
пу тио ка 18. пе ша диј ском пу ку ко ји се на ла зио не где у прав цу пре ма 



640

Стра ци ну, на по те зу од Ку ма но ва ка Кри вој Па лан ци, од но сно Бу гар ској. 
Ге не рал Па вле Ју ри шић Шту рм, ко ји је ко ман до вао Ду нав ском ди ви зи јом, 
у чи јем са ста ву је био 18. пук, при хва тио га је као ор до нан са. Уме сто фрон-
та, ме ђу тим, због јед не деч је бо ле сти, вра ћен је у Бе о град [Исти 1997: 33].

Ко нач но, ка да је ју на 1913. от по че ла Бре гал нич ка бит ка тре ћи пут 
од ла зи на фронт. У Кри вој Па лан ци при дру жио се свом 18. пе ша диј ском 
пу ку. При кљу чен је као до бр о во љац Пр ве че те Пр вог ба та љо на 18. пу ка, 
и на шао се у бор ба ма [Исти 1997: 35]. Ту, на Бре гал нич кој би ци, на Ка лин 
ка ме ну, пр ви пут је ра њен те је из гу био ухо. За ди вљен, и ужа снут, по сма-
трао је тих да на кра ље ви ћа Ђор ђа ка ко усред бит ке, у том гро тлу бор бе 
и смр ти, на бе лом ко њу, оби ла зи пук ко ји но си ње го во име. Вој ни ци су 
га гле да ли ме ша ви ном ди вље ња и љут ње [Исти 1997: 40].

Ста ни слав је исте го ди не, 1913, при мљен у Вој ну ака де ми ју. Би ла је 
то 46. кла са, знат но про ши ре на у од но су на прет ход не, јер је би ло нео п-
ход но што пре на док на ди ти стра вич не гу бит ке људ ства то ком ра то ва 
1912–1913. У Ака де ми ју је при мљен упр кос (био је ни жи од про пи са не 
ви си не) и упр кос глу во ћи на де сно ухо (по сле ди ца ра ња ва ња на Ка лин 
ка ме ну). Ве ро ват но је при мљен и због чи ње ни це да ле ка ри ма из Ко ми-
си је ко ја је од лу чи ва ла о при је му ни је био не по знат. У 46. кла си по сто ја ла 
су још дво ји ца ко ји су по пут ње га има ли рат но ис ку ство као до бро вољ ци. 
За уче шће у бал кан ским ра то ви ма до де ље не су му три ме да ље, што је по 
ње го вом се ћа њу, иза зи ва ло за вист [Исти 1997: 54]. Ис пи те је окон чао ма ја 
1914. као дру ги у ран гу. Већ у ју ну усле дио је те рен у око ли ни Ско пља. 

Из ње го вих се ћа ња, ви дан је за нос и опи је ност осо бе ном ми сти ком 
Ју жне Ср би је, ње них ста ри на, све до чан ста ва ве ли чи не и сја ја срп ског сред-
њо ве ко вља. Иде а лан де кор по све ће ног на ци о нал ног ро ман ти ка би ла је 
Скоп ска Цр на го ра, где су из во ди ли ве жбе фор ти фи ка ци је.

Био је то јун 1914. го ди не. Усле дио је Ви дов дан, и ње го ве по зна те по-
сле ди це. Ни ко од њи хо вих ста ре ши на ни ја имао ди ле му да Ср би ји пред-
сто ји но ви рат. 

На по ло жа ји ма код Гра ди шта, на Ду на ву, у 9. пу ку II по зи ва, где је 
рас по ре ђен, био је све док пр вих ар ти ље риј ских деј ста ва Ау стро у гар ске, 
још пре фор мал ног по чет ка ра та. На том по те су оче ки ван је те жи шни 
удар не при ја те ља. Би ла је то ме ђу тим вар ка. Ма сов ни на пад усле дио је 
са Дри не и Са ве. 

Тих да на, оча ја вао је због чи ње ни це да су га ње го ви вој ни ци, дру го-
по зив ци, не у по ре ди во ста ри ји од ње га, по ма ло по сма тра ли као „де те”. 
Био је млад, де вет на е сто го ди шњак, ни зак, ни бра да му још ни је ра сла. 
Тих да на, упо зна је бра ћу Риб ни кар – Вла ди сла ва и Дар ка. У уни фор ми 
су се на шли као ре зер вни офи ци ри.

Вла ди слав је, се ћао се де це ни ја ма по том, при ме тио: „Ви сте, Кра ков, 
вој ник, али за рат. Не ће те ви оста ти у вој сци у ми ру. То не од го ва ра ва шем 
тем пе ра мен ту. Ви сте ро ђе ни за но ви на ра” [Исти 1997: 60]. 

Тих да на Ста ни слав је упо знао и Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, по е ту. 
До жи вео га је као од сут ног и су мор ног.
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Ок то бра 1914, на го ди шњи цу сту па ња у Вој ну ака де ми ју до био је чин 
пот по руч ни ка. На ла зио се та да у Пи ро ту, по ву чен у по за ди ну, по пут дру-
гих ње го вих кла сних дру го ва због не сра змер них гу би та ка те кла се, ка ко 
је за кљу чи ла Вр хов на ко ман да. По но сан, и ре зиг ни ран, упу тио је мол бу 
да бу де вра ћен на фронт [Исти 1997: 63].

И ко нач но, на шао се у 17. пе ша диј ском пу ку Дрин ске ди ви зи је, на 
Ми ша ру, ода кле је упу ћен у ра зо ре ни и та да већ аве тињ ски Ша бац, а за-
тим у Бо га тић. У је дини ци упо зна је ре зер вног офи ци ра Јо ва на Та но ви ћа 
ко ји је ра ни је те шко ра њен у бор би. Та но вић је био по зна ти срп ски но ви-
нар, ка сни је ди рек тор ли ста По ли ти ка, од но сно рат не Об но ве. Ста ни слав 
је с Та но ви ћем остао бли зак при ја тељ све до Та но ви ће ве тра гич не смр ти 
1944. го ди не [Исти 1997: 74]. Са 17. пу ком Ста ни слав Кра ков про ћи ће 
Пр ви свет ски рат, као је дан од рет ких пре жи ве лих јер је пук на кра ју ра та 
бу квал но из бри сан са спи ска ста ња срп ске вој ске. Мар та 1915. го ди не, 17. 
пук је упу ћен у Ва ље во. Пам тио је ту „сим фо ни ју про ле ћа и жи во та”, 
зе ле не воћ ња ке, шљи ви ке, али, уз рат до шле су и бо ле сти, епи де ми је, у 
се ла у ко ји ма су пре о ста ли са мо ста р ци, же не и де ца. Вид не су би ле „на 
сва кој дру гој ку ћи” озна ке смр ти. 

У је сен 1915. пук од ла зи на бу гар ску гра ни цу. Сме ште ни су на Вла-
си ни. Кра ков је упу ћен на ка ра у лу Бу ко ва гла ва, на Че мер ни ку. Про во дио 
је бе са не но ћи, осма тра ју ћи по кре те тру па с дру ге стра не гра нич не ли ни-
је. У то ку је био на пад на Ср би ју са Дри не, Са ве, Ду на ва а то ком но ћи 2. 
на 3. ок то бар, за по чео је јак ар ти ље риј ски на пад из Бу гар ске. Усле дио је 
фор си ра ни марш до Кри ве Фе је без за у ста вља ња. Та да је би ло нео п ход но 
за по се да ње ви со ва на Бе сној Ко би ли. Ста ни слав је та да и ра њен, али је 
чу дом пре жи вео, са ле вом ру ком ко ја ни је би ла у функ ци ји. Ме ђу тим, и 
да ље је остао у бор би. Ка сни је је на уни фор ми из бро јао 14 ру па [Краков 
1997: 94].

Не ко ли ко да на про вео је у Ни шу. Град је био „укра шен” плат не ним 
па но и ма с до бро до шли цом „на шим дра гим са ве зни ци ма”. На пу стио је 
ни шку бол ни цу у ко јој је та да при пре ма на ева ку а ци ја на ме сто ко је је 
би ло да ље од фрон та. Бол ни ца је ева ку и са на за Кру ше вац. На крат ко се 
ви део с мај ком ко ја је из бе гла у Ја го ди ну а по том се вра тио на фронт с 
још не за ра слим ра на ма. 

По но во се на шао на Вла си ни, Че ме р ни ку... У те шким бор ба ма Ср би 
већ два де се так да на др же од бра ну пред тро стру ко над моћ ни јим Бу га ри ма 
[Краков 1995, I: 21]. У бор би је лак ше ра њен. Ме так га је окр знуо по но су, 
баш на ме сту пре ло ма ко је је за до био у де тињ ству. Је ди ни ца је не пре ста-
но, да ни ма и но ћи ма, под ја ком ар ти ље риј ском ва тр ом. Опет је пре жи вео 
гра на ти ра ни пе ша диј ски ров у бли зи ни ко ји је ди рект но по го ђен. По том 
је то ком же сто ке бор бе за по че ло од сту па ње. То ком да на су др жа ни по-
ло жа ји док се но ћу од сту па ло. Код Гр де ли це пре шла се Мо ра ва. Срп ски 
се ља ци их до че ку ју. Из је да ло их „по ни же ње по бе ђе ног”. До шло је до 
по вла че ња уз ре ку Ве тер ни цу, Рет ко цер код Ме две ђе, по след ње бит ке на 
тлу Отаџ би не. 
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На Ко со ву, но вем бра 1915, „не бо је би ло те шка олов на пло ча над на ма”. 
По сву да су би ли оста ци по вла че ња, ха о са, ра су ла, ма со ван збег на ро да. 
Сту де нич ки мо на си пре но се мо шти Сте фа на Пр во вен ча ног [Краков 1997: 
108]. 

Ка ко је Вр хов на ко ман да од у ста ла од иде је да се на Ко со ву пру жи 
од лу чан от пор, на ре ђе но је од сту па ње пре ма Ја дран ском мо ру. По че ли 
су мра зе ви. Пре ла зак др жав не гра ни це до нео је но ва ис ку ше ња – све ма сов-
ни ја де зер тер ства. Од сту па се пре ко Пе ћи, пре во ја Ча кор, пре ма Пла ву 
– под сне гом. Пре ко 600 вој ни ка, го то во по ло ви на пу ка, ни је ви ше би ло с 
њи ма [Исти 1997: 117]. За вла да ла је зи ма, глад и бо ле сти. За хва ћен не ком 
вр стом ати пич не ко ле ре, Ста ни слав Кра ков је два је пре жи вља вао [Исти 
1997: 121]. Би ли су ак тив ни су пре ки су до ви за де зер те ре [Исти 1997: 124–135]. 

Половинoм де цем бра, пре ко Ко ма, под сне гом, на ми нус де сет сте пе-
ни, уском „ко зјом” за ле ђе ном ста зом ко ја је усе че на у сте ну над про ва ли јом 
у ка њо ну Ци јев не ишло се че тво ро но шке – пу за ло. Сва ких не ко ли ко ми ну-
та чуо се ур лик и туп уда рац при ли ком па да. Три да на и две но ћи тра ја ло 
је про вла че ње, пу за ње, те ту ра ње кроз кли су ру Ци јев не. Без сна, без хра не 
[Исти 1997: 136–138]. Вла дала је глад. До би ја ло се по ша ка, две сто ти не 
гра ма си ро вог ку ку ру зног зр на. Ста ни слав на во ди: „То ли ко сам оча јан 
због гла ди да бих ур лао, да ме још не за др жа ва осе ћај до сто јан ства и од-
го во р но сти пред сво јим љу ди ма” [Исти 1997: 139]. 

Од сту па ње се на ста ви ло пут Ска дра. По обо ду је зе ра, кроз бла то, 
глиб, мо чва ре, про би ја ла се вој ска глад них очај ни ка. Без број смр ти на 
сва ком ко ра ку, они ко ји су за ста ли, и за спа ли, нај че шће се ни су про бу ди ли. 
Ко нач но, на не кој су вој за рав ни не да ле ко од Ска дра пре дах ну ло се и уло-
го ро ва ло. Сле ди ла су че ти ри да на од мо ра и опо рав ка и ко нач но – хра на. 

Ка да се кре ну ло пре шла се Бо ја на, пут је во дио пре ко Ље ша и ко нач-
но у Сан Ђо ва ни ди Ме дуу, на оба лу Ја дра на. Али са ве знич ки бро до ви 
ни су укр ца ва ли срп ску вој ску, осим не што ра ње ни ка. Под ки шом ко ја 
да ни ма ни је пре ста ја ла, на ста вљао се по крет у ко ло ни пут Дра ча, пре ко 
гли ба и му ља, раз ли ве них ба ру шти на, ре ка... [Исти 1997: 143]. 

Због ау стриј ске фло те, пло вид ба да њу би ла је ри зич на па су фран-
цу ски бро до ви из Дра ча, 25. ја ну а ра 1916, у то ку но ћи ева ку и са ли срп ску 
вој ску на остр во Крф. И ко нач но, апри ла 1916, на ла зили су се у за ле ђу 
Со лу на. Опо ра вље ни и опре мље ни по но во су по ста ли вој ска. Ав гу ста 
1916, сти гли су под Мо глен ске пла ни не, не да ле ко од Остров ског је зе ра где 
се ства рао фронт. На се ве ру, иза вр хо ва пла ни на ко ји су се на зи рали на-
ла зи ла се гра ни ца Ср би је – Кај мак ча лан. Кра ков се опо ра вљао од троп ске 
ма ла ри је од ко је је обо лео у за ле ђу Со лу на. На Гор ни че ву, од ви ја ле су се 
стра хо ви те бор бе пр са у пр са. Фран цу ски офи цир, осма тра ју ћи бит ку, 
за ди вљен при ме ћивао је да се та кав при зор мо же ви де ти са мо на филм ском 
плат ну. Ста ни слав је опет био ра њен, на јед но око ни је ви део крат ко вре ме. 
Упр тач у бор би га је спа сао од шрап не ла. У том кр ва вом гро тлу бо рио се 
и хлад ним оруж јем. Стал ни на из ме нич ни пре па ди, не рет ко ноћ ни, од ви-
ја ли су се ка ко би се за у зе ли и за др жа ли ви со ви. Гу би ци су би ли ве ли ки и 
стра хо ви ти. Дан-два по том, по но во је био лак ше ра њен, по ли цу и но зи. 
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Да ни ма су кљу ча ле бор бе на Це га ну: „Чим иза ђе, сун це се за мра чи. 
Бар за нас ко ји ле жи мо при љу бље ни уз зе мљу и дрх ти мо на на шој ка ме-
ни тој ко си. Као да су се свуд око нас вул ка ни отво ри ли и ли ју на нас сво ју 
ла ву од ка ме ња, уси ја ног че ли ка и ог ња”, се ћао се Кра ков [Исти 1997: 175]. 
Од бе со муч не ар ти ље риј ске ва тре, вој ни ци су би ли кон ту зо ва ни, има ли 
су из лив жу чи: „Пет на ест да на ни сам оку сио ни шта”, осим не што мле ка, 
„још го ре од жу ти це, сва ку же љу за је лом уби ја ми смрад од ле ше ва. Има 
их сву где – ис пред на ших ро во ва, из ме ђу жбу ња, по па ди на ма” [Исти 
1997: 178]. Го ди на ма доц ни је имао је ноћ не ко шма ре, под се ћа ња на људ-
ску кла ни цу Гор ни че ва [Исти 1997: 340]. 

Пр вих да на сеп тем бра 1916. на ла зио се на Кај мак ча ла ну. Циљ је био 
за по се да ње нај ви ше ко те, 2525. То је сам врх пла ни не, „мит ска” тач ка за 
Ср бе, гра ни ца Отаџ би не. Пр вих да на бит ке Кра ко вљев 17. пук је у ре зер ви, 
бу квал но пре по ло вљен: „Ви ше ни је у пр вом пла ну”.

Пар да на ка сни је сту пи ли су у бор бу. На ла зи ли су се на крај њем де-
сном кри лу на ших сна га ко је оп се да ју Кај мак ча лан. У ју ри шу, на ба јо нет, 
под но са мог вр ха те шко је ра њен, на са мој гра ни ци Ср би је. Ле ва но га ни је 
му у функ ци ји, ме так се за др жао у сто па лу. Дво ји ца вој ни ка ко ји су га под 
ва тр ом из вла чи ли стра хо ви тим на по ром, те шко су ра ње на. Та да је опе ри-
сан без ане сте зи је [Исти 1997: 187]. 

У бор ба ма на Кај мак ча ла ну Ср би су има ли хи ља де мр твих и ра ње-
них, али је гра ни ца пре ђе на. С је се ни 1928. го ди не, ка да је пи сао На ше 
по след ње по бе де, хе рој ску бор бу за Кај мак ча лан опи са ће као „на ше но во 
Ко со во”.

По што је у но вем бру осло бо ђен Би тољ, се тио се да је то би ло на исти 
дан ка да је он, че ти ри го ди не ра ни је, 1912, ушао у тај град с Те ле граф ским 
оде ље њем Пр ве срп ске ар ми је пре сто ло на след ни ка Алек сан дра. Од лу чио 
је да се вра ти на фронт. Од био је опо ра вак у Би зер ти, ре чи ма: „Он де где 
ја же лим да се вра тим, то је у мо ју зе мљу”. Од био је и по ну ду да об у ча ва 
вој ни ке у Фран цу ској [Краков 1997: 191; Кра ков 1995, I: 46].

По по врат ку ви ше ни је про на шао сво ју је ди ни цу. Тре ћи пре жи ве ли 
офи цир 1. ба та љо на 17. пу ка био је он. Је ди ни ца је не ста ла, ис то пи ла се. 
За бор бе на Гор ни че ву, Це га ну и Кај мак ча ла ну од ли ко ван је Ор де ном Бе-
лог ор ла с ма че ви ма IV сте пе на. 

У ро во ви ма, у да ни ма за тиш ја, осим сва ко днев не раз ме не ар ти ље риј-
ске ва тре, бавиo се пи са њем. Те ма је 1915. го ди на. Чу је се да је Апис ухап-
шен и бе ле жи: „Ка жу да је био не ки атен тат на Ре ген та... И на фрон ту су 
ова кви раз го во ри не по жељ ни. Сви ћу те” [Краков 1997: 202].

Пук је и фор мал но био из бри сан. Из ње го вог са ста ва не ста ло је укуп-
но 1.720 вој ни ка и под о фи ци ра, и 64 офи ци ра. Бар дво стру ко ви ше би ло 
је на ле че њу или је би ло трај но оне спо со бље но. Пре о ста лих 800 вој ни ка 
ни је ви ше би ло до вољ но да се фор ми ра пук. То је је дан од пет пу ко ва срп-
ске вој ске ко ји су мо ра ли би ти из бри са ни с број ног ста ња. Сви су то до жи-
вља ва ли дра ма тич но и лич но. Пре ка ље ни рат ни ци пла ка ли су, укљу чу-
ју ћи и ко ман дан та пу ков ни ка Сто ји ши ћа, док је Кра ков чи тао соп стве не 



сти хо ве „Опро штај са 17. пу ком”, ка ко сâм бе ле жи – „сва ка ко рђа ве” [Исти 
1997: 203–204].

По стао је ађу тант у 1. ба та љо ну 4. пе ша диј ског пу ка, сме ште ном на 
крај њем ле вом кри лу срп ског де ла фрон та. Ру си, бри га да ге не ра ла Ди-
три ха, ко ји су се на ла за ли до њих, раз о ру жа ни су, и упу ће ни у по за ди ну. 
Вој ни ци су се по бу ни ли по сле ре во лу ци о нар них де ша ва ња у Ру си ји. Тре-
ћи на Со лу на из го ре ла је у не за пам ће ном по жа ру па је град по стао не си-
гу ран и пун раз бој ни ка. Де се ти не са ве знич ких офи ци ра уби је но је у Со-
лу ну на под му као на чин. На ре ђе но је да се не раз два ја ју од оруж ја ни то ком 
рет ких по се та гра ду [Исти 1997: 209–210].

Кра јем ја ну а ра 1918. го ди не из вр ше на је пре ко ман да. До би је но је 
по ја ча ње од око 20.000 до бро во ља ца – го то во ис кљу чи во Ср ба – ко ји су 
при сти гли из Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва. Та ко је у свим по сто је ћим 
ба та љо ни ма обра зо ва на но ва, че твр та че та, са ста вље на од до бро во ља ца. 
Пот по руч ник Кра ков по стао је вод ник у 4. че ти 2. ба та љо на 5. пе ша диј-
ског пу ка Дрин ске ди ви зи је. Па зи ло се ко ји офи ци ри ће им би ти до де ље-
ни. Из вр ше на је обу ка, ру ко ва ло се ау то мат ским оруж јем, одр жа ва ли су 
се кур се ви за ју ри шне тру пе, ди вер зант ска деј ства, упо тре ба бом би итд. 
као вр ло озбиљ не при пре ме за су о ча ва ње с бој ним отро ви ма. 

Тих да на за вр шио је пр ви ро ман Кроз бу ру. За ми шље ње сe обра тио 
при ја те љи ма – ле ка ри ма ко ји су се на ла зи ли у је ди ни ци, Ђор ђе ви ћу, Кре-
со ви ћу и Алек сан дру Ко сти ћу [Краков 1994; Исти 1997: 221–222]. Охра брен 
је њи хо вим ре чи ма те је од мах по чео да пи ше ро ман Кри ла. За раз ли ку 
од пр вог ко ји је за те ма ти ку имао 1915. го ди ну пре на пу шта ња зе мље, 
Кри ла су по све ће на бо рав ку на Со лун ском фрон ту [Краков 1991].

Ка да је сеп тем бра –но вем бра 1928. пи сао На ше по след ње по бе де се-
ћао се: „Наш рат био је још и те шко про гон ство. Зна ли смо да се ку ћи мо-
же мо вра ти ти са мо ју ри шем пре ко ту ђин ских ро во ва и то је др жа ло на шу 
сна гу, пу ни ло све све сти и ство ри ло та кав на пад ни дух” (...) „У том са зна-
њу ле жа ла је на ша бу ду ћа по бе да” [Краков 1999 (1928): 6].

Ко нач ни ју риш за по чео је 15. сеп тем бра 1918. Це ло ноћ на ар ти ље риј-
ска ва тра пре ко Со ко ла и До бр ог по ља при пре ма ла је од лу чан по крет. За-
бе ле жио је: „Под (...) ци кло ном од че ли ка ко ји ви тла и ур ла из над на ших 
гла ва...” Пред по крет, ка ко ти 4, ко ман дант ба та љо на пот пу ков ник Љу-
бо мир Мак си мо вић обра ћао му се ре ћи ма: „Кра ков, да нас је ве ли ки ис пит. 
Је дан крст вам не ги не...” [Краков 1997: 224]. И ко нач но у 1700 ча со ва, на 
це лој ли ни ји фрон та ко ји су др жа ли Ср би за по чео je из ла зак из ро во ва и 
по крет. У пр во вре ме опре зно су се при ми ца ли не при ја тељ ским ро во ви-
ма. Пу за ли су уз стр ми ну док ар ти ље риј ска деј ства ни су пре ста ја ла. При-
кри ве ни вој ни ци че ка ли су са ти ма, на до мак не при ја тељ ских је ди ни ца. 
У не ко до ба но ћи, склуп чан на сте ни, уто нуо је у по лу сан. Иш че ку ју ћи, 
по лу све сно, „ка мом и ру ка ма” [Краков 1999 (1928): 10] из ду био је ров до-
вољ но ду бок да ви ше не ви ди пред со бом [Краков 1997: 226]. У зо ру, 16. 
сеп тем бра, по сле де сет са ти ко шма ра ба та љон je кре нуо у на пад. Кра ков 
је пред во дио по лу че ту ко ја је има ла уло гу пр вог ју ри шног на ле та. Ус пе ли 
су да за о кру же утвр ђе не бу гар ске вој ни ке на обо ду Гра де шнич ке ко се. 
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Бу га ре је ухва ти ла па ни ка. Цео ба та љон се пре дао, 800 љу ди, с не мач ком 
ми тра ље ском по са дом. У јед ној ко ли би иза вр ха от кри ве но је да је ту не-
по сред но бо ра вио за по вед ник бу гар ских тру па пре сто ло на след ник Бо рис. 
У без гла вом бе гу оста вље но је лук су зно, сре бр но по су ђе, чак и ње го ви 
ло вач ки пси [Исти 1997: 231]. Ка ко је про бој фрон та ус пео срп ска вој ска 
кон стант но на пре ду је – Дре нов ска пла ни на, Ба бу на2. 

Осмог ок то бра, од но сно 26. сеп тем бра, два на е стог да на офан зи ве, тра-
ја ла је бит ка за Ве лес. Све вре ме, од про бо ја, Кра ков и ње го ва гру па су у 
прет ход ни ци као ју ри шни вод. Убр зо су за у зе ли Го лик. Осма тра ју се 
Бу га ри ка ко па нич но бе же пре ко Вар да ра. Ту на Го ли ку, Кра ков је опет 
лак ше по вре ђен ба јо не том у це ва ни цу. Из ју тра, де ве тог, ушао је пр ви у 
Ве лес, сат ка сни је ушла је и срп ска ко њи ца а два са та ка сни је и фран цу-
ска вој ска. За фран цу ски филм ски жур нал им про ви зо вао је за у зи ма ње 
Ве ле са ко је се од и гра ло тог ју тра. Де це ни ју ка сни је овај сни мак увр стио 
је у свој филм: За част Отаџ би не [Исти 1997: 242]. 

У до ли ни Пчи ње, на кон ноћ не бор бе, до шло је до опу шта ња и од мо-
ра срп ских тру па. Ор до нанс из шта ба ди ви зи је у тр ку оба ве стио их је да 
је при мир је пот пи са но. Ту, на ви со ви ма На го ри чи на, пре да ла им се, по сле 
те шких пре го во ра, це ла јед на бу гар ска ар ми ја од 30.000 љу ди [Краков 
1999 (1928): 40–44]. На ста ви ли су пут ка се ве ру пре ко, Ко зја ка, по зна тог по 
чет нич ким бор ба ма до бал кан ских ра то ва, пут об ро на ка Руј на. Ау стри јан-
ци су пру жа ли слаб от пор. Срп ска вој ска ушла је три јум фал но у Вра ње 
а за тим у Ле ско вац. Нем ци су тог ју тра на пу сти ли град. Ме шта ни све до-
че да је не мач ки офи цир слу жбу у цр кви – бла го да ре ње за по бе ду срп ског 
оруж ја, про пра тио ре чи ма: „На ста ви те ва шу слу жбу. Ми раз у ме мо ва шу 
ра дост” [Исти 1997: 252]. 

У То пли ци су тра го ви стра хо та би ли на сва ком ко ра ку. Сви бу на ри 
би ли су ма сов не гроб ни це. Уста нак ко ји је ту из био због на сто ја ња бу гар-
ских оку па то ра да се ре гру ту ју Ср би, не за пам ће но је угу шен зве р ски 1917. 
го ди не. 

На Ја стреп цу су се од и гра ва ле тро днев не по след ње озбиљ не бор бе 
с Нем ци ма. Три јум фал но се ушло у Кру ше вац, за тим Кра гу је вац, град у 
ко јем је ро ђен и из ко јег је кре нуо у рат ју ла 1914. [Исти 1997: 260]. То ком 
но ћи сти гло је на ре ђе ње да кре ну на Са ву, у Ша бац и нај кра ћем мо гу ћем 
ро ку. Два да на ка сни је, с ма лом гру пом пре шао је у Срем на по зив де ле-
га ци је срем ских бо ра ца. 

Три де се то ри ца њих је из Јар ка кре ну ло за Ру му где их је за те кло не-
за пам ће но ус хи ће ње. Пред ку ћом др Жар ка Ми ла ди но ви ћа, ко ји је до шао 
по њих у Ша бац др жа ли су се го во ри, здра ви це, на ци о нал не ма ни фе ста-
ци је... Срп ско на род но ве ће про гла си ло је пре у зи ма ње вла сти у Сре му 
[Исти 1997: 266–270]. Де це ни ју ка сни је при се ћао се Кра ков: „Би ли смо 
ушли сви под шле мо ви ма, али су Ср би из Ру ме зах те ва ли да ви де шај ка чу. 
Она је за њих би ла нај ви ше зна ме ње (...). Ве ру јем да је то био нај ра до сни ји 
дан Ру ме, али је био и нај ра до сни ји дан у мо ме жи во ту” [Краков 1999: 61].

2 Као нај хра ба ри је вој ни ке с ко ји ма је ра то вао Кра ков по ми ње бра ћу Бо ро та, до бро вољ-
це из Дал ма ци је, од ко јих је је дан по ги нуо на Дре нов ској пла ни ни. Ви де ти: [Краков 1999: 22].
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У Ру ми су про ве ли три да на. Ка ко су срп ске тру пе пре ба че не у Срем 
са сто ти не сво јих вој ни ка пре ко Ири га упу тио се за Врд ник, у ма на стир 
Ра ва ни цу да би се по кло ни ли мо шти ма ца ра Ла за ра што су и учи ни ли 
[Краков 1997: 272]. Кра ков на во ди да је фру шко гор ска Ра ва ни ца „не ка ко” 
сва у зна ку кра ља Ми ла на, пр вог срп ског кра ља „по сле Ко со ва” – це ло-
куп на ат мос фе ра и око ли на под се ћа ла га је на Кра ља. 

С но вим на ре ђе њем пре шао је у Но ви Сад где је са знао да је још пре 
два ме се ца сте као чин по руч ни ка и да је од ли ко ван Злат ном ме да љом 
Оби ли ћа за хра брост. Убр зо је до био и на ре ђе ње да се вра ти у Ру му [Исти 
1997: 274]. Пре ма но вом на ре ђе њу ње гов 2. „гар диј ски” ба та љон 5. пе ша-
диј ског пу ка до био је за да так да пре ита ли јан ских тру па из би је на Ри је ку 
[Исти 1997: 274]. Но ћу, 12. но вем бра, воз са срп ским за ста ва ма, кре нуо је 
пре ма За гре бу где их је до че ка ла пе то чла на де ле га ци ја На род ног ви је ћа 
на че лу са Све то за рем При би ће ви ћем. Из ју тра 15. но вем бра сти гли су на 
Су шак. Ита ли јан ски ад ми рал Рај нер (Re i ner) ни је ве ро вао да су при сти-
гли са Со лун ског фрон та твр де ћи да је то не мо гу ће3 [Исти 1997: 278]. Пре-
ма од лу ка ма ме ђу са ве знич ке кон фе рен ци је, два да на ка сни је на ре ђе но 
им је да се пре ба це у Кра ље ви цу. За пред став ни ка срп ске вој ске у Ри је ци, 
код фран цу ског ге не ра ла Тра ни јеа, од ре ђен је лич но он. 

По сле озбиљ ног спо ре ња с ита ли јан ским вој ним вла сти ма, због од-
но са пре ма на шој вој сци, као и пре ма ма тич ном ста нов ни штву, 20. де-
цем бра 1918. пре ко ман до ван је у За греб. Ра дио је као ађу тант код бра та 
Све то за ра При би ће ви ћа, пу ков ни ка Ми ла на, ко ји је шеф Ми си је за ре ор-
га ни за ци ју ју го сло вен ске вој ске у За гре бу [Краков 1997: 292]. За греб је 
та да по де љен град. Хр ват ска и Сла во ни ја би ле су пре пу не вој них бе гу-
на ца као по сле ди ца тра гич ног рас па да и из гу бље ног ра та. Стје пан Ра дић 
и ње го ви тра жи ли су хр ват ску ре пу бли ку. 

Гру ба ан ти срп ска ма ни фе ста ци ја до го ди ла се у За гре бу већ 5. де цем-
бра, пет да на на кон про гла ше ња Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца. 
На де мон стран те, на о ру жа не K. und K. до мо бра не, на Је ла чи ће вом тр гу 
та да су пу ца ли дал ма тин ски мор на ри и ју го сло вен ски со ко ли па је би ло 
и мр твих. Срп ска вој ска у овом до га ђа ју ни је има ла ни ка кве ве зе. Кра ков 
и сâм упа да у јед ну ма ни фе ста ци ју тог ду ха. Хи ља де де мон стра на та су 
про тив срп ске вој ске, „Пе тра опан ча ра”, а за хр ват ску ре пу бли ку. Но се ћи 
по ру ку од Kоманде до Бан ских дво ра, про шао је кроз ма су де мон стра на та 
[Исти 1997: 297–298]. По што је срео јед ног свог вој ни ка ко га је, те шко 
ра ње ног, из ву као по сле бор бе на Кри вој Фе ји 1915, а ко ји се вра ћао из 
ау стриј ског за ро бље ни штва, пре пу стио се емо ци ја ма. Те да не он ће упам-
ти ти на сле де ћи на чин: „Осе ћам се очај но сâм, као да сам се из гу био у 
про сто ру и вре ме ну. Имам два де сет три го ди не, а мо ја се ћа ња су ис пу-
ње на са мо мр тви ма: По ги нуо, уби јен, умро од ра на, раз нет, жив спа љен... 
Са мо то мо гу да до дам иза бес крај не ли сте дру гар ских и при ја тељ ских 
име на” [Исти 1997: 299]. 

3 У тек сту „На ше по след ње по бе де”, Кра ков га на зи ва – Рај нер (стр. 65), а у по то њи ма 
се ћа њи ма Жи вот Чо ве ка на Бал ка ну – Ре и нер (стр. 278).
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Убр зо по том, Ми си ја је уки ну та и у За гре бу је по че ло об ли ко ва ње 
Шта ба Че твр те ар ми је. За ко ман дан та је по ста вљен ге не рал Бо жа Јан ко-
вић, а за на чел ни ка шта ба пу ков ник Ми лан Не дић, ујак Ста ни сла ва Кра-
ко ва. Ста ни слав је од ре ђен за офи ци ра-ор до нан са за ши фру. Овог за ду-
же ња ду го се при се ћао као нај те жег по сла ко ји је оба вљао [Краков 1995, 
I: 55]. По сле ду го вре ме на до шао је у Бе о град. На ре ђе но му је да до пра ти 
ге не ра ла Јан ко ви ћа на но ву ду жност у За греб. 

Нај зад се ви део са мај ком, на кон 1915. го ди не. У ме ђу вре ме ну она се 
уда ла за пред сед ни ка Апе ла ци о ног су да Ив ка Ив ко ви ћа.

На Бе о град ској же ле знич кој ста ни ци ге не рал Бо жа Јан ко вић, уо чив ши 
Кра ко ва присећаo се ка ко је у тек осло бо ђе ној При шти ни 1912. ви део Ста-
ни сла ва, до бро вољ ца, „од ко јег је пу шка би ла ве ћа” [Краков 1997: 302]. 
У ства ри они су се одав но, у из ве сној ме ри, по зна ва ли. Ге не рал Јан ко вић 
био је вен ча ни кум ње го вих ро ди те ља и кр стио је Ста ни сла ва.

У За гре бу на ша вој на оба ве штај на слу жба са зна је за још је дан по ку-
шај пре вра та ко ји је осу је ћен. На чел ник Шта ба Че твр те ар ми је је оку пље-
не хр ват ске пр ва ке упо зо рио: „До ста је на ших гра до ва пре тво ре но у ру-
ше ви не да би се ова за јед нич ка др жа ва ство ри ла. Не ће мо се ус те за ти да 
срав ни мо ваш град, ако је то по треб но да се ова др жа ва одр жи” [Краков 
1997: 308–309; Кра ков 1995, I: 58]. 

Mаја 1919. го ди не пре ко ман до ван је у пе ша диј ски ба та љон Кра ље ве 
гар де у Бе о град. За то је нај ве ро ват ни је за слу жан пу ков ник Јо сиф Ко стић, 
кла сни друг ње го вог уја ка. Дво р ска слу жба би ла је из у зет но стро га. При-
вре ме но, ре зи ден ци ја ре ген та Алек сан дра на ла зи ла се та да у па ла ти Кр сма-
но вић на Те ра зи ја ма. Ње го во стал но дру штво био је Ђор ђе Рош, про ве ре ни 
Ста ни сла вов при ја тељ, кла сни друг, хе рој од бра не Бе о гра да 1915. Био је 
те жак ин ва лид. На Це ру, ме так му је раз мр скао де сну ру ку. Ипак се, иа ко 
ин ва лид, вра тио у свој 5. пре ко број ни пук. Уче ство вао је у по след њој од-
бра ни Бе о гра да 1915. го ди не, као пот по руч ник, вод ник 1. че те 2. ба та љо на 
10. ка дров ског пу ка. Та је ди ни ца, упам ће на по ле ген дар ном го во ру ма јо ра 
Га ври ло ви ћа за ко ји по сто је озбиљ не ин ди ци је да га је ин спи ри сао ако не 
и на пи сао упра во Ђор ђе Рош, пот пу но је уни ште на4. Ро шу је је дан ме так 
про шао кроз врат и иза шао кроз по ти љак. Нео бја шњи во или чу дом, пре-
жи вео је. С Ро шом је ре дов но од ла зио у ја хач ке ру те пут Ава ле, пре ко Ко-
шут ња ка или Топ чи де ра. Би ли су то иди лич ни да ни и че сте бе са не но ћи. 
У сан му је не рет ко до ла зи ла стра хо ви та кр ва ва бор ба на Гор ни че ву, ка да 
је по след њи ма сна га ма, ка мом, укло нио бу гар ског вој ни ка ко ји га је го то во 
уда вио.

На Пе тров дан, на ро ђен дан и имен дан кра ља Пе тра I, од и гра вао се 
рас ко шни бал у ре пре зен та тив ној па ла ти Офи цир ског до ма, у Ули ци 
кра ља Ми ла на. Од ма рао се од ма се и гу жве и мно штва раз дра га них љу ди, 
за не сен, опи јен у жен ским дру штвом, у фо те ља ма јед не ло же. Су тра дан 
је позван на ра порт код ко ман дан та Гар де, пу ков ни ка, по то њег ге не ра ла 

4 Пр ви за пис ле ген дар ног го во ра по ја вио се упра во у књи зи Ђор ђа Ро ша: [Рош 1931: 
22–23].
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Пе тра Жив ко ви ћа, ко га под ре ђе ни офи ци ри на зи ва ју „ве ли ки ин кви зи тор” 
[Краков 1997: 311].

Пре ко ман до ван је у 21. пук, и то у ба та љон сме штен у Ђа ко ви ци. Ни је 
уо чио, те ве че ри, на Пе тров дан, да се сме стио у ло жу на ме ње ну ре ген ту 
Алек сан дру [Исти 1997: 327]. Ода тле је упу ћен с друге стра не гра ни це, да 
за по сед не вис Ћа фа Кол шит [Исти 1997: 334]. По сле тро ме сеч ног иди лич ног 
бо рав ка у Бе о гра ду, у вр ле ти ма Ал ба ни је про вео је пу на три ме се ца.

На кон кур су је при мљен у но во фор ми ра ну Ау то ко ман ду у Бе о гра ду, 
где од ла зи пре ко Ско пља, без са гла сно сти ма тич не ко ман де. У во зу за Бео-
град схва та да је за њим из да та по тер ни ца из Шта ба Ко сов ске ди ви зи је. 
При ве ден је у Ни шу где је пот пи сао да је при мио на ре ђе ње да се вра ти али 
ко је ниje ис по што вао [Исти 1997: 338]. Из во за је из ашао на Топ чи де ру. 
Пу ков ник Де ро ко, ко ји је за по ве дао Ау то ко ман дом, схва тио је ње го ву си-
ту а ци ју и чвр сто га по др жа ва.

Шест ме се ци по том, на ру ка ма му је би ло ма шин ско уље, рас кла пао 
је мо то ре, кр пио гу ме, по све тио се обу ци ре гру та. Злат ни ши ри ти и двор-
ске ко те ри је да ле ко су од ње га: „Све се из ме ни ло и опет је све по ста ро ме, 
са мо ја ви ше ни сам ја. Мо је је из гнан ство за вр ше но, са мо мој нор мал ни 
жи вот ни је по чео. (...) Вој ска, од тре нут ка ка да је из гу би ла оре ол ко ји јој 
је да вао рат, и ка да ви ше не ма драж опа сно сти, по чи ње да ме гу ши сво јим 
твр дим и уским окви ри ма” [Исти 1997: 339].

Ње гов прет по ста вље ни офи цир, по сле јед ног ка шње ња, ка знио га је 
ко мен та ри шу ћи при том: „Ви ни сте за вој ску” [Исти 1997: 340]. При мио 
је то као по ни же ње, те шко „као цр на зе мља”. 

Ипак, са Цви ја но ви ћем, на шим по зна тим, ве ли ким а скром ним из-
да ва чем, чи ја се књи жа ра на ла зи ла пре ко пу та Дру ге му шке гим на зи је, 
и ко ји је, за раз ли ку од Ге це Ко на, чи тао оно што је об ја вљи вао, пот пи сао 
је уго вор за ро ман Кроз бу ру. Је ди но га кат кад на сме ја ни, бес крај но ду хо-
ви ти дра ги при ја тељ, име њак, Ста ни слав Ви на вер раз ве се ља вао [Исти 
1997: 340]. 

Осам на е стог ју на 1920. го ди не, по сле руч ка то пло се по здра вио с мај-
ком. Обу као је но ву лет њу, бе лу блу зу. На гру ди ма му је, као и увек био 
Ор ден Бе лог ор ла с ма че ви ма. Ка ко се се ћао, „уз не ми рен и гро зни чав” ис-
тр чао је из ста на у Ули ци кра љи це На та ли је 16 [Краков 1997: 342; Ко је ко 
у Ју го сла ви ји 1928: 73]. Жу рио је пут Сла ви је, па у је ди ни цу код То пов ских 
шу па. Вр шио је пре глед оруж ја вој ни ка. Је дан од њих је при сло нио ау то-
мат ски пи штољ се би на гру ди, по ред Ордена Бе лог ор ла и пу цао. Из вр шио 
је са мо у би ство. На ру ка ма су га но си ли, као на Кај мак ча ла ну, до Вој не 
бол ни це. По ја вио се и шеф вој не хи рур ги је ге не рал Ми хај ло Пе тро вић, 
ко ји је по зна вао ње го вог оца. Ра на је би ла та ква да ле ка ри ни су ви де ли 
ни ка кву на ду [Краков 1997: 344]. Из ме ђу жи во та и смр ти, ипак је чуо све 
око се бе, а те ло као да ви ше ни је би ло ње го во. Го ди на ма доц ни је, ту си-
ту а ци ју опи си вао је као ста ње из о штре них чу ла. Је ди но га је де сна ру ка 
„слу ша ла”. И, као на фрон ту, осе ћао је по тре бу да пи ше... Опе ри сан је без 
ане сте зи је, због сла бог ср ца, пот пу но све стан све га. Три и по са та је на 
жи во опе ри сан [Исти 1997: 346]. По том је до шло до тро ва ња – гној, ви со ка 
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тем пе ра ту ра је тра ја ла шест сед ми ца. Иси до ра Се ку лић му то ком јед не по-
се те ре кла: „Љу ди ко ји тра же смрт су баш они ко ји нај ви ше во ле жи вот (...). 
Ви сте ју нак и за ју на ке, као ни за еле мен тар не си ле, не ма смр ти” [Исти 
1997: 349]. 

По ли ти ка ко ја је на ту те му об ја ви ла цр ти цу, сме стив ши га за јед но 
с јед ном не срећ ном де вој ком ко ја се слич ним по во дом отро ва ла, ње гов 
гест об ја сни ла је као по сле ди цу не срећ не љу ба ви. По не чег је би ло у то ме. 
Јед на не у хва тљи ва опе р ска ди ва по му ти ла му је ра зум. По ли цај цу из 
ква р та, ко ји се по слу жбе ној ду жно сти ин те ре со вао за мо ти ве, ре као је 
ипак су шти ну: „Узрок је, кад већ мо рам да ка жем, мо је увре ђе но до сто јан-
ство чо ве ка и вој ни ка” [Исти 1997: 347].

Са мо сво јан и хи ро вит, ка кав је очи глед но био, пре ко по је ди них ства ри 
ни је мо гао да пре ђе. Пен зи о ни сан је 24. ју на 1921. го ди не [Архив Ју го сла-
ви је: Зби р ка Ста ни слав Краков].

На пу шта ње вој ске, код број них рат ни ка ко ји су про шли ра то ве 1912–
1918. до би ло је тих го ди на из не на ђу ју ће раз ме ре. 

Кра ко вље ва 46. кла са Вој не ака де ми је има ла је 50% гу би та ка у ра-
то ви ма, а три че твр ти не пре жи ве лих на пу сти ло је по том вој ску, нај ви ше 
по сле при је ма офи ци ра из ау стро у гар ске вој ске 1919. и 1920. го ди не. По-
сто ја ла је за бу на, па оту да и не за до вољ ство, због на вод ног уна пре ђе ња 
ко је су ови до би ли, а због чи ње ни це да је си стем чи но ва у Ау стри ји био 
дру га чи ји од оног у срп ској вој сци. 

По све тио се пи са њу. У ње го вом слу ча ју пи са ње је не сум њи во би ла 
по тре ба, ве ро ват но и страст. Чи ње ни ца да је ро ма не Кроз бу ру и Кри ла 
на пи сао на фрон ту, не сум њив је по ка за тељ. Ту на пла нин ским об рон ци-
ма, у ро во ви ма, он је уо ста лом из да вао и лист, по лу ша љив, Ро во вац [Исти 
1997: 220], го то во сâм [Велики рат]5. Ње го ви прет по ста вље ни, не сум њи-
во мо ти ви са ни по рет ком ка кав фронт зах те ва, об у ста ви ли су да ље обе ло-
да њи ва ње тог бил те на. Али све јед но, по тре ба да се у та квим при ли ка ма 
чо век до хва ти пе ра, не сум њив је по ка за тељ. 

Још ра них два де се тих, па ра ла ле но с ли те рар ним ра дом, уз сту ди је 
пра ва, Кра ков се по све тио но ви нар ству. И жур на ли сти ка је по ста ла ње го-
во трај но од ре ђе ње. Умно го ме, упра во ње гов рад на по љу жур на ли сти ке 
од ре ди ло је ње го ву ка сни ју суд би ну, под ра зу ме ва ју ћи нај ви ше до ме те и 
из у зет на при зна ња, али и су но врат, на пу шта ње Отаџ би не, скри ва ње под 
ла жним име ном, па на кра ју и са свим скрај нут жи вот пот пу но опре чан 
ра ни јем. 

За по чео је као ре пор тер у ли сту По ли ти ка, у ка ко се се ћао де це ни ја ма 
по том, по лу ра зру ше ној па ла ти тог ли ста, сме ште ној по ред бе о град ске 
Дру ге му шке гим на зи је. У пр во вре ме пи сао је по ли циј ску хро ни ку [Кра-
ков 1995, II: 254]. По се ћа њу ње го ве кће р ке, био је „уред ник по ли тич ке 
ру бри ке По ли ти ке”. 

Па ра лел но, што су не сум њи во на ме та ли ње го ви ли те рар ни по ри ви, 
пре да но се ба вио и кри ти ком: књи жев ном, по зо ри шном, филм ском. Пи сао 

5 Укуп но је об ја вио че ти ри бро ја, 2, 8, 18. и 25. де цем бра 1916. го ди не.



650

је чу де сне пу то пи се, ме ђу ко ји ма је из ве сно нај по зна ти ји онај о Ју жној 
Ср би ји, об ја вљен 1926. го ди не.

Пред у зи мљив, сав од ак ци је, љу бо пи тљив, мо де ран, о че му уо ста лом 
све до че и ње го ви књи жев ни ра до ви, Кра ков се занимаo за филм. Та ко је 
осим ње го вих стал них те ма, вој ске, мор на ри це, ва зду хо плов ства, че сто 
ра дио ин тер вјуе с филм ским зве зда ма и пи сао о стра ним фил мо ви ма и 
филм ским глум ци ма. Ми ли ца Кра ков све до чи ла је да се вр ло до бро се ћао 
Фри ца Лан га ко ји ју је „цуп као на ко ле ну”, а с ко јим је њен отац имао 
не ке за јед нич ке пла но ве [Краков 1997: 8]. Да нас је, уо ста лом, Ста ни слав 
Кра ков ве ро ват но нај по зна ти ји као ау тор фил ма За част Отаџ би не, ко ји 
је 1993. од не куд при ка зан под на зи вом Гол го та Ср би је. Филм је, јав но сти, 
пр ви пут при ка зан 3. ма ја 1930. го ди не, у би о ско пу „Лук сор” [Краков 2000: 
85–88]6. Искон ски мо дер ни ста Кра ков је био оп чи њен мо гућ но сти ма ко је 
је филм до нео. Ве ро вао је да ће наш филм „го во ри ти све ту уме сто на ших 
не пре ве де них би бли о те ка”.

По сле По ли ти ке, по ло ви ном два де се тих пре шао је у Вре ме. У том 
ли сту он је до спео до по зи ци је глав ног уред ни ка, по том и ди рек то ра. 
Три де се тих го ди на Вре ме је би ло угле дан, ути ца јан лист, ма ње де сне ори-
јен та ци је, али на гла ше но мо де ран. Ми лан Сто ја ди но вић све до чио је у 
сећа њи ма (Ни рат ни пакт), да су му у Бу е нос Аи ре су, по што су до зна ли 
да је био су вла сник ли ста Вре ме, на гла ша ва ли да је тај лист за њих, три-
де се тих, био не ка вр ста узо ра. О ње го вој својевремeној ве ли чи ни све до чи 
не сум њи во и па ла та у ко ју је по окон ча њу Дру гог свет ског ра та сме ште-
на Бор ба, та да цен трал ни са ве зни лист, с ни зом пра те ћих гла си ла ко ја су 
је уо ста лом на кра ју над жи ве ла. Прет ход но, Вре ме се на ла зи ло у По ен ка-
ре о вој ули ци бр. 4–6 (да нас Ма ке дон ска). У вре ме Сто ја ди но ви ћа Кра ков 
је мо рао да на пу сти Вре ме. 

Кра ков се оже нио 1924. го ди не, Иван ком (ро ђе на Ива нић, 1898. го-
ди не). Би ла је зуб ни ле кар, као и ње на мај ка Ми ли ца Ми хај ло вић, ко ја је 
би ла и ле кар ка кра ља Пе тра I. По све до че њу Ми ли це Кра ков, ње на ба ка 
има ла је из ве сно вре ме ор ди на ци ју и у Бер ли ну. Њен отац, Иван Ива нић, 
био је зе мљо по сед ник из Ср бо бра на у Бач кој, а мај ка јој је би ла из Срем-
ске Ка ме ни це [Краков 1995, II: 36].

Иван ка и Ста ни слав упо зна ли су се не где на са мом по чет ку два де-
се тих го ди на у ба шти „Мо скве”, та да оми ље ном оку пља ли шту ли те ра та, 
где је у то вре ме је дан од уо би ча је них го сти ју био и мла ди пи сац Ста ни-
слав Кра ков. По све до че њу кће р ке био је то круг у ко јем су се та да по ја вљи-
ва ли Ми лош Цр њан ски, Ста ни слав Ви на вер, Раст ко Пе тро вић, Алек сан-
дар Де ро ко и др. Са свим у ду ху свог оца, ни је про пу сти ла да по ме не „леп 
про лећ ни дан” [Краков 1997: 7].

Кра ков је прет ход но већ об ја вио Кроз бу ру (1921) и Кри ла (1922), и био 
је, иа ко са свим млад, зна ме ни та лич ност, нај ви ше као про сла вље ни рат ник.

При ли ком јед не оштре по ле ми ке са Стје па ном Ра ди ћем 1926. го ди не 
а по сле Кра ко вље вог ин тер вјуа с Му со ли ни јем, пу ште на је у оп ти цај при ча 

6 „Лук сор” је да на шњи би о скоп „20. ок то бар” у Бал кан ској ули ци.
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да је Кра ков Је вре јин. Ра дић је та да но ви на ри ма ре као да на шу спољ ну 
по ли ти ку во де „са ми Је вре ји” и уз Нин чи ћа и Ку ма ну ди ја, по ме нуо је и 
Кра ко ва. Ово су по том по на ва ља ли број ни уста шки, ма ђар ски, ма ке дон-
ству ју шћи ли сто ви. Та ко је гла си ло ВМРО Не за ви си ма Ма ке до ни ја из ми-
сли ла да је ње го во пра во пре зи ме Кра ка у ер [Краков 1995, I: 221]. Кра ков је 
с Ра ди ћем же сто ко по ле ми сао још од 1923. го ди не, по сле Ра ди ће вог бо рав-
ка у СССР-у, ка да је Ра дић, ка ко је Кра ков на слу ћи вао, пот пи сао и је дан 
уго вор упе рен про тив Кра ље ви не СХС. Ка ко но во до ступ на со вјет ска 
ар хив ска гра ђа по ка зу је, Мо сква се та да оба ве за ла да ће на о ру жа ти Ра-
ди ће ве по бу ње ни ке.

Оми ље на Кра ко вље ва те ма би ла је чет нич ка ак ци ја пре бал кан ских 
ра то ва у Ју жној и Ста рој Ср би ји. Та ко је пи сао и о Ко сти Пе ћан цу у ли сту 
Вре ме 1927. го ди не, о де се то го ди шњи ци То плич ког устан ка. Пе ћа нац му 
је та да по дроб но опи сао це лу тра ге ди ју То плич ког устан ка, ка да је за ма ло 
за у зео Ниш, а ноћ ним пре па дом је ус пео да за у зме Бо си ле град, у чи јој се 
око ли ни на ла зи ла бу гар ска ко ман да. О Пе ћан цу, као и број ним дру гим 
хе ро ји ма срп ске на ци о нал не бор бе у тим кра је ви ма пи сао је, с мно го љу-
ба ви, у књи зи Пла мен чет ни штва [Краков 1930]. У Кра ко вље вој за о став-
шти ни ма те ри ја ли о чет нич кој ак ци ји у Ста рој и Ју жној Ср би ји 1893–1912, 
чи не пу них 29 бло ко ва [Архив Ју го сла ви је: Зби р ка Ста ни сла ва Кракова].

Есте та, па си о ни ра ни ко лек ци о нар ста ри на, зна тан део књи ге о Ју жној 
Ср би ји про жео је за па жа њи ма о за по ста вље ним спо ме ни ци ма на шег сред-
њо ве ко вља, не рет ко ве ли чан стве ним за ду жби на ма пре пу ште ним не ми нов-
но сти про па да ња, фре ска ма, че сто још при мет не опој не ле по те, цр во точ-
ним ико на ма за ба че ним и за по ста вље ним. Оста ци ма остат ка не гда шњег 
ве ли чан стве ног сја ја. Књи га о про пу то ва њу „кроз зе мљу на ших ца ре ва 
и кра ље ва” об ја вље на је 1926. го ди не. Ро ман тик, ка кав је био, по сву да је у 
тим на шим мит ским зе мља ма уо ча вао све до чан ства не гда шње ве ли чи не: 
„Уз рет ке спо ме ни ке ви зан ти ске у Ми стри, на Ато су, у Ра ве ни и крај Бос-
фо ра оста ле су за ду жби не на ших кра ље ва и де спо та као нај леп ша осве-
до че ња јед не ма ло по зна те, ви со ке сред њо ве ков не кул ту ре, пле ме ни те и 
ис кре не” [Краков 1926: 6]. И по ред по вре ме них раз о ча ра ња ви ђе ним, из 
све до чан ства ње го вог из ви ра ла је ду бо ка и сна жна ве ра у све оп шти на пре-
дак на шег на ро да и зе мље. Ат мос фе ру у жур на ли стич ким кру го ви ма Бео-
гра да, на са мом кра ју два де се тих го ди на 20. ве ка, Кра ков je уз гред но осли-
каваo се ћа ју ћи се ге не рал ног ди рек то ра штам пар ско-из да вач ког пред у зе ћа 
„Вре ме” Ми лу ти на Сте фа но ви ћа, бли ског при ја тељ Ан то на Ко ро ше ца. 
Пре ма Кра ко ву ова дво ји ца ско ро сва ко ве че про во ди ли су у Ка си ни, на 
Те ра зи ја ма, те да је оту да не рет ко та мо на вра ћао, ка да би се то ис по ста-
ви ло као нео п ход но због су тра шњег из да ња ли ста [Краков 1995, I: 98]. 
Ко ро ше ца је Кра ков по зна вао још од 1923. ка да су за јед но пу то ва ли у 
Пољ ску ко ји му је за ме рао во ђе ње кам па ње про тив Стје па на Ра ди ћа.

Ко ста Пе ћа нац је, та ко ре ћи, доц ни је по стао и Кра ко вљев но ви нар ски 
са рад ник. Кра ков је ма ја 1932. за по чео но вин ску кам па њу про тив Ита ли-
ја на, од но сно про тив фа ши стич ке Ита ли је и Му со ли ни ја. По сле јед ног 
на па да ита ли јан ске штам пе на Ју го сла ви ју, и Пе ћа нац je ис ка зао же љу 
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да на пи ше не што про тив Ита ли ја на. Ка ко Кра ков ни је имао по ве ре ња у 
ње го во пи са ње упу тио га је свом нај бо љем са рад ни ку Дра га ну Алек си ћу 
да он, по Ко сти ној при чи на пи ше текст. Чла нак је пот пи сао Ко ста Пе ћа-
нац [Исто 1995, I: 125–126]. Текст, об ја вљен на на слов ној стра ни Вре ме на 
био је на сло вљен: „На окуп, ов де вој во да Ко ста Пе ћа нац”. У то вре ме, 
1932. го ди не, по ја ви ли су се и Кра ко вље ви тек сто ви по ко ји ма је упам ћен: 
„Ју го сла ви јо, про бу ди се!” и „Шта че каш још, Ју го сла ви јо”. Лист По ли ти ка 
ко ји је та да на пао Кра ко ва да ја фа ши ста, био је мо ти ви сан, ве ро ват но пре-
суд но, и чи ње ни цом да је ти раж днев ни ка Вре ме био у по ра сту. Ита ли јан-
ска штам па ре а го ва ла је вр ло бур но на овај чла нак Ко сте Пе ћан ца, за пра-
вао чла нак Дра га на Алек си ћа. Та ко се го ди не 1933. у фа ши стич ком ли сту 
Сан Мар ко по ја вио и текст у ко јем је исме ва на и не ги ра на хра брост Ср ба.

Осим као уред ник у ли сту Вре ме, по чев од 1932. го ди не, на пред лог 
ата шеа за штам пу ру мун ског по слан ства у Бе о гра ду Ра у ла Ана ста си јуа, 
Ста ни слав Кра ков по чи ње да ра ди и као стал ни до пи сник но вин ске аген-
ци је Сид-Ест (Ју го и сток, Sud-Est agen ce de pres se) са се ди штем у Па ри зу. 
Но ми нал ни вла сник аген ци је био је из ве сни ру мун ски гра ђа нин Мир ча, 
али за пра во то је био Ти ту ле ску, ру мун ски по ли ти чар, из ве сно вре ме ми-
ни стар спољ них по сло ва те зе мље, доц ни је по ли тич ки еми грант. Кра ков 
је из ве шта вао го то во ис кљу чи во о при ли ка ма уну тар Ју го сла ви је, а Аген-
ци ја је у осно ви би ла на ме ње на за сту па њу по ли ти ке Ма ле Ан тан те. 

Кра ков је био и је дан од уред ни ка ме сеч ни ка На ша кри ла гла си ла 
Ае ро-клу ба Кра ље ви не Ју го сла ви је. Од 1935. зва нич ни на зив те асо ци ја-
ци је био је Кра љев ски ју го сло вен ски ае ро-клуб „На ша кри ла”. Тај ча со-
пис уре ђи ва ли су, по чев од 1924, ка да је иза шао пр ви број, Ни ко ла Аран-
ђе ло вић, Ми лош Цр њан ски, Ми о драг Ми ха и ло вић Све тов ски, Све ти слав 
Хо ђе ра, Ста ни слав Кра ков, Бо го љуб Јо ва но вић, Ми о драг Ни ко лиш, Пе тар 
Ри стић, Ан дра Ми тро вић и ко нач но Оре сти је Кр стић. Ре дак ци ја је би ла 
сме ште на у ули ци Кне за Ми ло ша 17, а доц ни је у па ла ти Ае ро-клу ба у 
Узун Мир ко вој број 4.

Апри ла 1934. го ди не у Ско пљу је обе ле жа ва но два де сет го ди на пр вих 
ре гру та из Ју жне Ср би је. Зва нич ни на зив им пре сив не ма ни фе ста ци је био 
је „Про сла ва рат ни ка Ју жне Ср би је” [Југословенска ки но те ка: Про сла ва 
рат ни ка Ју жне Ср би је у Скопљу]. Био је то скуп ста рих рат ни ка с про сто-
ра Ста ре и Ју жне Ср би је, ко ји је на го ди шњи цу ор га ни зо ва ла Ко ман да 
Тре ће ар миј ске обла сти са се ди штем у Ско пљу, на чи јем се че лу та да на-
ла зио ге не рал Ми лан Не дић.

Пр ви ре гру ти из тих но во о сло бо ђе них срп ских зе ма ља су 14. и 15. 
апри ла 1914. го ди не, пред пре сто ло на след ни ком Алек сан дром Ка ра ђор ђе-
ви ћем све ча но по ло жи ли за кле тву ко ји је по том, 24. ју на на Ка ле мег да ну, 
у До њем гра ду, под но Бе о град ске твр ђа ве, не да ле ко од Три јум фал не ка-
пи је Кар ла VI, по стао и ре гент.7 

То ком све ча но сти у Ско пљу, те 1934. го ди не, де фи ло ва ле су де се ти не 
хи ља да ста рих рат ни ка, као и при пад ни ци ни за на ци о нал них па три от ских 

7 Исто.



ор га ни за ци ја и вој ске. Сво јим рат ним дру го ви ма обра тио се та да Ста ни-
слав Кра ков, чи ја је ве за ност за Ју жну Ср би ју, мит ску „зе мљу на ших 
ца ре ва и кра ље ва”, би ла са свим из у зет на: „Као ваш друг, ко ји је са ва ма 
де лио и пат њу и сла ву” (...) „ви, нај до стој ни ји са на ше га ју га, пре ка ље ни 
и пре чи шће ни у ог њу ра та, рат ни ци Ју жне Ср би је, ви, ко ји сте те мељ ове 
др жа ве” (...) „за ве туј мо се да ће мо оста ти увек ка кви смо би ли, не по мир-
љи ви пре ма не при ја те љу, вер ни у бор би, без об зир ни у чу ва њу оно га што 
смо сте кли на кр ва вим бој ним по љи ма. За ве туј мо се да без бед ност да на-
шњих гра ни ца Кра ље ви не Ју го сла ви је не так ну ту очу ва мо а за Кра ља и 
Отаџ би ну увек и по след њу кап кр ви про ли је мо”. Сви за јед но, по но во су 
се за кле твом оба ве за ли на очу ва ње и од бра ну Отаџ би не и на вер ност 
Кра љу, ус кли ци ма: „Та ко нам Бог по мо гао!” и „Жи вео Краљ Алек сан дар!” 
Са чу ва ни сни мак не сум њив је по ка за тељ, из ме ђу оста лог, и Кра ко вље ве 
го вор нич ке ве шти не. Био је то чврст, је згро вит, ја сан, од лу чан бе сед ник 
[Југословенска ки но те ка: Про сла ва рат ни ка Ју жне Ср би је у Скопљу]. 

Кра ков се апри ла 1934. се ћао Ско пља као „нај ве ли чан стве ни је ма ни-
фе ста ци је ко ју је Ју жна Ср би ја по зна ла од свог осло бо ђе ња 1912. го ди не”. 
Го во рио је да су „као вас кр сли пет ју жно ср би јан ских пу ко ва до шли ком-
плет ни на ову ве ли ку смо тру вој нич ке со ли дар но сти и на ци о нал ног све-
до че ња”: Вар дар ски, Бре гал нич ки, Би тољ ски, Ко сов ски и Иба р ски [Кра-
ков 1995, I: 65].

Ње гов ве ли ки чла нак, на сло вљен „Чуј те”, об ја вљен на на слов ној 
стра ни ус кр шњег бро ја ли ста Вре ме (7–10. април 1934) са др жа вао је при-
каз ве ли ке на ци о нал не смо тре и из во де из обра ћа ња, по во дом исто риј ског 
сту па ња пр вих ре гру та Ју жне Ср би је у срп ску вој ску [Исти 1995, I: 66].

Ка ко је по зна то, све вре ме Кра ље ви на СХС/Ју го сла ви ја на ла зи ла се 
у за тег ну тим од но си ма с Ита ли јом. По сто јао је ја сан те ри то ри јал ни спор 
ко ји је рет ко ко га оста вљао рав но ду шним. По сле јед не се ри је ан ти срп ских 
тек сто ва у ита ли јан ској штам пи Кра ков ће на пи са ти чла нак об ја вљен по-
том на пр вој стра ни ли ста Вре ме на сло вљен „Ју на ци са Ка по ре та”, у ко јем 
је од го ва рао Ита ли ја ни ма, под сме ва ју ћи се њи хо вим на зо ви рат нич ким 
тра ди ци ја ма. Текст је об ја вљен 9. сеп тем бра 1934. го ди не [Исти 1995, II: 
231]. Кра ков је сâм за пи сао да је тај текст на стао по сле јед не ње го ве ау ди-
јен ци је код кра ља Алек сан дра, те да је об ли ко ван по Кра ље вој же љи, и 
са др жа вао је по дат ке ко је му је Краљ лич но дао. Од не куд, у на шој пу бли-
ци сти не рет ко је на во ђе но да је текст „Ју на ци са Ка по ре та” пи сан по во дом 
по ги би је кра ља Алек сан дра 9. ок то бра 1934.

Ка да је краљ Алек сан дар, тво рац и сим бол Ју го сла ви је, уби јен у Мар-
се љу, у тек сту „Тра гич на смрт на шег Кра ља”, об ја вље ном на на слов ној 
стра ни днев ни ка Вре ме 10. ок то бра 1934. по ред дру гог, Кра ков је за пи сао: 
„По ра же ни и за пре па шће ни те жи ном и стра хо том до га ђа ја, ми смо не ми 
пред је зи во шћу тра ге ди је ко ја је на шу зе мљу за де си ла, чи ји се за мах и 
раз ме ре је два мо гу пој ми ти и са гле да ти” [Краков 1934: 1]. 

По чев од пр вог ја ну а ра 1936. го ди не, у скла ду са ста вом та да шњег 
пред сед ни ка Са ве та ми ни ста ра Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, Кра ков је укло њен 
са чел ног ме ста ли ста Вре ме, по што је Сто ја ди но вић прет ход но от ку пио 
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све ак ци је овог кон цер на. Прак тич но је то зна чи ло от каз. Ипак, у ју ну 
исте го ди не до био је уго вор пре ма ко јем уре ђу је по себ на из да ња тог ли-
ста уз не дељ не и пра знич не бро је ве. По па ду Сто ја ди но ви ћа на ста вио је 
рад у ли сту Вре ме. 

Сто ја ди но вић, по све ћен лу кра тив ним ак тив но сти ма, „чо век овог све-
та”, са ста рим рат ни ци ма, ве те ра ни ма ра то ва 1912–1918, ни ка да ни је био 
бли зак. Све вре ме је по сто ја ло не по ве ре ње ме ђу њи ма. По том, при ча ло 
се и да ни је склон Кру ни – чак да је имао ду бок су коб с кра љем Алек сан-
дром. Срп ска цр ква се из тог раз ло га са свим уз др жа но др жа ла пре ма Ми-
ла ну Сто ја ди но ви ћу. Исти на, Ста ни слав Кра ков ко ји је имао лич них раз-
ло га за та ко не што, ни ка да, ни на го ве шта јем, ни је сум њи чио Ми ла на 
Сто ја ди но ви ћа – ни ка да је био у зе ни ту мо ћи, а ни ка сни је. Ве ро ват но је 
реч о ка рак те ру. Кра ков је др жао до ло јал но сти и до бр ог уку са. 

Вре ди по ме ну ти ре дак при мер где је Кра ков у на кнад ним се ћа њи ма 
иза шао из тог окви ра – јед ном уз гред ном на по ме ном. Био је то слу чај Све-
то за ра При би ће ви ћа. Кра ков је, на и ме, био уве рен да је При би ће вић са ра-
ђи вао и с Па ве ли ћем про тив кра ља Алек сан дра. У кон крет ној си ту а ци ји 
мо ра ло је по сто ја ти не ка кво опи пљи во са зна ње по том пи та њу ко је на ма 
да нас ни је до ступ но [Краков 1995, II: 387].

Кон кор дат ска кри за ко ја је до сти гла кул ми на ци ју 1937, би ла је при-
ро дан след по ме ну тог на сле ђа ве за ног за Ми ла на Сто ја ди но ви ћа.

Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић, Сто ја ди но ви ћев чо век, у свом Днев-
ни ку, у ви ше на вра та по ми ње Ста ни сла ва Кра ко ва. У бе ле шци од 27. ја-
ну а ра 1936. за кљу чу је да се при ча да је Сто ја ди но вић пред па дом, а по том 
и да Кра ков ра ди за Пе тра Жив ко ви ћа, те да „он са мо гле да да је ње му до-
бро”, уз на по ме ну да је овај „ку зен” са Љо ти ћем, Не ди ћем, Фо ти ћем [Јо-
вановић Сто и ми ро вић 2000: 30]. Два де сет осмог де цем бра исте го ди не, 
Сто и ми ро вић бе ле жи да је прет ход ног да на био по ли тич ки скуп у Кра-
ље ву, на ко јем се уз Љо ти ћа по ја вио и Кра ков, па ка же: „Кра ко ва го ни 
ње го ва крв Је вре ји на (ка жу да има и чи вут ске кр ви и то не мач ке!) да се 
ис ти че и гу ра у пр ви ред” [Исти 2000: 91].

У вре ме кул ми на ци је Кон кор дат ске кри зе ју ла 1937. го ди не, ко ја је 
при лич но уз бур ка ла ду хо ве уну тар Кра ље ви не Ју го сла ви је, Кра ков је ин-
тен зив но из ве шта вао за но вин ску аген ци ју из Па ри за Сид-Ест, за ко ју је 
ина че ра дио по чев од 1932. го ди не. По што су ње го ви из ве шта ји о при ли-
ка ма уну тар Ју го сла ви је у том пе ри о ду има ли по себ но ши ро ку про ђу у 
фран цу ској штам пи, по сле јед ног тек ста у ко јем је би ло ре чи о де мон стра-
ци ја ма, по зна тим као „Кр ва ва ли ти ја”, про ти вље њу Вла ди Ми ла на Сто-
ја ди но ви ћа, бо ле сти па три јар ха Вар на ве, усле дио је слу жбе ни по зив у 
Упра ву гра да Бе о гра да. По сле са слу ша ња ка жњен је са 20 да на за тво ра „због 
ши ре ња не тач них и алар мант них ве сти о на шој зе мљи у ино стран ству”. 
Био је то пр ви и по след њи слу чај те вр сте у ме ђу рат ном пе ри о ду. Шеф бео-
град ске по ли ци је и управ ник Гра да Бе о гра да Дра го мир Дра ги Јо ва но вић 
ипак је пре су ду пре и на чио у нов ча ну ка зну [Краков 1995, II: 253–254]. 

Сеп тем бра 1938. Сто и ми ро вић у сво је днев нич ке бе ле шке (7. сеп тем-
бар 1938) за пи су је да упра во пу ту је у Нир нберг, на кон грес На ци о нал со-
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ци ја ли стич ке пар ти је, као гост и по сма трач. Су тра дан, 8. сеп тем бра, у Днев-
ник упи су је да је пу то вао с брач ним па ром Кра ков, ко ји је пре ко Нирнбер га 
пу то вао у Пољ ску, ра ди при је ма не ког Кра ко вље вог на сле ђа. Сто и ми ро-
вић не про пу шта да у „Днев ник” уне се и за па жа ње о на ки ту го спо ђе Кра-
ков за ко ји ка же да је скуп. Та ко ђе бе ле жи, да има ути сак да је го спо ђа 
Кра ков „вр ло лу ка ва и окрет на же на”, ко ја би же ле ла да не ко по ми ри Сто-
ја ди но ви ћа и Љо ти ћа „ка ко би ње ном Ста ши би ло бо ље”. Она га је, ка ко 
ка же, зва ла „Кра ши”. За Кра ко ва Сто и ми ро вић ту ма чи да је гер ма но фил, 
и да је „ве ро ват но до би јао и но вац с не ке стра не”, а по том да је Краљ и 
по ги нуо због јед ног Кра ко вље вог члан ка „Ју на ци ма са Ка по ре та”. Сто и-
ми ро вић да ље пи ше, да Кра ков, ве ро ват но, пу ту је на Хи тле ров по зив, 
ма да сâм ка же да пу ту је при ват но. Сто и ми ро вић на во ди да му је Све тов-
ски при чао да су обо је, и Ста ни слав и Иван ка, стра сни коц ка ри, те да је 
овај то ви део у До ви лу (?!). При том чак бе ле жи да су се коц ка ли су тра дан 
на кон Кра ље ве по ги би је у Мар се љу [Јовановић Сто и ми ро вић 2000: 207].

Ци ни чан је и на те му Кра ко вље вих су за ка да је по ги нуо Краљ. Кра-
ков је, ка ко је по зна то, као ди рек тор ли ста Вре ме, пра тио Кра ља при ли ком 
по след њег тра гич ног пу то ва ња ок то бра 1934. у Фран цу ску.

На кра ју днев нич ке за бе ле шке за тај дан Сто и ми ро вић „ја ди ку је” 
по што је остао, за са да, у Мин хе ну, а брач ни пар Кра ков је на ста вио пут 
Нир нбер га, да би су тра дан, 9. сеп тем бра 1938, у истом Днев ни ку опи си вао 
сво је ути ске из Нир нбер га. Сто и ми ро вић је очи глед но био са свим ли чан, 
не про ми шљен, кон тра дик то ран. Објек тив ност му је би ла пот пу но стра-
на. Уо ста лом, дан по том, 10. сеп тем бра, Сто и ми ро вић опи су је ка ко је, из-
међу осталог, био на ча ју код Ри бен тро па „на ко ме је био и Фи рер” [Исти 
2000: 208].

По чев од 15. фе бру а ра 1936. го ди не, до је се ни 1939. Кра ков је по моћ-
ник уред ни ка ли ста Рат ник. Би ло је то зва нич но гла си ло Глав ног ге не-
рал шта ба, чи ји је уред ник био ге не рал Че до мир Шке кић [Краков 1995, 
I: 82]8. Ње гов по ло жај у ли сту био је ме ђу тим фор ма лан, а ве зан за ме сто 
на чел ни ка Оба ве штај ног оде ље ња. При ступ овој по зи ци ји Кра ко ву је био 
олак шан и чи ње ни цом да је био при пад ник Ин сти ту та зе маљ ске од бра не. 
Тим Ин сти ту том ру ко во дио је ге не рал Во јин Мак си мо вић.

Кра јем 1938, при су ство вао је, пу на ср ца, обе ле жа ва њу два де се то го-
ди шњи це осло бо ђе ња Ру ме. Увек се се ћао бе сног по но са тих да на 1918. 
ка да је ушао у Срем, од но сно Ру му. Уоп ште, ка ко се ви ди из ње го вих тек-
сто ва, Кра ков је пре ма Сре му га јио са свим осо бе ну љу бав. Сма трао га је 
твр ђа вом срп ског на ци о на ли зма и тра ди ци о на ли зма. 

 Пре ма све до че њу Ми ли це Кра ков Ар се ни је вић, Ста ни сла ву је на 
са мом кра ју три де се тих по ну ђе но ме сто по сла ни ка, од но сно ам ба са до ра 
у Ва шинг то ну, али га је од био. По ње ним ре чи ма, би ло му је не за ми сли во 
на пу шта ње отаџ би не [Краков 1997: 7].

У је сен 1939. го ди не Ста ни слав Кра ков осни ва лист Те ле грам, ко ји 
је, раз у ме се, сâм уре ђи вао. Ка да су Нем ци 1. сеп тем бра 1939. го ди не, 

8 Че до мир Шке кић (1889–1948) пе ша диј ски бри гад ни ге не рал. 
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на па ли Пољ ску, код Кра ко ва се, од јед ном, по ма ло раз бу дио и да ле ки пољ-
ски иден ти тет. Та ко је Те ле грам, де лом, об ли ко ван у са гла сно сти с пољ-
ским по слан ством у Бе о гра ду. Пољ ски ата ше за штам пу Глин ка сва ко-
днев но га је снаб де вао ма те ри ја ли ма ко је је Те ле грам об ја вљи вао. По том, 
по што је у Ју го сла ви ју при сти гло не што из бе глих По ља ка, пре ко Ру му-
ни је, ме ђу њи ма, по ро ди ца гро фа Ти шки је ви ча, Ан дреј Та ра нов ски, гроф 
Ар тур По тоц ки, Кра ков се с њи ма у ду жем пе ри о ду дру жио, по се ћи вао, 
и ко ли ко је би ло мо гу ће, по др жа вао их. 

Лист је та ко ђе си сте мат ски пра тио фран цу ско ви ђе ње, и рат них деј-
ста ва и дру гих ре ле вант них ак тив но сти. Тај сег мент углав ном је спа дао 
у до мен де лат но сти ње го вог са рад ни ка у ли сту – Ра да Ве сни ћа. Тих го ди-
на, фран цу ски Дру ги би ро, да кле оба ве штај но оде ље ње у Бе о гра ду, био 
је сме штен у хо те лу „Па лас”. Ве снић је у ме ри нео п ход ног одр жа вао те 
кон так те.

Уоп ште, у на ци о нал ним кру го ви ма у Бе о гра ду, пре лом ни до га ђај у 
том ра ту до го дио се ка да је по ра же на, и оку пи ра на, Фран цу ска. У Бе о гра-
ду је то до жи вље но, бу квал но као ка та кли зма – и у де мо крат ским кру го-
ви ма, и код оних ко ји су би ли де сни је на ци о нал но опре де ље ни. 

На кон што је Фран цу ска му ње ви то по ра же на, у Бе о гра ду је за вла да-
ла оп шта апа ти ја у по гле ду от по ра Не мач кој, по себ но има ју ћи у ви ду да 
је био на сна зи спо ра зум Бер лин –Мо сква, на осно ву ко јег је и по де ље на 
Пољ ска. 

Кра ков је 19. ју ла 1940. го ди не по стао ди рек тор Ра дио Бе о гра да иа ко 
је од лу ка Вла де до не та у ма ју. У се ћа њи ма доц ни је, на по ми ње ка ко је 6. 
но вем ба ра 1940, ка да је био при мљен код пред сед ни ка Вла де Дра ги ше 
Цвет ко ви ћа у ње го вом ка би не ту у Пред сед ни штву Вла де, с на ме ром да 
обра зло жи на бав ке нео п ход ног ма те ри ја ла за ра дио-ста ни цу, на ле тео у 
не згод ном тре нут ку. Упра во то ком раз го во ра Цвет ко вић је оба ве штен да 
су Ита ли ја ни „слу чај но” бом бар до ва ли Би тољ [Краков 1995, I: 96–97]. 
Иде ја је би ла да Цвет ко ви ћу ука же, по ред на бав ке ма те ри ја ла ко ја је уо ста-
лом већ ра ни је одо бре на, на нео п ход не ме ре по треб не ка ко би се на ци о-
нал ни ра дио, та да нај моћ ни је сред ство за оба ве шта ва ње на ро да, по ди гао 
на ви ши ни во.

Из ме ђу оста лог, пе ри од док је био ди рек тор Ра дио Бе о гра да, Кра ков 
је по све тио пре о ри јен та ци ји ове ку ће у на ци о нал ном ду ху. Та ко је, из ме-
ђу оста лог, осно вао и еми си ју „Ре чи на ци је” [Архив Ју го сла ви је: Зби р ка 
Ста ни сла ва Кракова]. У њој су сва ког ју тра еми то ва ни при ло зи ко ји су 
има ли за циљ под се ћа ња на ју на штва и на ци о нал на прег ну ћа из вре ме на 
бор би за осло бо ђе ње. Био је то сво је вр сни ком пен ди јум срп ских при ло га 
за Плу тар ха, што се уо ста лом уоп ште мо же ре ћи за Кра ко вље во де ло. 

Пр ве не мач ке бом бе па ле су на Бе о град 6. апри ла 1941. упра во то ком 
еми то ва ња еми си је „Ре чи на ци је” [Краков 1995, II: 40]. Ми лан Ба та Стои-
ми ро вић у днев нич кој на по ме ни 23. мар та 1941. по ми ње да га је пред сед-
ник Вла де Цвет ко вић при мио тач но у по ноћ, те да су раз го ва ра ли у при-
су ству Ма че ка и Цин цар-Мар ко ви ћа. Цвет ко вић му је на ло жио да су тра 
пре у зме Ра дио „под сво је, нај стро жи је”, с ци љем да обез бе ди да не пад не 
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у ру ке „ули ци” од но сно де мон стран ти ма. Су тра дан 24. мар та 1941. на звао 
га је управ ник Гра да и по ја снио: „Ра дио је под ва ма, али ви ни сте ко ме сар”. 
За тим је до шло до до го во ра уче тво ро о де та љи ма: Јо ва но ви ћем, шеф по-
ли тич ке по ли ци је, и Кра ко вим. Твр ди да их је Кра ков оба ве стио да је 
пред сед ник Управ ног од бо ра Ра ди ја „поп Ја нић” пре тио да ће, оног да на 
ка да Цвет ко вић оде пут Бе ча да пот пи ше Трој ни пакт, пре ко Ра ди ја из ре ћи: 
„На ро де, бра ни отаџ би ну!” По Сто и ми ро ви ћу с овим је по том раз го ва рао 
Управ ник гра да [Јовановић Сто и ми ро вић 2000: 460–461]. Из дао је на ло ге 
Кра ко ву и по ли ци ји, у ве зи с обез бе ђе њем Ра ди ја, ка ко се не би по но ви-
ло не што слич но као у Ру му ни ји. Не сум њи во се ми сли ло на до га ђа је у 
Бу ку ре шту 21–23. ја ну а ра 1941. го ди не, ка да је до шло до из у зет но бру-
тал не по бу не, пра ће не по гро ми ма, ле ги о на ра Хо ри ја Си ме, про тив Јо на 
Ан то не скуа. По што је 25. мар та пот пи сан Пакт, Сто и ми ро вић ве ли да је 
Кра ко ву на ло же но да па ри ра Лон дон ском ра ди ју „ко ји је ком про ми то вао 
ствар уна пред”. Тим по во дом за бе ле жио је: „Кра ков ра ди, али спо ро. Иа ко 
ре до ван гост Хи тле ров у Нир нбер гу (и то с го спо ђом Кра ков), он је сад 
од јед ном тром” [Исти 2000: 461]. Истог да на на по ме нуо је да су Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве за др жа ле осам ва го на на шег зла та ко је је при мље но 
на чу ва ње. Ово је об ја вље но од мах по пот пи си ва њу. Усле дио је пуч 27. 
мар та 1941. го ди не. Су тра дан по што је из вр шен пуч у Бе о гра ду, 28. мар та 
1941. Вла да је име но ва ла но ви Управ ни од бор Ра дио Бе о гра да. На ме сто 
до та да шњег пред сед ни ка др Во ји сла ва Ја ни ћа, име но ван је др Вла ди мир 
Ћо ро вић. Пр ва од лу ка но вог Управ ног од бо ра би ла је да Кра ков бу де сме-
њен с ме ста ди рек то ра, а да се на то ме сто по ста ви Вељ ко Пе тро вић, књи-
жев ник. Од лу ка Вла де, ме ђу тим, због рат них окол но сти ко је су убр зо 
на сту пи ле, ни је и ствар но спро ве де на, па је Кра ков за хва љу ју ћи не а жур-
но сти пу чи стич ких вла сти, на тој по зи ци ји остао до на па да на зе мљу 
6. апри ла 1941. го ди не. 

По то ња суд би на др Во ји сла ва Ја ни ћа ко ји је у ме ђу рат ном пе ри о ду 
у ви ше на вра та био ми ни стар ве ра, као и на род ни по сла ник, би ла је тра-
гич на. Кра ков се се ћао да ни ка ко ни је мо гао да га раз у ве ри да со вјет ска 
др жа ва ни је исто што и, ка ко је ве ро вао, ста ра исти на ма ло из ме ње на, 
пра во слав на и сло вен ска, Ру си ја. По чет ком ра та на шао се у ма на сти ру 
Жи ча с Ни ко ла јем Ве ли ми ро ви ћем, да би га по том у Вр њач кој Ба њи пар-
ти за ни та ко пре ту кли, „као ре ак ци о на ра”, да му је здра вље би ло пот пу но 
ра зо ре но. 

По след ња бе ле шка у Сто и ми ро ви ће вом Днев ни ку у ко јој се по ми ње 
Кра ков, да ти ра на је 7. апри ла 1941. На ла зио се у Љу бо ви ји. При ме ћу је да 
„ни ко не зна ни шта”. Уз гред по ми ње да је срео Кра ко ва ко ји је хи тао пут 
Бе о гра да, јер је у Ра ди ју, ве ли, оста ло три ми ли о на ди на ра, „ако то ни је 
из го ре ло” [Исти 2000: 480]. Кра ков, ме ђу тим, те да не опи су је дру га чи је. 
За ка пи ту ла ци ју је са знао 15. апри ла 1941. у Спу жу, да кле, на су прот Стои-
ми ро ви ће вој тврд њи. На сто јао је да из бег не Ита ли ја не, да им не би пао 
у ру ке има ју ћи у ви ду да је код њих још од 1932. био на цр ној ли сти.

За ро бљен је ипак у не ком клан цу из ме ђу Мој ков ца и Пље ва ља, у зо ру 
17. апри ла. Нем ци су га раз о ру жа ли и од у зе ли му ау то мо бил. Ка ко се 



се ћао, би ла је то прет ход ни ца јед не не мач ке оклоп не ди ви зи је. Кра ков се 
по вла чио на се вер с јед ном мо то ри зо ва ном гру пом ко ју је са чи ња ва ло 40 
ва зду хо плов них офи ци ра, под о фи ци ра и вој ни ка. Пред во дио их је ре зер-
вни ва зду хо плов ни ма јор Ми лош Мар тић, до цент Тех нич ког фа кул те та. 
Нем ци су им на ре ди ли да се упу те пе ши це у Пље вља, уда ље на 17 ки ло-
ме та ра, и да се та мо при ја ве не мач кој ко ман ди, где су при ку пља ни рат ни 
за ро бље ни ци [Краков 1995, I: 100]. Ка ко би из бе гли Нем це, пла нин ским 
пу те ви ма су, ван глав них ру та, на ста ви ли на се вер, и на кон че ти ри да на 
пе ша че ња до спе ли су на Зла ти бор, у Ча је ти ну, где још ни је би ло оку па то-
ра, а по том у Ужи це, ода кле су кре ну ли у Бе о град, пред ста вља ју ћи се као 
из бе гли це од бом бар до ва ња. У Ча је ти ни, где су при сти гли упра во на 
Ус крс, уни фор ме су за ме ни ли ци вил ним оде ли ма. Кра ко ва је та да при мио 
и по мо гао све ште ник Ми лан Па шић. Ње га и број ну по ро ди цу овог че-
сти тог све штен ка ли кви ди ра ли су то ком ра та. 

У Бе о гра ду су спу сти ли на Чу ка ри ци, ка ко би из бе гли не мач ке кон-
тро ле, на Глав ној же ле знич кој ста ни ци у цен тру гра да. Да не би упа дао 
у очи, као и да се не би чу ло, и при ча ло да је у Бе о гра ду, сед ми ца ма ни је 
из ла зио из ку ће. По пут пу сти ња ка, ни је из ла зио из ста на у ко јем су вра-
та би ла иш чу па на из ра мо ва, ме тал ни за сто ри на про зо ри ма ис кри вље ни 
и от ки ну ти, та ва ни це оби је не. На сто је ћи да не ми сли на ствар ност, чи тао 
је, нај ви ше ста ре пу то пи се. 

Из ме ђу оста лог, бом ба је па ла до ку ће у ко јој је жи вео, па је и њи хов 
стан знат ним де лом ра зо рен, али је ње го ва по ро ди ца, за раз ли ку од окру-
же ња, оста ла у пу ном са ста ву. Да на 5. ју на 1941. иза шао је из ста на у Кра-
ље ви ћа То ми сла ва број 11 (да нас Ин тер на ци о нал них бри га да) и по шао 
по крај Ка ра ђор ђе вог пар ка пре ма Сла ви ји. 

Ни ка да је де це ни ја ма ка сни је опи си вао то ста ње пот пу ног оча ја, ни је 
при крио, у свом сти лу, ни оно што би ве ћи на ра ди је пре ћу та ла. Пре ка-
ље ног рат ни ка ко ји је пре жи вео низ ра ња ва ња у бор ба ма, та ко му ње вит 
по раз и гу би так на ци о нал не сло бо де, сло ми ли су га. Био је ту и страх да 
не бу де упу ћен у за ро бље нич ки ло гор, мо жда и не што го ре. За то че ни штво 
је, уо ста лом, је два из бе гао. До жи вео је не ку вр сту сло ма не ра ва [Исти 
1995, I: 99–100, 119]. Тог 5. ју на сти гао је до оп сер ва то ри је, ка да се за чу ла 
по тму ла екс пло зи ја. Би ла је то екс пло зи ја у Сме де ре ву. До уја ка тих да на 
ни ка ко ни је мо гао да до ђе, ка ко би му из ја вио са у че шће, по што су га Нем-
ци др жа ли под стра жом. Ни је мо гао ни по сред но, пре ко су пру ге ње го вог 
бра та Ми лу ти на. 

Кра ков се се ћао да, по чев од 5. ју ла, ско ро ни је би ло да на ка да штам па 
ни је до но си ла спи ско ве стре ља них. До та да је у не ко ли ко на вра та од ла зио 
на Са ву, до „Шест то по ла”. Са ва је по че ла да но си ле ше ве па је пре ки нуо 
од ла зак на реку. 

Пр вих да на ав гу ста је дан ко ле га но ви нар нео че ки ва но га је по се тио 
с по зи вом на пот пис „Апе ла срп ском на ро ду за бор бу про тив ко му ни ста”. 
Кра ков је ово, ка ко ре че, крат ко од био, по што иа ко ан ти ко му ни ста, на 
шта га је овај под се тио, ни је сма трао да под оку па ци јом тре ба да се ба ви 
по ли ти ком [Исти 1995, I: 105]. 
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Не ди ћа, свог уја ка, пр ви пут је ви део 16. ав гу ста кад га је уј на, Ми-
лу ти но ва су пру га, те ле фо ном оба ве сти ла да је Не ди ћу одо бре но да при ма 
по ро ди цу, и да же ли да га ви ди. Ми лу тин Ми ћа Не дић, у то вре ме та ко ђе 
се на ла зио у за ро бље ни штву, ода кле се вра тио у зи му 1942. го ди не. Су-
тра дан, пр вог да на ка да су за јед но иза шли у шет њу, на и ла зе на обе ше не 
на Те ра зи ја ма. 

Два де сет де ве тог ав гу ста чуо је од јед ног при ја те ља да је Ми лан 
Не дић, ње гов ујак, обра зо вао Вла ду. Из не на ђен, зна ју ћи да је овај од ба ци-
вао та кву мо гућ ност, укљу чу је ра дио, што по ка зи ва њу ни је ра дио, те је 
са знао да је вест тач на [Исти 1995, I: 129–130]. Дан по сле био је пот пу но 
под ути ском де ша ва ња прет ход ног да на. Код ње га се по ја вио, не ка ко баш 
у вре ме руч ка, дав на шњи при ја тељ, пу ков ник Ми лош Ма са ло вић, ко ји је 
ина че ста но вао не да ле ко, не ко ли ко сто ти на ме та ра уда ље ној Ха џи Ме лен-
ти је вој ули ци. Ма са ло вић му је ре као да га је Не дић по звао за ше фа ка би-
не та и да га је пи тао за што се не по ја вљу је код уја ка. Су тра дан 31. ав гу ста, 
пре под не, пр ви пут је ушао у Ка би нет Ми ла на Не ди ћа, пред сед ни ка Вла-
де оку пи ра не Ср би је. Био је сме штен у згра ди у ко јој се до ра та на ла зи ло 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва, пре ко пу та Но вог дво ра. По пу лар но, то 
зда ње је на зи ва но „Жу та ку ћа”. Не дић се ни је сме стио у пр о сто ри ју у ко јој 
је прет ход но био ка би нет ми ни стра ко ју је ко ри стио као кон фе рен циј ску 
са лу, већ се усе лио у про стор не гда шњег по моћ ни ка ми ни стра [Исти 1995, 
I: 133]. Кра ков се при се ћао да је у тој про сто ри ји, код по моћ ни ка ми ни стра, 
као но ви нар, бо ра вио не бро је но пу та.

За у век је упам тио су срет с Ми ло ра дом Па вло ви ћем Кр пом, про фе-
со ром, ста рим на ци о нал ним рад ни ком, ко ји се од и грао јед ног од по след-
њих да на ав гу ста 1941. Кр па му је по ка зао фо то гра фи је ко је су не мач ки 
офи ци ри до не ли из НДХ и ко јих су и са ми Нем ци би ли ужа сну ти. Би ли 
су ужа сну ти бе сти јал но шћу хр ват ских уста ша. Ови Нем ци су ина че ста-
но ва ли у ре кви ри ра ном де лу ње го вог ста на.

У обра ћа њу срп ском на ро ду 15. сеп тем бра 1941. Ми лан Не дић обра-
зло жио је раз лог при хва та ња функ ци је. Из ме ђу оста лог ре као је: „Ду бо ко 
ве ру је мо да је наш нај ве ћи на ци о нал ни за да так да спа се мо од уни ште ња 
је згро срп ског на ро да, да му омо гу ћи мо да на ми ру до че ка крај овог стра-
шног ра та у ко ме ве ли ке си ле во де бор бу на жи вот и смрт, и да бар та ко 
до че ка мо дан осло бо ђе ња, ка да крај овог ра та ни смо уме ли да до че ка мо 
у сво јој сло бод ној ве ли кој до мо ви ни. Са мо та ко од го во ри ће мо за кле тви 
ко ју смо да ли Кра љу и Отаџ би ни” [Исти 1995, I: 165]. 

По след њих да на сеп тем бра или на са мом по чет ку ок то бра 1941. јед-
ног ју тра, са свим из не на да, у стан му је уне зве ре но до шао Ђор ђе Рош, 
ње гов ду го го ди шњи бли зак при ја тељ, и кла сни друг. Као пот пу ни ин ва-
лид, Рош се у ме ђу рат ном пе ри о ду успе шно по све тио по сло ва њу. Из ме ђу 
оста лог, вре ме ном је по стао за ступ ник не мач ке те шке ин ду стри је и кон-
цер на „Круп”, а по том, као ре зул тат из у зет ног угле да по стао је по ча сни 
кон зул Кра ље ви не Нор ве шке. Због чи ње ни це да је за сту пао кључ не не-
мач ке фир ме, као и да је био про сла вље ни рат ни хе рој из у зет ног угле да, 
Рош је имао по се бан ста тус код Не ма ца. Иа ко се ни је ба вио по ли ти ком, 
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ка да се Ср би ја по сле Април ског ра та на шла у не мо гу ћој си ту а ци ји, од лу-
чио се да по ма же све Ср бе и у сва кој при ли ци. По се до вао је, по при ро ди 
свог по сла, до бре ве зе и по ма гао је раз не ак тив но сти ге не ра ла Не ди ћа, и 
не бро је но пу та ин тер ве ни сао ка ко би се спа сли ра зни не вољ ни ци. По ред 
дру гог, Рош је био и ве ли ки да ро да вац срп ске цр кве, по себ но ма на сти ра 
Хи лан да ра. Пре суд но је по мо гао ма на стир Гра ча ни цу ка сних три де се тих 
го ди на 20. ве ка. Био је есте та и ве ли ко ду шни ме це на. При ме ра ра ди, збри-
нуо је и Па ју Јо ва но ви ћа, ка да је по зна ти сли кар из бе гао из Бе ча. Сме стио 
га је у је дан од сво јих ста но ва у Бе о гра ду. То ком Дру гог свет ског ра та Рош 
је ути цао на Нем це да се за шти те срп ске све ти ње на Ко со ву и Ме то хи ји. 
Због не из мер них за слу га ко је је имао за ма на стир Хи лан дар, је ди на је 
све тов на лич ност умр ла ван Све те Го ре, а ко ја је са хра ње на на мо на шком 
гро бљу Хи лан да ра. 

Рош је Кра ко ва тог ју тра уне зве ре но упи тао за што му ни ка да ни је 
ре као да је Је вре јин? Об ја снио је да му је др Ха ралд Тур нер ука зао да 
по сто ји на лог Ге ста поа за Кра ко вље во хап ше ње [Краков 1995, I: 220–222]. 
Кра ков се при се тио оне по ле ми ке с Ра ди ћем из 1926. го ди не, ка да је овај 
из ва лио но ви на ри ма да на шу спољ ну по ли ти ку во де „са ми Је вре ји” – Нин-
чић, Ку ма ну ди, Кра ков. Нем ци ма су по том пре до че ни, за хва љу ју ћи Ро шу, 
од го ва ра ју ћи до ку мен ти, ре ле вант на пољ ска ли те ра ту ра, хе рал дич ке ма пе 
и слич но, а об ја шњен је и по че так те за блу де. Доц ни је, Кра ков je ипак са-
знао да је Ге ста по из на ше др жав не ар хи ве тра жио до си је ње го вог оца, 
Си ги смун да Кра ко ва. Тек та да је са знао да је ње гов отац у Ср би ји пре шао 
у про те стан ти зам, на пу стив ши ри мо ка то ли ци зам, ка ко би мо гао по но во 
да се оже ни.

Од мах по сле фор ми ра ња Вла де, Кра ков је од био уја ков пред лог да 
он во ди Оде ље ње за ин фор ма ци је и про па ган ду при Ка би не ту. Ту по зи ци-
ју за у зи мао је Ђор ђе Пе рић. Прет ход но, кра јем ју ла, од ба цио је и зах тев 
Дра гог Сто ја ди но ви ћа да на сле ди Пре дра га Ми ло је ви ћа на ме сту глав ног 
уред ни ка Но вог вре ме на. Де се так да на ка сни је ствар се по но ви ла у бит но 
не згод ни јем об ли ку. Опет се јед ног ју тра по ја вио Ђор ђе Рош, смрк нут 
[Краков 1995, I: 230–232]. Ге ста по је упу тио но ви на лог за хап ше ње Ста-
ни сла ва Кра ко ва. Оп ту жи ван је по три осно ва: да је био ду го го ди шњи до-
пи сник но вин ске аген ци је Сид-Ест, чи је је сре ди ште би ло у Па ри зу, али 
ко ју су, по не мач ком ту ма че њу, фи нан си ра ли Со вје ти те да је тим пу тем 
ра дио на ан ти не мач кој про па ган ди; да је као вла сник и ди рек тор днев ног 
ли ста Те ле грам ра дио с По ља ци ма и фран цу ском оба ве штај ном слу жбом, 
те на па дао Не мач ку у свом ли сту; и тре ћа оп ту жба Ге ста поа би ла је да је, 
као ди рек тор Ра дио Бе о гра да, еми то вао из ра зи то шо ви ни стич ке срп ске 
еми си је, чи ме је, из ме ђу оста лог, при пре мао ат мос фе ру за 27. март, од но-
сно пуч.

Кра ков се, за бри нут, при се тио, да су већ Оп штин ске но ви не, то ком 
ма ја об ја ви ле да је Ра дио Бе о град при пре мао кли му за Mартовс ки пуч. 
Ствар је би ла озбиљ на и, што је нај го ре, ре ал но ње гов лист Те ле грам био 
је уре ђи ван про тив но не мач ким ин те ре си ма, а с отво ре ним сим па ти ја ма 
за на пад ну ту Пољ ску и Фран цу ску. Олак ша ва ју ћа окол ност би ла је да је 
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ком плет об ја вље них бро је ва ли ста, ве ро ват но је ди ни по сто је ћи, из го рео 
то ком по жа ра у На род ној би бли о те ци Ср би је. Нем ци ма је пре до че но да 
су оп ту жбе ла жне, плод де нун ци ја ци је, као и прет ход не, а од не куд се 
при се тио да је лист Ве ли ко не мач ког ра ди ја (Großde utscher Rund funk) 
но вем бра 1940. по хва лио Ра дио Бе о град, по што је до ла ском Кра ко ва, ка ко 
је ре че но, пре ста ла до та да шња про ко му ни стич ка ли ни ја те ра дио-ста ни це 
[Краков 1995, I: 232]. Ово му је ишло у при лог, а оп ту жба за до пи снич ки 
рад у аген ци ји Сид-Ест та ко ђе је би ла ре ал но нео сно ва на. 

По сле ду гог са слу ша ва ња, не у по ре ди во не при јат ни јег не го по след-
њи пут, де се так да на ра ни је, из Управ ног шта ба иза шао је са вим уту чен. 
Ка да је по том до шао у Не ди ћев ка би нет пре до чив ши му да до ла зи „по 
хит ној ства ри (...) ко ја је угро жа ва ла мо ју сло бо ду и мо жда и мој жи вот”, 
са гла си ли су се да је ја сно да је при мо ран да се ак ти ви ра, и та ко је по чео 
да уре ђу је Об но ву. Не дић му је та да раз ја снио да је Нем ци ма сум њив јер 
се др жи по стра ни, те да је ње му, то јест ми ни стру пред сед ни ку нео п ход-
но по треб но да има је дан лист у ко јем ће би ти у при ли ци да пот пу но 
по вер љи во пу шта по је ди не ин фор ма ци је. Та ко се Кра ков на шао на че лу 
Об но ве. Иде ја је би ла да се пре у ве ли ча ва ју ак ци је Не ди ће ве вла де про тив 
по бу ње ни ка на те ре ну, ка ко би се Нем ци ма да вао ути сак да се пред у зи-
ма ју же сто ке ефи ка сне ме ре. Не дић при том ни је за бо ра вио да на по ме не 
да у до та да шњег уред ни ка Об но ве Ба ту Сто и ми ро ви ћа ни је имао по ве-
ре ња. Би ла је, да кле, реч о на ду ва ва њу ан ти ге рил ских ак ци ја Не ди ће ве 
вла де, ка ко би се не ка ко при ми рио оку па тор. 

И фор мал но, по чев од 1. но вем бра 1941. го ди не, у скла ду с Не ди ће-
вом же љом, Ста ни слав Кра ков по стао је уред ник днев ног ли ста Об но ва. 
Ди рек тор ли ста та да је још увек био Вла ди слав Риб ни кар [Краков 1995, 
I: 254]. Об но ва је по че ла да из ла зи 6. ју ла 1941. го ди не, а по след њи број, 
986, иза шао је 5. ок то бра 1944. го ди не. Ди рек тор је био Вла ди слав Риб-
ни кар, а доц ни је Јо ван Та но вић. Глав ни уред ник, по чев од бро ја 98, 1941. 
го ди не, био је Кра ков. Од бро ја 520 из 1943. го ди не, глав ни уред ник био је 
Рат ко Жи ва ди но вић. Кра ков је до ла зак на ме сто уред ни ка ли ста Об но ва 
опи сао на сле де ћи на чин: „Сту па ју ћи, под при ти ском два на ло га Ге ста поа 
за мо је хап ше ње, и по са ве ту мог уја ка у Об но ву, ми слио сам да ћу бар са 
те стра не оста ти ма ло ми ран”. Би ла је то ме ђу тим за блу да. Основ на Не-
ди ће ва за ми сао, а ту је ви део Кра ко вље ву уло гу, би ла да тај лист, од но сно 
сâм Кра ков, по сред но, сво јим ре пор та жа ма по твр ђу је, „ис ки тив ши их” 
што ви ше, зва нич не из ве шта је Вла де, ко ји ма су об ја шња ва ни на по ри ка 
уми ри ва њу, ка ко су та да го во ри ли „еле ме на та не ре да”. Реч је би ла о сва-
ко днев ним, не пот пи са ном, из ве шта ји ма, за па ко ва ним та ко да Нем ци бу ду, 
ко ли ко је мо гу ће, за до вољ ни [Краков 1995, I: 258].

У Ср би ји је тра ја ла по бу на, од но сно уста нак. Не мач ке од ма зде би ле су 
ужа сно бру тал не. Ве ли ки део зе мље, чак и у том остат ку оста та ка Ср би је, 
био је у пла ме ну, ра зо рен, уни штен. Не мач ки оку па тор је стре љао, спро-
во дио од ма зде, са свим сле по, пра те ћи са мо соп стве ну ста ти сти ку. По сву да 
су би ла ма сов на стра ти шта – Шап цу, Кра ље ву, Кра гу јев цу... Сми ри ва ње 
зе мље би ло је жи вот но пи та ње Ср ба, по себ но об у ста вља ње ка зне них 
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екс пе ди ци ја. Не дић се на кра ју и при хва тио да обра зу је Вла ду, на са мом 
кра ју ав гу ста 1941. го ди не, тек по што је не мач ки оку па тор Не ди ћу пре-
до чио да ће Ср би ја би ти по де ље на из ме ђу окол них зе ма ља те да ће они 
сми ри ва ти си ту а ци ју. Уста ше су већ би ле ан га жо ва не то ком тра гич них 
до га ђа ја у Шап цу и Ма чви. Што се Не ди ћа ти че, би ла је то „кап ко ја је 
пре ли ла ча шу”. Ка ко је то Кра ков опи сао де це ни ја ма ка сни је, Ср би ја је 
би ла „жр тво ва на зе мља, од ко је је нај ве ћи део био пре тво рен у људ ску кла-
ни цу, на ко јој је сва ки члан срп ског на ро да че као свој ред на по гу бље ње” 
[Краков 1995, II: 6].

Што се но ви на ти че, ствар је функ ци о ни са ла та ко што је сва ко днев но 
одр жа ва на кон фе рен ци ја за штам пу у не мач ком Управ ном шта бу. Та мо су 
до би ја не ди рек ти ве шта се и на ко ји на чин, без из у зет ка, мо ра по ја ви ти 
у штам пи. Нем ци су од ре ђи ва ли и на слов, и ди мен зи је тек сто ва, и по зи-
ци ју у ли сту, од но сно где се мо ра на ћи оно што њих за ни ма. Ту ни ка кве 
из ме не од стра не Ре дак ци ја ни су би ле до пу ште не [Краков, 1995, I: 290]. 

Не где на са мом кра ју но вем бра Кра ков је по но во био на иви ци да бу де 
ухап шен од стра не Ге ста поа. Гре шком, ако не са бо та жом, при ли ком сла-
га ња ли ста, би ле су за ме ње не две фо то гра фи је. Ис па ло је да је ис под на-
сло ва „Де ло не мач ке вој ске”, об ја вље на фо то гра фи ја по би је них Ср ба. На-
слов је тре бао би ти об ја вљен из над фо то гра фи је на ко јој се на ла зио обје кат 
ко ји је об но ви ла не мач ка вој ска [Краков 1995, I: 290–291]. Вој ни цен зор ка-
пе тан Тангл био је бе сан, а Ге ста по је од мах ре а го вао. Из бе зу мље ни Кра ков 
мо лио је за по моћ уред ни ка Но вог вре ме на др Ми ло ша Мла де но ви ћа, ко ји 
је цен зо ра Тан гла по зна вао из пред рат ног пе ри о да. На овај на чин сми рен 
је ин ци дент. 

Не где кра јем 1941. Об но ва је пре се ље на из по лу ра зо ре не згра де пред-
рат не По ли ти ке у па ла ту ли ста Вре ме, та да Но вог вре ме на, у Де чан ској 
ули ци. Днев ни лист Но во вре ме по ја вио се у пе так 16. ма ја 1941. По след њи 
број 1066 иза шао је у че твр так 5. ок то бра 1944. Из ве сно вре ме, од бро ја 
923, 1944. го ди не, из ла зио је под на сло вом Но во вре ме – Об но ва, да би 
убр зо с бро јем 932 био вра ћен пр во бит ни на зив Но во вре ме. Глав ни уред-
ник, од бро ја 576, го ди не 1943. био је Ста ни слав Кра ков, а по чев од бро ја 
923, го ди не 1944. као глав ни уред ни ци на во ђе ни су Кра ков и Рат ко Жи-
ва ди но вић, да би од бро ја 932 глав ни уред ник био са мо Ста ни слав Кра ков.

Пр вих јул ских да на 1942. Кра ков се по но во на шао у не мо гу ћој си туа-
ци ји. По ро ди ца Кра ков по се до ва ла је плац на па ди ни ка Ли си чи јем по то ку 
ко ји су на по клон до би ли од ку ма кће р ки, Ми ли ци Кра ков. Ово зе мљи ште 
би ло је не ис ко ри шће но те су због оп ште не ма шти не у хра ни у про ле ћа 
1942. ту на пра ви ли ба шту и по се ја ли по вр ће и ку ку руз. По чет ком ју ла 1942. 
при ли ком јед ног до ла ска до ба ште, ис по ста ви ло се да се не ко рас пи ту је 
за зе мљу „не ке го спо ђе Ива нић-Кра ков”. По ка за ло се да за ин те ре со ва ни 
ра ди за Упра ву за је вреј ска има ња и да, по на ло гу Ге ста поа, има на лог да 
кон фи ску је њи хо ву ба шту, „по што је вла сни ца Је вреј ка” [Краков 1995, II: 
376–378]. У овом слу ча ју спа си ле су их ин тер вен ци је Ми ла на Не ди ћа и 
Дра гог Јо ва но ви ћа, као и ве ро до стој на до ку мен та. Дра ги Јо ва но вић му је 
ову си ту а ци ју раз ја снио ту ма че њем: „(...) овим Нем ци ма је до вољ но да им 
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би ло ка кав њи хов по ве ре ник, а ко ји је ко му ни ста, или уста шки пред став-
ник код не мач ког ко ман ду ју ћег ге не ра ла у Бе о гра ду или мо жда чак и не ки 
ваш но ви нар ски ко ле га не што шу шне да сте ви или ва ша су пру га Је вре ји, 
па да од мах на ре ђу ју, не про ве ра ва ју ћи то зло на ме р но оба ве ште ње” [Кра-
ков 1995, II: 378].

Три ме се ца по том, пр вих да на ок то бра 1942, јед на слич на под ме та-
чи на по но во је до ве ла да Ге ста по из да на лог о хап ше њу Кра ко ва. И та да 
га је спа сао цен зор Тангл, бу квал но га из ву кав ши из кан џи по ли тич ке по-
ли ци је. Ге ста по је та да пр во ухап сио Јо ва на Та но ви ћа, ди рек то ра Об но ве, 
а Кра ков је за др жан осам са ти у Рат нич ком до му, где је био сме штен Ге-
ста по. По вод је био из ба ци ва ње, од стра не Кра ко ва, јед ног тек ста увр шће-
ног за об ја вљи ва ње без ње го вог зна ња. Јед ном ње го вом са рад ни ку Ге ста по 
је до ста вио го тов чла нак, на сло вљен: „Као сун це си ја Изра ел ме ђу на ро-
ди ма”. Би ла је то де нун ци ја ци ја про тив не ко ли ци не но ви на ра пред рат них 
са рад ни ка „Сед ме си ле”, нај ви ше про тив Ми ће Ди ми три је ви ћа. Текст је 
био та ко сро чен да је де ло ва ло као да је „Сед ма си ла” би ла не ка кво упо-
ри ште ко му ни стич ке про па ган де. Оп ту жи ва ни су не са мо Ми ћа Ди ми три-
је вић, не го ма ње-ви ше и сви дру ги ко ји су пи са ли за „Сед му си лу” [Краков 
1995, I: 292–293; II 424–430]. Кра ков је, уо ста лом, за ову еди ци ју ко ја је 
до 1941. об ја ви ла го то во сто ти нак пу бли ка ци ја, и сâм пи сао. Го ди не 1940. 
об ја вио је, не пот пи са но, пу бли ка ци је Бор на ко ла, окло пље не ди ви зи је и 
Рат у ва зду ху. Ислед ник Ге ста поа је те но ћи ин си сти рао на пи та њу: „Ка ко 
се усу дио да спре чи об ја вљи ва ње тек ста за ко ји је Ге ста по на ре дио да бу де 
об ја вљен?” Кра ков је не ка ко ус пео да об ја сни да је са др жи на тек ста лаж 
и под ме та ње. Да је очи глед но у пи та њу лич ни об ра чун. А да он ни је био 
упу ћен да по сто ји та кав на лог, као и да у пи сме ном на ре ђе њу из Управ ног 
шта ба, ко ји је до би јао сва ко днев но, та кав на лог ни је по сто јао. Се тио се 
та да да се по зо ве на ин тер вју ко ји му је 1932. дао Ге белс, као но ви на ру 
ли ста Вре ме ко ји је пра тио пред сед нич ке из бо ре у Не мач кој. Би ло је то 
пре до ла ска на ци ста на власт. Ге белс је у том ин тер вјуу на гла ша вао да 
је „исти на нај бо ља про па ган да”. Ко нач но, но ћу по сле осам са ти че ка ња 
и са слу ша ва ња, пу штен је из Ге ста поа али му је на гла ше но да текст мо ра 
би ти об ја вљен. Нај ва жни је, ка пе тан Тангл га је по том на кнад но по крио, 
по што је тај текст, као цен зор, за бра нио, уда рив ши, та да ма гич ни зе ле ни 
пе чат, пре ко ње га. Уред ник Но вог вре ме на др Ми лош Мла де но вић и ње-
гов фо то ре пор тер Све то зар Гр ди јан, у слич ној си ту а ци ји би ли су ло ши је 
сре ће, и по ред Мла де но ви ће вих до брих ве за с Нем ци ма. До спе ли су пред 
не мач ки рат ни суд, по што се у не ком но вин ском тек сту, на фо то гра фи ји, 
у по за ди ни, ви де ла сли ка кра ља Пе тра II. Ствар је ипак на кра ју про шла 
ре ла тив но бла го по што ни ка да ни је фор мал но по сто јао акт ко јим је за-
бра њи ва но об ја вљи ва ње сли ке Кра ља. Све то зар Гр ди јан стре љан је на кон 
осло бо ђе ња.

Фе бру а ра 1944. Ге ста по је по но во ухап сио Кра ко ва. Ово га пу та ствар 
је би ла још озбиљ ни ја. При ве ден је у по ноћ ним са ти ма под оруж јем пр во 
у цен тра лу у Па ла ту Рат нич ки дом, а по том у за твор Ге ста поа у Ули ци 
кра ља Алек сан дра бр. 5 (згра да По слан ства Че шке). Не ја сан је по вод овог, 
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нај о збиљ ни јег, Кра ко вље вог хап ше ња. Ве ро вао је, на осно ву по то њих са-
зна ња, да је ова си ту а ци ја би ла по сле ди ца под ме та ња од стра не не ког, по 
ње го вим ре чи ма, ин фил три ра ног ко му ни сте [Краков 1995, II: 427, 461].

Уоп ште узев, ути сак је да је Кра ков то ком оку па ци је не ра до пи сао. 
Оба вљао је функ ци ју уред ни ка, ре ди го вао је и усме ра вао тек сто ве пре ма 
по тре ба ма Не ди ће ве вла де, не рет ко с ци љем сво је вр сног скри ве ног до пи-
си ва ња с оку па ци о ним вла сти ма. Али то ком оку па ци је ни је ви ше би ло ње-
го ве, ра ни је плод не, пу бли ци стич ке де лат но сти. Об ја вљи вао је очи глед но 
ко ли ко је мо рао и уз др жа но. 

Три де се тих, то је та ко ђе од ре ди ло ње го ву суд би ну, Кра ков је, углав-
ном као но ви нар и пр о па ган ди ста, по др жао и по мо гао по ли тич ки по крет 
рат ног дру га и ро ђа ка Ди ми три ја Љо ти ћа. Њих тро ји цу, Ма са ло ви ћа, Кра-
ко ва и Љо ти ћа, та да мла де офи ци ре, на Со лун ском фрон ту, њи хо ви прет-
по ста вље ни офи ци ри огла си ли су за „три му ске та ра”. Ду бо ко их је по ве зи-
ва ло са свим из у зет но ро до љу бље, бес пре кор ни, мо же се ре ћи ари сто крат ски, 
мо нар хи зам, по том и ис ку ство те шке и кр ва ве за јед нич ке бор бе. На кра-
ју и ве ли чан стве на опи је ност по бе дом. Оста ли су за јед но за у век. Дру ги 
свет ски рат пре жи вео је са мо Кра ков.

Та опре де ље на, ду бо ко све сна уко ре ње ност, ко ја је од ре ђи ва ла Ста-
ни сла ва Кра ко ва, и ко ја је от кла ња ла по ну де, или мо гућ но сти, да на пу сти 
Отаџ би ну, од ре ђи ва ла га је и доц ни је, за на век [Краков 1997: 7, 9]. Ка да се 
ко нач но, из гнан, сме стио у Па ри зу, отва рао је шам па њац при ли ком сва-
ког Но во го ди шњег до че ка с на дом и на гла ском да ће на ред ну сла ви ти у 
Бе о гра ду.

Још се по бе о град ским ан ти ква ри ја ти ма кат кад по ја вљу ју књи ге из 
би бли о те ке Ста ни сла ва Кра ко ва. Уку сно и не пре тен ци о зно из ра ђе ни 
екс-ли брис, с по ро дич ним гр бом Кра ко ва, не сум њи во све до чи о не гда-
шњем њи хо вом вла сни ку. Осим збир ке ико на, ве ћи ном спа се них од про-
па да ња, прет ход но за по ста вље них или од ба че них, углав ном из Ста ре и 
Ју жне Ср би је, вре ме ном је об ли ко вао и ве ли ке ну ми зма тич ке и фи ла те ли-
стич ке зби р ке. Пре ма по је ди ним све до че њи ма, ова по след ња би ла је ме ђу 
нај знат ни јим ко лек ци ја ма те вр сте уоп ште. Ка да се ње го ва та шта Ми ли-
ца Ми хај ло вић у је сен 1947. до ко па ла Па ри за, по твр ди ла је већ по зна то. 
Ње го ва би бли о те ка, фи ла те ли стич ка и ну ми зма тич ка зби р ка, ста ри не, 
ико не и сли ке, као и дру го по кућ ство, не тра гом су не ста ли, кон фи ско ва ни 
и раз ву че ни.

Во ље ну Ср би ју, на пу стио је ка да и дру ги при пад ни ци апа ра та ге не-
ра ла Не ди ћа. Би ло их је, исти на, не ма ло ко ји су оста ли, уве ре ни да ни су 
ни шта кри ви. Ме ђу њи ма, рет ко ко је до жи вео крај 1944. го ди не.

У Фо рарл бер гу, на са мом за па ду Ау стри је, сме стио се на крат ко с про-
фе со ром Бо ри во јем Јо ни ћем, бив шим ми ни стром про све те, и зуб ним ле-
ка ром Да чом Ко ва че ви ћем. И је ди но је Кра ков, ме ђу њи ма, имао сна ге да 
бр зо и од луч но ре а гу је ка да им је пре до че на опа сност. Го нио их је ка пе тан 
Ки ли бар да. Обо ји ца су ухап ше ни и осу ђе ни – Јо нић на смрт. По Кра ко-
вље вом се ћа њу ни ка ко му ни је успе ва ло да им об ја сни да им пре ти опа-
сност – твр ди ли су, не сум њи во и ве ро ва ли, да ни шта ни су кри ви. 
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Да ле ко од во ље не Отаџ би не, ко ја је би ла сми сао ње го вог жи во та, 
Кра ков је го ди не и го ди не про вео са свим скрај ну то, у бе ди. Бе жао је по 
алп ским за би ти ма по след њим ато ми ма сна ге, пре ко пла нин ских вр хо ва, 
гле че ра, ле де них ре ка ка ко би за мет нуо траг по ли циј ским пси ма. У ви ше 
на вра та прак тич но ухва ћен, спа сао се од луч но шћу и хра бро шћу пре ка-
ље ног рат ни ка [Краков 1997: 354, 364–378].

По том је жи вео под ла жним име ном, као чо век без иден ти те та, про-
шло сти, отаџ би не. И доц ни је у Фран цу ској, ка да је јед ном при ли ком по-
ста ло ја сно да ће би ти ухап шен с ци љем из ру че ња, до че га је, ка ко је оба-
ве штен, до шло у до слу ху с фран цу ским ко му ни сти ма, Кра ков ни је имао 
ди ле ме. Исе као је ве не и је два је пре жи вео. Ус пео да из и гра про го ни те ље.

Ка ко би сâм Кра ков ре као, го во ре ћи о на ро ду ко јем је при па дао „усред 
јед не хе рој ске сим фо ни је под ви га и стра да ња”, и о се би: „Суд би на ми је 
би ла ду го из ван ред но на кло ње на, а по том, као и ско ро свим мо јим су на-
род ни ци ма, по ста ла је вр ло сви ре па” (...) „Два ме ста су ми, у мо јој зе мљи, 
уз фан фа ре, под за ста ва ма и цве ћем, пре да ле ди пло му сво га по ча сног гра-
ђа ни на, а јед но чак да ло мо је име јед ној сво јој глав ној ули ци, док сам се, 
ко ју го ди ну ка сни је, мо рао да скри вам по не при сту пач ним пла нин ским 
свра ти шти ма под ла жним име ном, са ла жним за ни ма њем и ла жном на род-
но шћу” [Краков 1997: 12]. Кра ков ко ји је био до бит ник осам на ест од ли ко-
ва ња, по сед ник нај ве ћег при ват ног му зе ја у сво јој зе мљи, био је при мо ран 
да при ку пља до бро вољ не при ло ге, ка ко би са хра нио „ону осо бу ко ја је 
би ла са став ни и нај бо љи део мог жи во та...” По стао је, као уо ста лом и чи тав 
ње гов на род, хо да ју ћа тра ге ди ја, ка ко се сâм из ра зио, су ви шни чо век, „из 
два де сет пе тог ча са”, по ре чи ма Вир ги ла Ге ор ги јуа9. И ни је имао ди ле му, 
чи та ву ан тич ку тра ге ди ју ње го вог на ро да, про из вео је За пад, и ни ко дру-
ги, по ква ре но шћу, де мон ским ко ри сто љу бљем, то тал ним не до стат ком 
осе ћа ја за пат ње и му ку ко ју при чи ња ва дру ги ма, ба ха то шћу, па и не по-
зна ва њем при ли ка и не зна њем. И ко нач но, он ко ме је пи са ње би ло при зив, 
страст, ве ро ват но и сми ре ње, од лу чио се да при бе ле жи кључ не мо мен те 
ве ли чан стве не и тра гич не жи вот не при че чи ји је био ак тер. Ис по ста ви ло 
се, био је то сво је вр сни ла мент над из гу бље ном Отаџ би ном. Та ко су на ста-
ла ње го ва не до вр ше на се ћа ња, об ја вље на под на сло вом Жи вот чо ве ка на 
Бал ка ну, и књи ге о при ли ка ма у ко ји ма се на шао то ком Дру гог свет ског 
ра та, Он и ње го ва зе мља, Ге не рал Ми лан Не дић I и II. Оба де ла оста ла су 
не до вр ше на. Под ње го вим над зо ром об ја вљен је пр ви том књи ге Ге не рал 
Ми лан Не дић, 1963. го ди не. У уво ду за дру ги том, об ја вљен 1968. он ка же 
да га је те шка бо лест оме ла у ра ду. У ви ше на вра та на ја вље ни тре ћи на-
ста вак ни је сти гао да об ли ку је. Пост хум но, де це ни ја ма ка сни је, 1997. го-
ди не об ја вље на су и ње го ва та ко ђе де ли мич на се ћа ња Жи вот чо ве ка на 
Бал ка ну, ње го во ко нач но све до чан ство. 

На сто јао је да отрг не од не у мит ног за бо ра ва хе ро је и му че ни ке ко је 
је ње гов на род из ро дио. Ње го ва за вр шна де ла ја сно ука зу ју, у њи ма, то је 
нај о чи глед ни је, Ста ни слав Кра ков сти ца јем тра гич них окол но сти по стао 

9 Con stan tin Vir gil Ghe org hiu (1916–1992), ру мун ски књи жев ник, по ли тич ки еми грант.
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је не ка кав сво је вр сни срп ски Плу тарх. При том, пот пу но не у о би ча је но за 
на ше при ли ке, и по ред ја сне идеј не опре де ље но сти на су прот по рат ном 
по рет ку у Ју го сла ви ји, Кра ков је не дво сми сле но ис ка зао по што ва ње и за 
пар ти зан ску бор бу. Ди вио се не сум њи вим при ме ри ма хе рој ства и на тој 
стра ни, и не ма ди ле му да је ме ђу њи ма по сто ја ло уве ре ње да чи не нај бо ље 
за свој на род и сво ју зе мљу [Краков 1995, II: 8, 262]. 

При ли ке у ко ји ма се на ла зио, ка ко ина че би ва, од ре ди ле су ње го ву 
тра гич ну суд би ну. Хе рој ра то ва 1912–1918. по стао је, у Дру гом свет ском 
ра ту, са рад ник оку па то ра. Био је жр тва спле та окол но сти, „те ро ра исто-
ри је”, ка ко би ре као Мир ча Ели ја де10, али, са свим из ве сно и соп стве них, 
чвр стих, по ли тич ких уве ре ња. 

Он, ко ји је увек на гла ша вао да ће сле де ће го ди не сла ви ти у сло бод-
ној Отаџ би ни, ко ји је још на Со лун ском фрон ту по ну ду да се, озбиљ но 
по вре ђен, опо ра вља у ино стран ству, од ба цио ре чи ма: „Он де где ја же лим 
да се вра тим, то је у мо ју зе мљу”, Ср би ју ни ка да ви ше ни је ви део [Краков 
1997: 191]. Овај свет на пу стио је 15. де цем бра 1968. у Сан Жи ли је ну, у Фран-
цу ској, на са мом обо ду Же не ве.

Ми лан Бог да но вић пи шу ћи кри ти ку Кра ко вље вих ро ма на о Пр вом 
свет ском ра ту (Кроз бу ру; Кри ла), по ре де ћи ње го во пи са ње с дру гим пи-
сци ма ра та, на гла сио је кључ ну од ред ни цу Кра ко вље вог де ла – исти ни тост. 
Од ра стао у ра ту, ка ко ре че Раст ко Пе тро вић, и оста рио у ра ту, као да ни је 
при зна вао по раз. Ста ни слав Кра ков пр ви је при ме тио, На ше по след ње 
по бе де, обе ло да ње не да ле ке 1928, са др же ту ми сао, да реч – ка пи ту ла ци ја 
– не по сто ји у срп ском је зи ку [Краков 1999: X]. Ка ко је ре че но, за ју на ке, 
као ни за еле мен тар не си ле, не ма смр ти, не ма по ра за. По сто је са мо се о бе.

Ње го ва де ла, са свим из ве сно сâм врх рат не про зе код Ср ба, све до чан-
ства с пр ве ли ни је фрон та, отво ре на, бор бе на, бру тал на а опет оп ти ми стич-
на, не рет ко се ко мен та ри шу као ан ти рат на ли те ра ту ра. Ни је по треб но 
мно го му дро сти за ова ква ту ма че ња. Сва ки ре а ли сти чан рат ни ро ман је 
ан ти рат ни. Кра ков, то тре ба на гла си ти, не пре и спи ту је сво је при су ство 
у уни фор ми и на фрон ту. Иа ко по ми ње да је би ло и та квих гла со ва, кат-
кад. Он је ду бо ко уве ре ни рат ник, све стан ци ља и сми сла бор бе. Он сла-
ви хе рој ство. Отаџ би на је, то увек ва ља по но ви ти, код Кра ко ва оба ве зно 
пи са на ве ли ким сло вом. 

Мо же мо га за ми сли ти ка ко у нај те жим ча со вим скри ва ња по алп ским 
вр ле ти ма Фо рарл бер га, у гро зни ча вом бе гу од по те ра, у ча со ви ма нај ве-
ћег оча ја, ша пу ће, са мом се би, Ду чи ће ву Ave Ser bia... [Краков 1997: 374].
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SUM MARY: The key goal of this pa per is the re con struc tion of key mo ments in 
Sta ni slav Kra kov’s (1895–1968) bi o graphy. He was a fa mo us Ser bian man of let ters, pro-
mi nent in ter war jo ur na list, war he ro and fi nally an emi grant pu bli cist. The pa per is ba sed 
on per so nal te sti mo ni es, bi o grap hi cal no tes, ar chi ve ma te rial from Sta ni slav Kra kov 
Col lec tion kept in the Ar chi ves of Yugo sla via, do cu ments from the Na ti o nal Li brary of 
Ser bia and the Yugo slav Ci ne mat he que, pe ri o di cals and con tem po rary new spa pers, as 
well as on te sti mo ni es of Kra kov’s con tem po ra ri es. 

This pa per shows the li fe of Sta ni slav Kra kov from his early li fe cir cum stan ces: 
vo lun te e ring in the First and Se cond Bal kan War, par ti ci pa tion in the World War I as an 
of fi cer, con clu ding with the pe ri lo us jo u r ney thro ugh Al ba nian mo un ta ins to the Adri a tic 
Sea, and bre akthro ugh on the Ma ce do nian Front in 1918 via Kaymakcha lan. Wo un ded and 
de co ra ted se ve ral ti mes, he did not stay in the army. He de di ca ted him self to li te ra tu re 
and jo ur na lism. The stressful and jag ged at mosp he re in in ter war Yugo sla via de fi ned 
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Sta ni slav Kra kov. Whi le be ing a kind of a Bal gra de dandy he was al so a pro mi nent pa-
tri o tic fi gu re – a de co ra ted young ve te ran, edi tor of Po li ti ka and edi tor-in-chi ef of Vre me 
new spa pers, wri ter of war no vels, tra vel me mo irs, the a ter cri tic, and so on. Fa mily and 
ide o lo gi cal con nec ti ons with ge ne ral Ne dić de ter mi ned his jo ur na list ca re er and per so nal 
li fe du ring the World War II – when he was the edi tor of Ob no va and edi tor-in-chi ef of 
No vo Vre me ‒ as well as af ter it. As a col la bo ra tor, af ter the WWII, this well-known he ro 
of the WWI and the Bal kan Wars pas sed away as a fu gi ti ve and emi grant, ne ver brin ging 
to an end the in ten ded mo no graph abo ut ge ne ral Ne dić, nor his own me mo irs.

KEYWORDS: Sta ni slav Kra kov, WWI, in ter war jo ur na lism, WWII, oc cu pa tion, 
col la bo ra tion, emi gra tion, Bal kan Wars
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НО ВИ ПРИ ЛО ЗИ ЗА ИСТО РИ ЈУ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ

(Та ко, а не ина че: Спо ме ни ца о 150-го ди шњи ци пре се ље ња  
Ма ти це срп ске из Пе ште у Но ви Сад. При ре ди ли Дра ган Ста нић  

и Ђор ђе Ђу рић, Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2016)

Та ко, а не ина че! Та ко – зна чи она ко ка ко 
су то озна чи ли осни ва чи Ма ти це срп ске 
1826. го ди не. Ина че – зна чи она ко ка ко не би 
тре ба ло, а до га ђа ло се у исто ри ји Ма ти це. И 
срп ској исто ри ји, уоп ште.

Ци ти ра ним на сло вом Спо ме ни це о 150-го-
ди шњи ци пре се ље ња Ма ти це срп ске из Пе-
ште у Но ви Сад 1864. го ди не, при ре ђи ва чи 
Дра ган Ста нић и Ђор ђе Ђу рић, ак ту ел ни 
пред сед ник и ге не рал ни се кре тар Ма ти це срп-
ске, су ге ри шу нам да раз ми сли мо и о да на-
шњој, па и о бу ду ћој уло зи Ма ти це у срп ској 
кул ту ри, на у ци и дру штву у 21. ве ку, тре ћем 
ве ку Ма ти чи ног тра ја ња. Овај, као и дру ги 
за ве ти Ма ти чи них осни ва ча, фор му ли са ни 
у ње ном Осни вач ком ак ту 1826, мо гу и мо ра-
ју би ти пу то ка зи бу ду ћим ге не ра ци ја ма.

Чи та ју ћи при ре ђе ни збор ник ра до ва о 
150-го ди шњи ци пре се ље ња Ма ти це срп ске 

у Но ви Сад 1864. го ди не, учи ни ло нам се да 
су ау то ри при ло га на сто ја ли да пре све га осве-
тле оно пр во вре ме Ма ти це, пе штан ско (1826– 
1864), због то га што је оно дру го, но во сад ско, 
мно го по зна ти је, и кроз по сто је ће књи ге 
Исто ри ја Ма ти це срп ске (Ж. Ми ли са вац и 
Д. По пов), иа ко по след њих 50-ак го ди на Ма-
ти чи ног де ло ва ња још ни је на пра ви на чин 
про у че но и пу бли ко ва но.

При ре ђи ва чи су има ли до бар раз лог да овај 
збор ник са чи не од при ло га ко ји су пре све га 
по све ће ни вре ме ну пре ла ска Ма ти це из Пе-
ште у Но ви Сад, те да но вим при ло зи ма ис-
тра жи вач ког ка рак те ра ра све тле не до вољ но 
по зна те и ис пра ве по гре шно схва ће не го ди не 
би ти са ња Ма ти це срп ске у Пе шти.

Пр ви при лог, „Ује ди ње на омла ди на срп ска” 
ака де ми ка Ва си ли ја Ђ. Кре сти ћа, по све ћен је 
ду ху вре ме на ме ђи ау стриј ским Ср би ма 60-их 
го ди на 19. ве ка, ка да – по па ду Ба хо вог ап со-
лу ти зма и до ки да ња Вој вод ства Ср би је и Та-
ми шког Ба на та – по чи ње да бу ја по ли тич ки 
жи вот. „Омла ди на је по ста ла си но ним за све 
на ци о нал но-осло бо ди лач ке те жње Ср ба, при 
то ме, сам на зив Омла ди на у тек сто ви ма пи-
са ним на не мач ког, ма ђар ском, фран цу ском и 
ру ском је зи ку ко ри шћен је у из вор ном об ли ку, 
без пре во ђе ња” – ка же Кре стић.

Пре то га, већ кра јем 18. и по чет ком 19. ве ка, 
до ла зи до по сте пе ног пре ме шта ња срп ског 
кул тур ног и по ли тич ког де ло ва ња из Бе ча у 
Пе шту, а по том из Пе ште у Но ви Сад. Па ра-
ле ли зам пе штан ског и но во сад ског сре ди шта 
раз ре шен је у ко рист но во сад ског са мом Бу-
ном из 1848, та ко да у по стре во лу ци о нар ној 
Пе шти ви ше ни је би ло про сто ра за пу но де-
ло ва ње Ма ти це срп ске. С дру ге стра не, Но ви 
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Сад је и пре Бу не био „нај ве ће срп ско об ште-
ство”, ка ко ка же Вук, да би по сле по стра да ња 
у Бу ни, а по себ но 12. ју на 1849, до жи вео не 
са мо об но ву по ру ше них зда ња, већ и об но ву 
сво је ду хов не, уз обли жње Кар лов це, кул тур-
не и по ли тич ке ми си је ме ђу Ср би ма „из пре-
ка”. С пре се ље њем Ма ти це срп ске из Пе ште 
у Но ви Сад 1864, у је ку де ло ва ња Омла ди не, 
Но ви Сад је до био ла ска ви на зив „Срп ска 
Ати на”. 

Дру ги при лог овог збор ни ка де ло је Ива на 
Не гри шор ца, од но сно проф. др Дра га на Ста-
ни ћа, под на сло вом „Ма ти ца срп ска и ње не 
за вет не по ру ке”. Ко је су то за вет не по ру ке 
Ма ти це срп ске, ка ко их ви ди ау тор. Пре све-
га то су за ве ти оп стан ка, са мо ор га ни зо ва ња, 
на прет ка и тра ја ња. Не гри шо рац сма тра да су 
осни ва чи Ма ти це срп ске би ли све сни „да ће 
упра во кул ту ром Ср би ма би ти обез бе ђен те-
мељ ни ји и де ло твор ни ји раз лог за оп ста нак”. 
Да би то по сти гли, Ср би ма је би ла нео п ход на 
ин сти ту ци ја, уста но ва кул ту ре, а то је Ма ти-
ца срп ска. Она је „по че ла да ус по ста вља нај-
ви ше срп ске књи жев не, на уч не и кул тур не 
стан дар де”. Де ло ва ла је по ла ко, опре зно, али 
стал но. У Пе шти се за не пу них 40 го ди на 
раз гра на ла Ма ти чи на де лат ност: Ле то пис, 
Би бли о те ка, ар хи ва, му зеј, по себ на из да ња 
књи га, за ду жби не. Ме ђу тим, по чет ком дру-
ге по ло ви не 19. ве ка, Пе шта се про ме ни ла, 
што је иза зва ло пре се ље ње Ма ти це у Но ви 
Сад чи ме је ре а ли зо ван „за вет об на вља ња”. 
Већ 1851. го ди не ма ти ча ри су уви де ли да у 
Пе шти оп стан ка не ма, већ ју је тре ба ло пре-
ме сти ти у Но ви Сад, што ау тор пре во ди у 
сле де ћу „ма ти чар ску, пче лар ску ме та фо ру”: 
Да кле, ко шни цу са пче ла ма тре ба пре не ти 
та мо где од го ва ра ју ћег би ља и цве та има у 
из о би љу ка ко би ра ди ли це мо гле да оба вља ју 
свој по сао и да пра ве спа со но сни мед!” Но ви 
Сад је, као то спа со но сно ме сто за Ма ти цу, 
од ре ђен 1853. Ме ђу тим, тек де сет го ди на ка-
сни је Ма ти ци је одо бре но пре се ље ње, а оно 
ни је из ве де но без до бро тво ра (Фо ро вић и ње-
гов брод „На пре дак”) и без до стој ног до че ка 
(сме шта ње у Пла то не у му). Ста ни ћев при лог 
од ли ку је ра ци о нал ност у исто ри о граф ском 
при ка зу пре се ље ња Ма ти це из Пе ште у Но ви 
Сад и сјај ни есе ји стич ки стил у иден ти фи ко-
ва њу и при ка зу ње них за вет них по ру ка.

Тре ћи при лог, рад. проф. др Ђо ђа Ђу ри ћа, 
на ста вља се на прет ход ни. Под на сло вом „Век 
и по Ма ти це у Срп ској Ати ни (1864–2014)”, 
Ђу рић је у крат ком при ло гу по ка зао да је Ма-

ти ца у но вој сре ди ни до не ла та кве пло до ве 
свом на ро ду, о ко ји ма се мо ра го во ри ти као 
„о пло до ви ма из о бил ним”. На ро чи ту па жњу 
ау тор је по све тио от по ру ма ђа ри за ци ји, по-
сле На год бе 1867, ко јој се Ма ти ца, јед но став-
но ре че но ни је су прот ста вља ла, већ јој је би ла 
ал тер на ти ва, што је омо гу ћи ло да 1918. го ди-
не уоп ште има не ког ко би из ре као при са је ди-
ње ње вој во ђан ских обла сти ма ти ци Ср би ји. 
Ау тор ни је ишао да ље, ве ро ват но под ра зу ме-
ва ју ћи да је то опи са но у Исто ри ји Ма ти це 
срп ске.

Че твр ти при лог у збор ни ку је осврт др 
Мио дра га Ма тиц ког на „Пр ве де це ни је Ле то-
пи са Ма ти це срп ске (1824–1864)”. По нај бо-
љи по зна ва лац срп ске пе ри о ди ке, ал ма на ха, 
ка лен да ра и ча со пи са, Ма тиц ки је до нео низ 
са зна ња и ту ма че ња о исто ри ји Ле то пи са за 
пр вих 40 го ди на ње го вог об ја вљи ва ња. Ука-
зао је на зна чај Ле то пи са за сво је вре ме но 
раш чи шћа ва ње с иде ја ма илир ства, та ко по-
губ ним за срп ство, као што су то ка сни је би ле 
и иде је ју го сло вен ства, на след ни це илир ства. 
Рас ту ма чио је раз ло ге ду гог за др жа ва ња пред-
ву ков ског пра во пи са и ор то гра фи је, све до 
1873, ука зао је на ма не Ле то пи са с об зи ром 
на пре о вла ђу ју ћу те ма ти ку (књи жев ност, 
исто ри ја итд.), под се тио на су штин ске уло ге 
по је ди них уред ни ка Ле то пи са. Ма тиц ки се 
освр нуо и на уло гу Ле то пи са по сле Дру гог 
свет ског ра та, по себ но на ње го ву (не слав ну) 
ан ке ту о по и ма њи ма срп ско хр ват ског књи-
жев ног је зи ка (1953), што ни је до вољ но раз-
ра ђе но, али мо же да по слу жи као по вод за 
рас пра ву.

Пе ти при лог у збор ни ку је рад Па вла Ста-
но је ви ћа, сво је вре ме ног се кре та ра Ма ти це 
срп ске и управ ни ка Ру ко пи сног оде ље ња 
Ма ти це срп ске, по све ћен Ру ко пи сном оде ље-
њу Ма ти це срп ске од осни ва ња до пре ла ска у 
Но ви Сад, под на сло вом „Са ве сно, а не ина че”. 
Ста но је вић већ на сло вом су ге ри ше, што у 
ра ду и до ка зу је, да су до са да шње оце не исто-
ри ча ра Ма ти це срп ске би ле не до вољ но уте-
ме ље не што се ти че Ма ти чи не ар хи ве, ње ног 
чу ва ња, об ра де и пу бли ко ва ња. То се од но си 
и на Ва су Ста ји ћа, као и на Жи ва на Ми ли сав-
ца, а до не кле и на Ду ша на По по ва. С дру ге 
стра не, Ста но је вић из но си да су од ме ре ни је 
и за сно ва ни је ин фор ма ци је о да на шњем Ру-
ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, и прет-
ход ним фор ма ма Ма ти чи них ар хи ва ли ја, 
да ли Че до мир По пов и Со ња Боб (1985. и 
2000). По ред то га, Ста но је вић је ве о ма пре-
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глед но, хро но ло шки тач но и до ку мен то ва но 
при ка зао раз вој ар хи ви стич ке де лат но сти 
Ма ти це срп ске, од пр вих до да на шњих да на. 
Та ко ђе, дао је по дат ке о лич но сти ма ко је су у 
чу ва њу и об ра ди Ма ти чи не ар хи ве уче ство-
ва ле кроз ско ро дво ве ков но ње но по сто ја ње. 
Об ја снио је „бе ле мр ље” ње не исто ри је (гу-
би так тра га о по је ди ним ар хи ва ли ја ма), ко је 
су про у зро ко ва не спољ ним окол но сти ма 
(се лид ба, ра то ви, пљач ке оку па то ра, за бра не 
ра да Ма ти це срп ске). Ски нуо је с „пр вих Ма-
ти ча ра”, а и не ких ка сни јих, „оре ол” кри ва ца 
за јад но ста ње ар хи ве Ма ти це срп ске у по-
је ди ним пе ри о ди ма ње не исто ри је, ка ко пе-
штан ских, та ко и но во сад ских. 

Ше сти при лог у збор ни ку је рад Ду ши це 
Гр бић под на сло вом „Рад Би бли о те ке Ма-
ти це срп ске у пе штан ском пе ри о ду”. Иа ко је 
уте ме ље ње Би бли о те ке Ма ти це срп ске ве за-
но за го ди ну осни ва ња Ма ти це срп ске (1826), 
као пр ве срп ске би бли о те ке на ци о нал ног зна-
ча ја и пр ве јав не на уч не би бли о те ке у Ср ба, 
ипак се пр ви зна ци ње не де лат но сти ве зу ју за 
1830. го ди ну, о че му све до че за пи сни ци чел-
ни штва Ма ти це срп ске. За тим се, у при ло гу 
Ду ши це Гр бић, при ка зу је раст и раз вој Би-
бли о те ке Ма ти це срп ске, труд ње них би блио-
те ка ра, ко ји су у пр во вре ме би ли се кре та ри 
Ма ти це срп ске, да би се – у оп шир ном при ло-
гу – при ка зао раз вој би бли о те ке у Пе штан-
ском пе ри о ду, с при ло зи ма о да ро дав ци ма, 
при ло жни ци ма и струч ња ци ма ко ји су ра-
ди ли у Би бли о те ци и Ма ти ци, бри ну ћи се о 
ње ним књи га ма.

Сед ми при лог збор ни ка под на сло вом 
„Осни ва ње Му зе у ма Ма ти це срп ске / Пе штан-
ске го ди не Му зе ја Ма ти це срп ске” Ти ја не 
Пал ко вље вић Бу гар ски, ак ту ел не управ ни це 
Га ле ри је Ма ти це срп ске, од но си се на раз вој 
му зеј ске де лат но сти у окви ру Ма ти це, ње но 
ини ци ра ње још од осни ва ња са ме Ма ти це, 
ње но от по чи ња ње пре фор мал ног до но ше ња 
од лу ке о фор ми ра њу Срп ске на род не збир ке 
/ Му зе у ма Ма ти це срп ске 1847, ини ци ја ти-
вом Те о до ра Па вло ви ћа, са ку пља ње и чу ва-
њем му зе а ли ја (пре све га ли ков них де ла, али 
и дру гих му зеј ских ар те фа ка та) до пре се ље-
ња у Но ви Сад. Иа ко је иде ја о срп ском му-
зе ју ста ри ја и од са ме Ма ти це (ини ци ја ти ва 
Са ве Те ке ли је из 1818), ипак је тек с Ма ти-
цом би ло мо гу ће пред у зе ти кон крет не ко ра-
ке да се та кав, срп ски му зеј и поч не пра ви ти. 
По ред до на ци ја, а нај а жни ја је она Са ве Те-
ке ли је, по че ло се и с от ку пи ма умет нич ких 

и дру гих де ла за срп ски му зеј. Ау тор ка је 
из не ла по дат ке о свим сли ка ри ма, срп ским 
и дру гим, ко ји су до при не ли ко лек ци ји Ма-
ти чи ног му зе у ма, ак ци ји Ле то пи са Ма ти це 
срп ске на при ку пља њу ста ри на, да би се тај 
про цес при ку пља ња, про у ча ва ња и му зе а-
ли за ци је окон чао отва ра њем за јав ност Му-
зе ја Ма ти це срп ске 1933, у но вој др жа ви, у 
Но вом Са ду.

Осми при лог у збор ни ку по све ћен је те ми 
„Вук Ка ра џић и Ма ти ца срп ска: раз у ме ва ње 
њи хо вих од но са на под ло зи исто ри је срп ске 
кул ту ре”. Ау тор је Иван Не гри шо рац, од но-
сно проф. др Дра ган Ста нић, ко ји је ука зао 
на нео прав да ност афек тив ног при сту па овом 
пи та њу, на сла ња ју ћи се на ра ци о на лан став 
Ме ше Се ли мо ви ћа. Озна чив ши при ста ли це 
и про тив ни ке Ву ка у Ма ти ци, Не гри шо рац 
пи ше о „ко ри сним про тив ни ци ма”, ко ји ни су 
увек би ли из ри чи ти у бор би око Ву ко ве је зич-
ке ре фор ме, да би се вре ме ном стра сти хла ди-
ле, што је омо гу ћи ло да се и у Ма ти ци 70-их 
го ди на 19. ве ка при хва те Ву ко ве ино ва ци је.

Де ве ти при лог у збор ни ку, ко ји је и нај-
оп шир ни ји, де ло је Ра до ми ра Ј. По по ви ћа. 
Од но си се на ве зе Ср би је и Ма ти це срп ске у 
пе ри о ду од осни ва ња (1826) до пре се ље ња у 
Но ви Сад (1864). По по вић по тан ко из но си те 
ве зе, на гла ша ва ју ћи зна чај до на ци ја оба вла-
далач ка до ма, и Обре но ви ћа и Ка ра ђор ђе ви-
ћа, као и дру гих зна чај них љу ди из об но вље не 
Ср би је, ра ду и раз во ју Ма ти це срп ске, али и 
обр ну те ути ца је, уло гу ма ти ча ра у ства ра њу 
срп ске др жав но сти, фор ми ра њу нај ви ших 
кул тур них и на уч них уста но ва ју жно од Са ве 
и Ду на ва (но ви на, по зо ри шта, ака де ми је на-
у ка – Дру штва срп ске сло ве сно сти, од но сно 
Срп ског уче ног дру штва итд.). Ау тор је на вео 
све по зна те прет плат ни ке Ма ти чи ног Ле то-
пи са са те ри то ри је Ср би је, из Бе о гра да, Кра-
гу јев ца, Шап ца итд. По се бан зна чај По по вић 
је с пра вом дао оним сти пен ди сти ма Те ке ли-
ја ну ма ко ји су сре ди ном и то ком дру ге по ло-
ви не 19. ве ка да ли зна тан до при нос на прет ку 
Ср би је у кул тур ном и сва ком дру гом по гле ду.

Дру ги део збор ни ка Та ко, а не ина че по-
све ћен је ча сни ци ма Ма ти це срп ске, од Јо ва-
на Ха џи ћа до Јо ва на Су бо ти ћа. Ре ла тив но 
крат ке би о гра фи је Ма ти чи них углед ни ка на-
ста ле су на осно ву гра ђе Срп ског би о граф ског 
реч ни ка, јед ног од Ма ти чи них ка пи тал них 
про је ка та, ко ји још ни је окон чан, а за по тре-
бе збор ни ка при ре ди ли су их Дра ган Ту бић 
и Бра ни слав По по вић. Реч је о 22 би о гра фи је 
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лич но сти из 19. ве ка: Јо ван Ха џић, Јо сиф Ми-
ло вук, Га ври ло Бо зи то вац, Јо ван Де ме тро вић, 
Пе тар Ра јић, Ан дри ја Ро зми ро вић, Ге ор ги је 
Стан ко вић, Ге ор ги је Ма га ра ше вић, Лу ки јан 
Му шиц ки, Ми ло ван Ви да ко вић, Јо ван Сте-
ри ја По по вић, Са ва По по вић Те ке ли ја, Јо ван 
На ко, Ми ха и ло Јо ва но вић, Пла тон Ата нац ко-
вић, Те о дор Па вло вић, Па вле Три фу нац, Па вле 
Ко јић, Ја ков Иг ња то вић, Јо ван Ђор ђе вић, 
Ан то ни је То на Ха џић и Јо ван Су бо тић.

Иа ко ра зно ли ких уло га, осни ва чи, до бро-
тво ри, уред ни ци Ле то пи са, се кре та ри Ма ти-
це срп ске, пред сед ни ци, сви су они пре суд но 
ути ца ли на осни ва ње, раст и раз вој Ма ти це, 
њен оп ста нак и ко нач но пре се ље ње у Но ви 
Сад. Нај ве ћи број би о гра фи ја ча сни ка Ма ти-
це срп ске упот пу њен је њи хо вим пор тре ти ма, 
ко ји се и да нас на ла зе у Ма ти чи ним са ло ни ма.

На кра ју збор ни ка, уз крат ку на по ме ну 
при ре ђи ва ча о обе ле жа ва њу 150-го ди шњи це 

пре се ље ња Ма ти це из Пе ште у Но ви Сад, ко је 
је по тра ја ло и 2014. и 2015. го ди не, на ла зи се 
и имен ски ре ги стар.

Збор ник Та ко, а не ина че пред ста вља још 
је дан до при нос са гле да ва њу Ма ти чи не исто-
ри је, по себ но оног пр вог, пе штан ског пе рио-
да. Ау то ри се ни су устру ча ва ли да ис пра ве 
не ке по гре шне или по вр шне пред ста ве о де-
ло ва њу Ма ти це и ма ти ча ра, по себ но ча сни-
штва Ма ти це срп ске у пр ве че ти ри де це ни је 
ње ног по сто ја ња. С дру ге стра не, ука за ли су, 
на осно ву све га што се зна о Пе штан ском пе-
ри о ду, на оне трај не вред но сти, на за вет не по-
ру ке ко је су та да ус по ста вље не, а ко је су ка-
сни је, с ма ње или ви ше до след но сти, сле ђе не 
и раз ви ја не. То нам по ка зу је и пут ка бу дућ но-
сти, у ко јој Ма ти ца срп ска не мо ра да тра га 
за за да ци ма. Они су по ста вље ни још дав но, 
већ 1826.

Др Дра го Ње го ван
му зеј ски са вет ник

Му зеј Вој во ди не 
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Ње мач ки фи ло соф Хер ман Ли бе (*1926), 
ко ји је сту ди рао фи ло со фи ју, те о ло ги ју и со-
ци о ло ги ју (убра ја се у шко лу Јо а хи ма Ри те ра 
[Jo ac him Rit ter, 1903–1974]), био про фе сор на 
ви ше ње мач ких уни вер зи те та, а еме ри то вао 
1991. као про фе сор фи ло со фи је и по ли тич ке 
те о ри је на Уни вер зи те ту у Ци ри ху, до био 
2000. по ча сни док то рат те о ло ги је од Еван ге-
лич ког те о ло шког фа кул те та Уни вер зи те та 
у Мин хе ну, ау тор пре ко три де сет књи га (код 
нас је не дав но об ја вљен пре вод ње го ве књи-
ге Re li gion nach der Aufklärung [1986, 32004]: 
Ре ли ги ја по сле Про све ти тељ ства, Бе о град: 
Ал ба трос плус 2012), са брао је сво је но ви је 
ве ћи ном об ја вље не тек сто ве у обим ну књи-
гу Ди на ми ка ци ви ли за ци је са под на сло вом 
Отри је жње ни на пре дак по ли тич ки и кул-
тур но. Ова књи га, ко јом ау тор на сто ји да од-
го во ри на про бле ме иза зва не ди на ми ком и 
ком плек сно шћу на уч но-тех нич ке ци ви ли за-
ци је, чи је гло бал но ши ре ње је ви дљи во и из 

са те лит ских сни ма ка, раш чла ње на је на се-
дам де таљ но раз у ђе них глав них по гла вља. 

Пр во по гла вље („Са мо о дре ђе ње: О плу ра-
ли зо ва њу свје то ва по ли тич ког жи во та”, стр. 
23–151) те ма ти зу је са вре ме не фе но ме не фе-
де ра ли за ци је и ре ги о на ли за ци је као по ли-
тич ког уре ђе ња про сто ра у гло ба ли зо ва ној 
ци ви ли за ци ји, пи та ња суп си ди јар но сти, 
оп штег до бра и ин те ре са гра ђа на. По себ но 
је за ни мљив одје љак о то та ли тар ном по ли-
тич ком мо ра ли зму у ко јем се нај ви ши мо рал 
огле да у да ва њу ли цен це за на си ље и ма сов но 
уби ја ње, а сâм то та ли тар ни мо рал пред ста-
вља као по слу шност пре ма за ко ну исто ри је. 
Ли бе сма тра да је то та ли тар не иде о ло ги је 
ис прав ни је на зва ти „ан ти-ре ли ги ја ма” не го 
по ли тич ким ре ли ги ја ма, ка ко их схва та ју 
Фе ге лин (Eric Vo e ge lin, 1901–1985) и По пер 
(Karl Pop per, 1902–1994). Ау тор ов дје та ко ђе 
по ка зу је ка ко су еро ди ра ле со ци јал не и кул-
тур не прет по став ке вје ро ва ња на род них ма са 
у ве ли ке иде о ло ги је и ље ви це и де сни це.

У дру гом по гла вљу („Не јед на кост као по-
сле ди ца ега ли тар них пра ва”, стр. 153–201) 
ау тор се ба ви пи та њем за што је упра во мо дер-
но ма сов но дру штво као ни јед но дру штво 
ра ни је до пу сти ло не јед на кост, ин ди ви ду ал но 
и груп но спе ци фи ко ва ну, у по гле ду ком пе тен-
ци ја и ин те ре са ко ји из ра жа ва ју ста тус, у до-
ме ну обра зов них мо де ла као што је спо рт, у 
по гле ду парт нер ста ва и на рав но еко ном ску 
не јед на кост. По ли тич ка рав но те жа сло бо де 
и јед на ко сти по ста ла је не мо гу ћа. Јед на кост 
осло ба ђа, док ин ди ви ду а ли за ци ја ко ри шће-
ња ове сло бо де про из во ди раз ли ке. 

Тре ће по гла вље („Ври јед но сти и ин те ре-
си”, стр. 203–251) на сто ји да од го во ри на пи-
та ње ка ко се у мо дер ним кон цеп ци ја ма ети-
ке и фи ло со фи је дру штва мо ра ли зу је по јам 
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ври јед но сти, ко ји је у кла сич ној европ ској 
тра ди ци ји имао сво је мје сто у еко но ми ји. 
Ври јед ност не ке ства ри је до ми нант но би ла 
мје р на ве ли чи на ин тен зи те та ње не по тра жње 
ко ја се на тр жи шту вред ну је у ње ној ци је ни. 
Са да се под ври јед но сти ма ми сли пре вас-
ход но на ен ти те те ко ји не тре ба да ва ри ра ју 
по пут ци је на већ се кон стант но одр жа ва ју на 
нај ве ћем курс ном ни воу, а то су при је све га 
сло бо да, јед на кост, људ ско до сто јан ство. По-
ред про ду бље не ана ли зе ни за по ли тич ких и 
кул тур них аспе ка та фи нан сиј ске про бле ма-
ти ке, ве о ма је по уч на и ау то ро ва ана ли за „по-
ли тич ке ко рект но сти” као фе но ме на у ко јем 
мо рал по ста је сред ство кон тро ле ми шље ња.

Че твр то по гла вље („Кал ку ли шу ће и на ра-
тив не на у ке: Прог но зе и оса вре ме ња ва ња про-
шло сти”, стр. 253–333) по све ће но је кул ту ри 
мо дер не на у ке. Мо дер на ци ви ли за ци ја све 
ви ше под ре ђу је ис тра жи ва ње и на уч ну обра-
зо ва ност еко ном ским и ин ду стриј ским, со ци-
јал но тех нич ким или чак ми ли та ри стич ким 
ин те ре си ма. Ово по го то во ва жи за исто риј-
ске на у ке, и то за исто риј ске при род не на у ке 
ни шта ма ње не го за исто риј ске кул тур не на-
у ке. Ин тен зив на ди на ми ка ци ви ли за ци је про-
шло сти ма при ми че са да шњост, док ра сте 
скуп оних ре ал них прет по став ки жи во та ко је 
због сво је кон тин ген ци је по ста ју на ме тљи ве 
и ко је се мо гу об ја сни ти је ди но исто риј ски. 
А шан се да се учи из исто ри је по врх то га се 
сма њу ју. Из о штра ва се ко лек тив но чу ло за не-
по но вљи вост. Углав ном до бро на мјер на опо-
ме на да се ни шта и ни кад не сми је за бо ра-
ви ти за до би ја рас те ре ће ње услед еви дент не 
не ис пу њи во сти. У том окви ру по себ но је за-
ни мљив одје љак о за бо ра вља њу и исто ри за-
ци ји сје ћа ња. По гла вље се за вр ша ва тек стом 
о на уч ној сло бо ди и ин те ре си ма за исти ном, 
ко је за пред мет ана ли зе има тзв. бо лоњ ски 
про цес у кон тек сту ви со ко школ ске по ли ти ке.

У пе том по гла вљу („Ре ли гиј ско кул тур не 
прет по став ке и по сле ди це се ку ла ри за ци је”, 
стр. 335–407) раз ма тра се шта про це си мо-
дер ни за ци је зна че за ре ли гиј ску кул ту ру. То 
да про свје ти тељ ска кри ти ка ре ли ги је ни је у 
пра ву огле да се и у то ме што та ко зва на на уч-
на сли ка сви је та с јед не стра не и сви јет жи во-
та по бо жних хри шћа на с дру ге стра не да нас 
ко ег зи сти ра ју у су шти ни бес кон фликт но. 
Крај њи раз лог кул ту рал ног не стан ка ин ком-
па ти бил но сти вје ре и на у ке је убр за но на пре-
ду ју ће уда ља ва ње ви со ко спе ци ја ли зо ва них 
ис тра жи ва ња од сви је та жи во та. Кул тур но 

до ми нант но је ис ку ство да за од го вор на пи-
та ње шта зна чи на ла зи ти се у овом сви је ту 
не у пит но, и то са да, не пред ста вља ни ка кву 
бит ну раз ли ку да ли зе мља на ко јој жи ви мо 
има би блиј ских пет хи ља да го ди на или је 
пре ма мо дер ној ко смо ло ги ји ми ли он пу та 
ста ри ја. По ле мич ка иро ни ја Зиг мун да Фрој да 
да по бо жни вје ру ју у бу ду ћи ве ли ки зе мљи-
шни по сјед на Мје се цу да нас дје лу је осим сво-
је оскуд но сти и као ре ликт јед не де фи ни тив но 
за кљу че не епо хе европ ске исто ри је ре ли гиј-
ске кул ту ре. Умје сто то га оно што је за ре ли-
ги ју ва жно бо ље се ра зу ми је у при зо ру по-
ли тич ког на си ља, ко ји не про ми је ње но и у 
сви је ту ко ји се мо дер ни зу је спон та но ис кљу-
чу је сва ки по ку шај да се овај сви јет ко нач но 
осло бо ди од ре ли ги је као и то бо же бо љу ре-
ли ги ју по за ми сли ње них по ри ца те ља. Ме ђу-
тим, не ми нов ност да се умје сто осло ба ђа ња 
од ре ли ги је ко нач но оства ри ре ли гиј ска сло-
бо да као људ ско пра во – по ста ла је гло бал но 
не по ре ци ва. 

У обим ном ше стом по гла вљу („Осврт на 
те о ре ти ча ре мо дер ни за ци је”, стр. 409–558) 
пор тре ти са но је осмо ро фи ло со фа и со ци о-
ло га као те о ре ти ча ра кул ту ре: Ру долф Ој кен 
(Ru dolf Euc ken, 1846–1926), Ге орг Зи мел (Ge-
o rg Sim mel, 1858–1918), Карл Ја сперс (1883–
1969), Хел мут Пле снер (Hel muth Ples sner, 
1892–1985), Ар нолд Ге лен (Ar nold Ge hlen, 
1904–1976), Хел мут Шел ски (Hel mut Schelsky, 
1912–1984), Ер вин Шојх (Er win Sche uch, 1928–
2003), Ели за бе та Но е ле-Ној ман (Eli sa beth 
No el le-Ne u mann, 1916–2010). И ов дје ау тор 
на ла зи по во де за сво је ста во ве из со ци јал не 
и по ли тич ке фи ло со фи је.

На кра ју се као сед мо по гла вље („Фи ло со-
фи ја – кул тур но све при сут на и ја сно фор му-
ли са на”, стр. 559–586) на ла зи есеј, прот кан 
мно гим би о граф ским де та љи ма, о мје сту фи-
ло со фи је у мо дер ној кул ту ри, и то фи ло со-
фи је као са мо стал не на у ке и као пра ти ље у 
дру гим на у ка ма. Књи га се за вр ша ва по да ци-
ма о прет ход ним об ја вљи ва њи ма (стр. 587–
590), имен ским (стр. 591–599) и пој мов ним 
(стр. 600–607) ре ги стром.

Хер ман Ли бе по сје ду је ква ли фи ко ва на 
зна ња из ви ше обла сти (фи ло со фи ја, со ци о-
ло ги ја, по ли ти ко ло ги ја, те о ло ги ја), што му 
омо гу ћа ва да и у овој књи зи про бле ми ма при-
сту пи мул ти ди сци пли нар но и та ко раз ви је 
из ван ред ну ана ли зу на ше ве о ма ди на мич не 
ци ви ли за ци је. Та ко ђе, ње го ва про ми шља ња 
су исто вре ме но ак ту ел на и узи ма ју у об зир 
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тра ди ци ју. Стил је рас ко шан и пи так, ма да 
на мо мен те ни је лак за пре во ђе ње. А пре вод 
ове књи ге на срп ски мо гао би да по ве ћа стан-
дар де у до ма ћој те о риј ској ана ли зи са вре ме-
не со ци јал не он то ло ги је и фе но ме но ло ги је.

 Проф. др Бо го љуб Ши ја ко вић
Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет

Бе о град

UDC 94(100)

ПЛЕ ДО А ЈЕ ЗА „ДУ ГИ СРЕД ЊИ ВЕК”

(Jac qu es Le Goff, Tre ba li po vi jest za i sta di je li ti na raz do blja?,  
Za greb: TIM press, 2015; s francuskog prevela Gordana V. Popović)

Jедан од нај и стак ну ти јих ме ди е ви ста дру-
ге по ло ви не 20. ве ка, не дав но пре ми ну ли Жак 
Ле Гоф (Jac qu es Le Goff, 1924–2014), сво јим 
ра до ви ма трај но је обе ле жио то ко ве свет ске 
исто ри о гра фи је. Овај фран цу ски исто ри чар, 
при пад ник тре ће ге не ра ци је Шко ле Ана ла, 
нај у глед ни јег исто ри о граф ског прав ца у 20. 
ве ку, са мо стал но је на пи сао ви ше од 40 књи га 
и још то ли ко их је уре дио. По све ће не су фе-
но ме ни ма „сред њо ве ков не ци ви ли за ци је”. У 
сво јој по след њој књи зи, на пи са ној то ком 2013. 
го ди не, Ле Гоф је на сто јао да при ка же сво је 
раз у ме ва ње пе ри о ди за ци је тј. по де ле исто ри-
је на раз до бља, ко је је из гра ђи вао то ком свог 
ви ше де це ниј ског ис тра жи ва ња За пад не Евро-
пе у сред њем ве ку. У свом по ку ша ју да пру жи 
за о кру жен од го вор на пи та ње ко је је по ста-
вио у на сло ву сво је књи ге, Ле Гоф не из гра-

ђу је си стем ни ти те о ри ју пре ма ко јој би се 
про шлост де ли ла у раз до бља већ, у пр вом 
ре ду, на сто ји да хро но ло шки оме ђи раз до бље 
сред њег ве ка у За пад ној Евро пи, пре и спи-
ту ју ћи прет по став ке на ко ји ма се за сни ва 
кон вен ци о нал на пе ри о ди за ци ја. 

При ка зав ши на ста нак и глав не еле мен те 
ју део-хри шћан ске пе ри о ди за ци је (по де ла на 
че ти ри цар ства ста ро за вет ног про ро ка Да ни-
ла, од но сно, по де ла на шест до ба ко је по чи-
ње ства ра њем све та а окон ча ва се Стра шним 
су дом ко ју је кон ци пи рао Св. Ав гу стин) ко ја 
је обе ле жи ла по и ма ње и по де лу вре ме на уну-
тар хри шћан ских дру шта ва сред њо ве ков не 
Евро пе, Ле Гоф је ана ли зи рао но ву по де лу 
исто ри је на три до ба (ста ри, сред њи и но ви 
век) ко ја се ја ви ла то ком раз до бља ре не сан-
се. Сма тра ју ћи да је за пе ри о ди за ци ју од на-
ро чи тог зна ча ја про цес по сте пе ног по на у че ња 
исто ри је у вре ме ну од 17. до по чет ка 19. ве ка, 
ка да се она од гра не књи жев но сти пре о бра-
зи ла у на уч ну ди сци пли ну, Ле Гоф је на ро чи-
ту па жњу по кло нио на стан ку пој ма ре не сан се 
ко ји су сре ди ном 19. ве ка уве ли у исто ри о гра-
фи ју Жил Ми шле и Ја коб Бурк харт и ко ји је 
од та да, без пре ки да, при су тан у исто ри о гра-
фи ји. Схва ће но као до ба пре по ро да ан тич ке 
ми сли и умет но сти, ре не сан са је, као ан ти те за, 
су прот ста вља на „мрач ном сред њем ве ку” обе-
ле же ном вер ским дог ма ти змом и пре ва гом 
схо ла стич ког ми шље ња. Ода тле се, у оп ште-
при хва ће ном исто ри о граф ском дис кур су, 
упра во ре не сан са сма тра раз до бљем ко јим 
от по чи ње но ви век тј. мо дер на исто ри ја. 

На су прот исто ри о граф ског main stre am-а, 
Ле Гоф сма тра да овo ши ро ко увре же но схва-
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та ње ре не сан се као пре ла зног раз до бља из-
ме ђу сред њег и но вог ве ка, те као сво је вр сне 
пре те че мо дер но сти, ни је одр жи во. На и ме, он 
из ри чи то твр ди да је „она по сљед ња ре не сан-
са ду го га сред њо ве ко вља” (стр. 61), има ју ћи, 
при то ме, у ви ду ка ро лин шку и отон ску ре не-
сан су те ре не сан су 12. ве ка ко је су јој прет хо-
ди ле. Под се ћа ју ћи да су мно ге те ко ви не ко је 
се нео прав да но при пи су ју ре не сан си би ле 
ве о ма раз ви је не то ком „ре не сан се 12. ве ка”, 
по пут по ја ве мо дер ног ми шље ња и обра зо-
ва ња (уни вер зи те ти), ху ма ни зма, естет ских 
схва та ња, сли кар ства и ар хи тек ту ре („го тич-
ка ре во лу ци ја”), фе но ме на враџ би на и ве-
шти ча ре ња итд., Ле Гоф из ри чи то твр ди да 
ре не сан са не пред ста вља ни ка кав ра ди кал ни 
пре кид са раз до бљем сред њег ве ка већ да је 
она ње гов ин те грал ни део. Ово по себ но бу-
ду ћи да је тек од кра ја 18. сто ле ћа мо гу ће го-
во ри ти о кра ју јед ног (сред њи век) и по чет ку 
дру гог раз до бља (мо дер на исто ри ја). У при лог 
то ме да ре не сан са не пред ста вља ни ка кву 
це зу ру Ле Гоф ис ти че сле де ће чи ње ни це: ве-
ли ка ге о граф ска от кри ћа по че ла су у зна чај-
ни јој ме ри да ути чу на европ ска дру штва тек 
од 18. ве ка; друм ски са о бра ћај и ко му ни ка ци-
је уоп ште у За пад ној Евро пи ни су се зна чај-
ни је ме ња ли све до 18. ве ка; ста нов ни штво у 
18. ве ку, под јед на ко као и то ком сред њег ве ка, 
по га ђа ле су пе ри о дич не епи ди ми је ку ге и 
ма сов не гла ди узро ко ва не не род ним го ди на-
ма; уз не ко ли ко уса мље них из у зе та ка го то во 
је ди ни об лик вла сти пред ста вља ла је мо нар-
хи ја; у еко ном ском по гле ду, европ ска дру штва 
би ла су и да ље из ра зи то аграр ног ка рак те ра 
док је хри шћан ство, упр кос ре фор ма ци ји и 
вер ским ра то ви ма, оста ло пре о вла ђу ју ћа ве ра 
Евро пља на све до 18. ве ка. Узи ма ју ћи у об зир 
по ме ну те чи ње ни це, Ле Гоф сма тра да се 
„ду ги сред њи век”, ба рем ка да је реч о За пад-
ној Евро пи, окон чао сре ди ном 18. ве ка ка да 
су на сту пи ле све о бу хват не про ме не у под-
руч ју при вред ног, по ли тич ког и ин те лек ту-
ал ног жи во та: по че так ин ду стри ја ли за ци је, 
ан ти мо нар хи стич ки по крет у ви ду Фран цу-
ске ре во лу ци је те, на под руч ју мен та ли те та, 
тј. у до ме ну ко лек тив них пред ста ва и ве ро ва-
ња, сна же ње ра ци о нал не и ате и стич ке ми сли 
и мо дер не на у ке. Ипак, Ле Гоф не ма ди ле ме 
да, ме ђу по бро ја ним чи ни о ци ма, пре ла зак на 

ин ду стриј ску про из вод њу пред ста вља од лу-
чу ју ћу во до дел ни цу из ме ђу аграр ног „ду гог 
сред њег ве ка” и ин ду стриј ског „мо дер ног 
до ба” (стр. 102). Очи глед но је да је Ле Гоф сво-
је ар гу мен те у при лог „ду гог сред њег ве ка” 
за сно вао на ана ли зи раз ли чи тих по ли тич ких, 
дру штве них, еко ном ских те кул тур них и 
идеј них про це са ко ји су обе ле жи ли исто риј-
ски раз вој За пад не Евро пе – у том сми слу, ње-
го ва пе ри о ди за ци ја је кул ту р но усло вље на 
и ге о граф ски огра ни че на бу ду ћи да се од но си 
ис кљу чи во на је дан део европ ског кон ти нен та.

Иа ко се че сто на гла ша ва да пе ри о ди за ци-
ја пред ста вља јед но од су штин ских пи та ња 
исто риј ске на у ке, у прак си јој исто ри ча ри 
рет ко по кла ња ју од го ва ра ју ћу па жњу. Ле Гоф 
је из ри чит у то ме да пе ри о ди за ци ја пред ста-
вља „ну жно ору ђе” исто ри ча ра, ис ти чу ћи да 
је са њо ме по треб но по сту па ти да ле ко па жљи-
ви је не го што је то био слу чај од ка да се по-
че ла „пе ри о ди зи ра ти по ви јест” (стр. 61). При 
то ме, од зна ча ја је ука за ти на ње го ву, ус пут но 
из ре че ну, ме то до ло шку на по ме ну да пе ри о-
ди за ци ја при мо ра ва исто ри ча ра „да узме у 
об зир пре о вла да ва ју ћу ми сао(на гла сио М. А.), 
у нај ши рем мо гу ћем про сто ру, же на и му шка-
ра ца ко ји су жи ве ли у од ре ђе ном раз до бљу” 
(стр. 66). Овај ја сан и је згро ви то из ре чен са вет 
ко ји се од но си на са му су шти ну пе ри о ди-
за ци је чи ни се те шко до сти жним у прак си. 
Ипак, Ле Гоф сво је раз ма тра ње за вр ша ва су-
дом да је пе ри о ди за ци ја за са вре ме не исто ри-
ча ре јед но од нај ва жни јих пи та ња, за кљу чу-
ју ћи да се „за хва љу ју ћи њој (пе ри о ди за ци ји) 
ра све тљу је на чин на ко ји се чо вје чан ство ор-
га ни зи ра и раз ви ја у тра ја њу, у вре ме ну” (стр. 
107).

Ис црп на би бли о гра фи ја ра до ва (ве ћи ном 
али не и ис кљу чи во на фран цу ском је зи ку) 
на кра ју књи ге за ин те ре со ва ним чи та о ци ма 
омо гу ћа ва да про ду бе сво ја зна ња о пи та њи-
ма ко ја је Ле Гоф тек овлаш по ме нуо у сво ме 
из ла га њу. Свој при каз Ле Го фо ве не ве ли ке 
књи ге за вр ши ће мо за кључ ком да је реч о зна-
лач ки на пи са ном ра ду у ко јем је из нео сво је 
раз у ме ва ње хро но ло шких окви ра сред њо ве-
ков не епо хе чи јем је про у ча ва њу по све тио 
жи вот. Сто га, оглед Не сто ра свет ске ме ди е-
ви сти ке за слу жу је сва ку па жњу.

Проф. др Ми ха ел Ан то ло вић 
Пе да го шки фа кул тет

Сом бор



677

UDC 330.1

КУ ЗМА НО ВИЋ ТРА ГА ЗА ИСТИ НОМ

(Ча слав Ку зма но вић, Еко но ми ја за по чет ни ке 3:  
По че так пот пу ног роп ства. Иза бра ни члан ци 2013–2015,  

Београд: Еве рест ме ди ја и Сна га на ро да, 2016)

Ис так ну ти срп ски хе ми чар Жи во рад Че-
ко вић, сво је вре ме но, по из бо ру за ре дов ног 
чла на СА НУ, от по чео је сво ју при ступ ну бе-
се ду у Све ча ној са ли Ака де ми је тврд њом да 
је хе ми ја још увек при род на на у ка. Те ма ње го-
вог из ла га ња би ла је: „О син те зи”. С об зи ром 
на то да је и еко ном ско на уч на сце на пре пла-
вље на (ра зно вр сном, шља ште ћом и јеф ти ном) 
син те ти ком и да је на де лу пост мо дер ни стич-
ка де кон струк ци ја и при вред не прак се и еко-
ном ске ми сли, уме сно је за пи та ти се: да ли је 
еко ном ска на у ка још увек дру штве на на у ка. 
Ако ни је – шта је, од но сно да ли је још увек 
на у ка? 

Ma in stre am eco no mics се у по след њих не-
ко ли ко де це ни ја (да ли ире вер зи бил но или je 
ипак реч о ре ци по нор ни ци?) рас та че у ви ше 
пра ва ца: 

Јед ни тра же „при бе жи ште у ме то ду”: кван-
то фре ниј ском фор ма ли за ци јом (а без но вих 
иде ја) они су раз ви ли со фи сти ци ра не тех ни-
ке ис тра жи ва ња, да би на кра ју – фор ма про-
гу та ла са др жај. 

Дру ги су се да ли у аги та ци ју и про па ган-
ду: еко ном ско и де о ло шка ха ла бу ка ра зних 
екс пе ра та и „ана ли ти ча ра” (ге бел сов ским ре-
пе ти ра њем) по ста је све ја ча у ди рект ној про-
пор ци ји с ра сту ћом про из вод њом при ви да и 
(кон тро ли са ног?) ха о са ко ји мал те не по при-
ма пре да по ка лип тич ке раз ме ре. 

Тре ћи за ра ђу ју ле пе па ре ба ве ћи се ге но-
ми ком ума: у ја ту ра зно вр сних тех ни ка убе-
ђи ва ња, у нај ве ће ви си не ви ну ла се та пти ца 
ру га ли ца: ко ри сте ћи ма што ви то раз ли чи те 
тех ни ке она се бу квал но под сме ва – и то вр ло 
успе шно – еле мен тар ном људ ском ра зу му.

А сви ти то ко ви ули ва ју се у оп шти оке ан 
ре ла ти ви зма и бе сми сла. 

Пе сник Ели от се сво је вре ме но пи тао: где 
је му др ост? И од го ва рао: из гу бље на у зна њу! 
Где је зна ње? Из гу бље но у ин фор ма ци ји! Да-
нас би смо на тра гу Ели о та мо гли да се за пи-
та мо: а где је ин фор ма ци ја и од го во ри мо: из-
гу бље на у спи но ва њу!

Има ли пи ло та у ави о ну? Или са мо дро но-
ви ле те? У Евро пи и у све ту – да, има; про сто 
ку ља ју све же ан ти кри зне еко ном ске иде је... 
Да ли ће оне би ти успе шан од го вор на иза-
зо ве оп ште кри зе – по ка за ће вре ме... Код нас 
си ту а ци ја ни је баш охра бру ју ћа: Јед ни во де 
иде о ло шке ра то ве у „ко нач ном об ра чу ну с 
њи ма”, то је већ по ста ла, у на шим усло ви ма 
ина че рет ка, по ја ва ду гог тра ја ња ко ја у фе-
но ме но ло шкој рав ни до при но си ло шој бес ко-
нач но сти. Дру ги се тру де да на у че три ко ве 
про да је ро бе (а све је по ста ло ро ба укљу чу-
ју ћи и отаџ би ну) и та ко бу ду trendy (и fancy). 

Ма ло број ни – док ђа во ку ца на вра та – ра де. 
Ме ђу рет ке ко ји ов де и са да спа са ва ју част 
есна фа еко ном ско на уч ног спа да и Ча слав Ку-
зма но вић (1957). 

У ње го вим тек сто ви ма вра ти ли су се ку ћи 
и ин фор ма ци ја и зна ње и Му др ост. 
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За то чи тај те11 (и слу шај те12) Ча сла ва Ку-
зма но ви ћа, јер он је про чи тао све оп се на ре. 
Али му не па да на па мет да се с њи ма об ра-
чу на ва...

11 Ње го ва раш чла ња ва ња и ра су ђи ва ња 
о вре ме ну кри зе на ћи ће те у књи га ма Срп ска 
еко но ми ја за по чет ни ке: Вре ме па то ге них 
екс пе ра та (2013) и Свет ска еко но ми ја за по-
чет ни ке: пла не тар ни фи нан сиј ски цу на ми 
(2013), као и на лич ном бло гу „Срп ска еко-
но ми ја за по чет ни ке”. 

12 У ау тор ској еми си ји на ра ди ју „Сна га 
на ро да”. 

Ње гов циљ је уз ви ше ни ји и је ди ни на у ци 
при ме рен: Он тра га за Исти ном. 

Ака де мик Ча слав Оцић
СА НУ, Бе о град



IN MEMORIAM
UDC 929 Vuksanović A.

АЛЕК САН ДАР ВУК СА НО ВИЋ

(1960–2016)

ИЛИ
ШТА СВЕ МО ЖЕ ЈЕ ДАН ЧО ВЕК ДА УРА ДИ

У Ма дри ду, у пе де сет ше стој го ди ни жи во та пре ми нуо 
je је дан од нај у глед ни јих пр ва ка на ше ди ја спо ре у Шпа ни ји 
– пи сац и јав ни рад ник – Алек сан дар Вук са но вић.

За све оне ко ји се де ле из ме ђу Бе о гра да и Ма дри да, ко ји су 
од Шпа ни је на чи ни ли из бор по срод но сти или на шли у њој 
дру гу отаџ би ну, име Алек сан дра-Аце Вук са но ви ћа оста је 
при мер пре да не слу жбе овим по де ље ним љу ба ви ма. Па ра-
фра зи ра ју ћи Уна му на, ве ли ког бра ни о ца срп ског на ро да још 
од вре ме на Пр вог свет ског ра та (у тек сто ви ма из 1917, пре 
све га) и у Аци ном слу ча ју мо гли би смо ре ћи:

Es Ser bia en Ca stil la mi con su e lo
y añoro en mi Ser bia mi Ca stil la
(Ср би ја је у Ка сти љи мо ја уте ха

а у мо јој Ср би ји ту жим  
за мо јом Ка сти љом)

Овај Бе о гра ђа нин, сту дент ма шин ства са Цр ве ног кр ста као по след ње за ви чај не од ред-
ни це, сти гао је у Ма дрид са су пру гом и ма лим си ном пред школ ског уз ра ста 1992. го ди не, 
из раз ло га ко ји су мно ге та да шње мла де љу де од ве ли у ве ли ки свет (рат, не за по сле ност, 
санк ци је). У по чет ку је у Ма дри ду ра дио по гра ди ли шти ма, ме ша ју ћи бе тон по три на ест са ти 
днев но и као ноћ ни чу вар, са мо уч ки осва ја ју ћи но ви је зик, да би ка сни је ра дио као ин фор ма-
тич ки тех ни чар у ло кал ном Бри тиш Те ле ко му. Бр зо је на у чио шта све зна чи би ти при до шли-
ца у но вом све ту из ма ле, из оп ште не и не при зна те зе мље, под ме ђу на род ним санк ци ја ма. 
Ни не ма шти на, ни од су ство по др шке, у те шкој бор би за сва ко днев но пре жи вља ва ње ни је га 
ис пу ни ло гор чи ном, ни је се за тво рио у свој ма ли по ро дич ни и зе мљач ки круг – хи тро је са-
вла ђи вао но ви је зик и на чин жи во та. При гр лио је Ма дрид и сво јом ра ди но шћу и би стри ном 
осво јио но ву сре ди ну, отво рио се пре ма ње ним љу ди ма, још ви ше пре ма ње ној кул ту ри и 
јав ном жи во ту. Бр зо је сте као из у зет но про бир љив круг при ја те ља, ме ђу ко ји ма су не ки 
да нас и нај ви ђе ни ји шпан ски ин те лек ту ал ци, ме диј ски по сле ни ци, пи сци, фи ло зо фи, по ли-
ти ча ри. С њи ма се Аца ре дов но ви ђао на тер ту ли ја ма у и око глав не ма дрид ске ар те ри је, Бу-
ле ва ра Гран Ви ја, на чи јем је јед ном ћо шку и ста но вао, та ко ре ћи пре ко пу та чу ве не књи жа ре 
Дом књи ге (Ca sa del li bro). Уз сва ко днев не кру хо бо рач ке на по ре, од пе ри фе риј ских гра ди-
ли шта до нај пре сти жни јих те ле ко му ни ка циј ских ком па ни ја, од ри чи ћи се сна и сло бод ног 
вре ме на, Аца је сти гао да ура ди чу до по сло ва. У ма дрид ским и дру гим шпан ским ме ди ји ма 
(днев ној штам пи, ра ди ју, ТВ, ча со пи си ма, јав ним три би на ма, ис тра жи вач ким ака дем ским 
цен три ма и ин сти ту ти ма) био је це ње ни са бе сед ник, го вор ник или пре да вач за рас пра ве о 
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то ме шта се зби ва ло у бив шој Ју го сла ви ји и по сле ње у Ср би ји и на Бал ка ну, бра не ћи исти ну 
о сво ме на ро ду у вре ме ни ма ка да то ни је би ло ни ма ло по пу лар но и ка да је то че сто угро жа-
ва ло и ње го ву лич ну ег зи стен ци ју. На стра ни оних с ко ји ма је по ле ми сао би ло је, на жа лост, 
и оних из Ср би је ко ји су, у же љи да се до мог ну др жа вљан ства, по сла и по вољ ни јег ста ту са 
при хва та ли офи ци јел ну по ли ти ку не ких шпан ских и ме ђу на род них кру го ва и све ин век-
ти ве и ни ске уда р це пре ма ро ђе ном, срп ском на ро ду. Од та квих и њи ма слич них Вук са но вић 
ни је мо гао да до ђе до нај ти ра жни јих днев них но ви на.

Ни је се кло нио ве тро ме ти не, ни је при стао да ћу ти. Сти гао је, на при мер, да с дво ји цом 
из у зет них шпан ских ин те лек ту а ла ца на пи ше и књи гу о Ко со ву, пр ву ве ро до стој ну књи гу 
о овој те ми на шпан ском је зи ку и да је об ја ви о свом ру ху и кру ху.

Упо знао сам га упра во на про мо ци ји ове ње го ве књи ге у ле то 2001. у ма дрид ском во де ћем 
кул тур ном сре ди шту, у Cir cu lo de Bel las Ar tes (у ули ци Ал ка ла, осно ва ном још 1880. го ди не 
– не што као Ко ла рац у Бе о гра ду), на чи јем че лу је та да био пи сац Се сар Ан то нио Мо ли на, 
ве ли ки при ја тељ Ср би је, бу ду ћи ди рек тор Ин сти ту та „Сер ван тес” и ми ни стар кул ту ре у 
со ци ја ли стич кој вла ди Шпа ни је. Се сар ће нам, као Ацин при ја тељ, по мо ћи да у истом кул-
тур ном цен тру ор га ни зу је мо 2002. го ди не скуп по све ћен Да ни лу Ки шу, у чи јем ра ду је 
уче ство ва ла и Се са ро ва су пру га Мер се дес Мон ма ни, есе јист ки ња и књи жев на кри ти чар ка, 
до бар зна лац и срп ске ли те ра ту ре.

На слов по ме ну те Аци не књи ге, у ко а у тор ству с Иса ком Ро сом и Пе др ом Ло пе сом, је 
Ko so vo, La co ar ta da hu ma ni ta rian (Ко со во, ху ма ни тар ни али би), из да ва ча Edi ci o nes Vo sa SL 
(Mадрид, 2001, 307 стр.). Она са гле да ва про блем Ко со ва у кон тек сту срп ске исто ри је (по чев ши 
с Бер лин ским кон гре сом 1878), са по себ ним освр том на вре ме бри он ске Ју го сла ви је и њен 
рас пад, за др жа ва ју ћи се нај ви ше на акут ној кри зи ко ју је иза звао се па ра ти зам Ал ба на ца и 
њи хо вих ме ђу на род них по кро ви те ља. Уз оби ље по да та ка и из во ра ова књи га од луч но бра ни 
исти ну о срп ском на ро ду и ње го во пра во на оп ста нак, те ри то ри јал ни, по ли тич ки и кул тур-
ни иден ти тет. Пре ње не по ја ве ова ко објек тив но и с раз у ме ва њем про бле ма пи сао je још 
са мо Јо сеп Па лау (El espe ji smo yugo sla vo, Edi ci o nes del Bron ce, Bar ce lo na, 1996), ка та лон ски 
екс перт за Бал кан, или Ре ми ро Бро тонс, ма дрид ски про фе сор ме ђу на род ног пра ва и ве ли ки 
кри ти чар док три не о тзв. вој ним ху ма ни тар ним ин тер вен ци ја ма. Ова Аци на књи га ја вља 
се исте го ди не кад и књи га Ми ре Ми ло ше вић, (El tri go de la Gu er ra. Na ci o na li smo y Vi o len cia 
en Ko so vo, Espa sa Cal pe, Ma drid, 2001), ко ја се већ би ла ета бли ра ла у Ма дри ду као екс перт за 
срп ски на ци о на ли зам и кри ви цу Ср ба као агре со ра то ком рас па да Бро зо ве Ју го сла ви је, за 
„ху ма ни тар но са мо о пре де ље ње” (тј. Ко со во), као и за Пу ти нов на ци о на ли зам, уз све срд ну 
по др шку шпан ске де сни це оку пље не око Асна ро ве вла де и Ин сти ту та „Ел ка но”.

Од 2003. го ди не Аца је по чео ре дов но да об ја вљу је свој Se ma na rio ser bio–пр ви срп ски 
ин тер нет не дељ ник на шпан ском је зи ку, сва ко днев но га ажу ри ра ју ћи нај но ви јим ве сти ма 
и ко мен та ри ма из Ср би је и о Ср би ји, о Ср би ма у ра се ја њу и отаџ би ни, а по себ но о они ма 
ко ји жи ве у Шпа ни ји и зе мља ма шпан ског го вор ног под руч ја. Број по се ти ла ца ове Аци не 
ин тер нет стра не (за ко ју ће ре ћи да је „вр ло по но сан на тај, нај срећ ни ји део мо га жи во та”) 
не рет ко је до сти зао и до три хи ља де, а за је да на ест го ди на ко ли ко је по сто ја ла об ја ви ла је 
пре ко пет хи ља да тек сто ва. Мно ги од њих сла ли су сво је при ло ге, оста вља ли сво је ко мен-
та ре, вред но ва ли ква ли тет при ло га. У овој шум ној ко шни ци пер ма нент ног ди ја ло га мо гле 
су се на ћи ин фор ма ци је и при ло зи за сва чи ја ин те ре со ва ња и укус. Би ле су ту днев не по ли-
тич ке ве сти о зби ва њи ма ва жним за Ср бе, по себ но оне о Ко со ву, Ха шком су ду, Ре пу бли ци 
Срп ској, Бал ка ну. Ту су на шле уто чи ште и но во сти о сва ки да шњем жи во ту, при вре ди, кул-
ту ри, исто ри ји, спо р ту, ту ри зму, ре ли ги ји, фил му, итд. Мо гли сте про чи та ти и уз бу дљи ве 
жи вот не исто ри је (као што је она о срп ском уну ку у Пе руу ко ји би же лео да упо зна сво ју 
ба ку у Ср би ји, или оне о ве ли ка ни ма срп ске на у ке Ни ко ли Те сли и Ми лу ти ну Ми лан ко ви ћу, 
итд) или, пак, обес по ко ја ва ју ће сто ри је о НА ТО бом бар до ва њи ма, о ко сов ској сва ко дне ви ци, 
о да ни ма срп ске кул ту ре на Ку би, о го сто ва њу на ших умет ни ка у Уру гва ју, итд. На шло се 
ту ме ста и за ве сти о бор би гу са на у Мо кри ну; или ка ко је ле по до че ка на у Бар се ло ни фол-
клор на гру па из Ра шке; ка ко су шпан ски пи сци го сто ва ли у Бе о гра ду; о на шим спор ти сти ма 
у Шпа ни ји; о са рад њи Бе о град ског уни вер зи те та са Уни вер зи те том у Гва да ла ха ри, итд. Аца 
нам је сти гао и да, по сред ством фо то гра фи ја и из да шним тек стом, пред ста ви сва ко ме сто у 
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Ср би ји, ста ри Бе о град, Аду Ци ган ли ју – бе о град ску „Ко па ка ба ну”, на ше ма на сти ре, сва ко 
спорт ско так ми че ње, а по себ но ду хов но на сле ђе Ко со ва и Ме то хи је. Овај не дељ ник је увек 
био пун иза зо ва и бо га те го збе за нај ши ри круг чи та ла ца. Ту је би ло и ан ке та, фо ру ма за 
раз ме ну гле ди шта о би ло ко јој ре ле вант ној те ми или до га ђа ју. У ње му су се мо гле на ћи гео-
граф ске и исто риј ске ма пе, ко лек ци је до ку ме на та ве за них за исто ри ју и по ли ти ку Ср би је (а 
на ро чи то о Ко со ву и Ме то хи ји), раз не ста ти сти ке, лин ко ви са срод ним пу бли ка ци ја ма и 
уста но ва ма, итд. За оне ко ји жи ве у Шпа ни ји би ло је ту и број них прак тич них са ве та ка ко 
пре жи ве ти и ка ко се што бо ље ин те гри са ти (на при мер, ка ко до би ти ви зу, до зво лу бо рав ка 
и по сао, ка ко ре ши ти пи та ње во зач ких до зво ла, упи са ти де те у шко лу, итд) у но ву сре ди ну.

Све што др жа ва Ср би ја ни је учи ни ла за сво је гра ђа не или за се бе, све што Ам ба са да у 
сво јој инерт но сти или мр зо во љи и не зна њу про пу сти (а би ло је и оних ам ба са до ра без зна ња 
је зи ка, чи ји је је ди ни јав ни на ступ би ла про мо ци ја књи га Ми ре Мар ко вић, су пру ге Сло бо-
да на Ми ло ше ви ћа), то је ура дио Алек сан дар Вук са но вић, уз је ди ну по др шку сво је ма дрид-
ске по ро ди це и на у штрб сво га сна, сво га сло бод ног вре ме на или лич ног бо љит ка. Уте ху нам 
мо же пру жи ти чи ње ни ца да је Аци не на по ре и вред но сти пре по зна ла и по др жа ла гру па ње-
го вих при ја те ља, из у зет них шпан ских ин те лек ту а ла ца, ко је смо већ по ми ња ли. Ме ђу њи ма 
је и Исак Ро са (Isa ac Ro sa), пи сац чи ји је ро ман 2005. до био ла ти но а ме рич ког Но бе ла – на-
гра ду „Ро му ло Га ље гос”, као и низ дру гих углед них при зна ња за сво је дру ге књи ге и лич ност 
ко ја је увек јав но по др жа ва ла шпан ску ле ви цу (Ује ди ње ну ле ви цу). Имао сам та ко ђе част 
да упо знам и дру ге Аци не при ја те ље, ме ђу ко ји ма је и Те ре са Аран гу рен (Te re sa Aran gu ren 
Ame zo la), но ви нар ка ко ја је све вре ме бом бар до ва ња Ср би је од стра не НА ТО 1999. про ве ла 
с Бе о гра ђа ни ма, из ве штач о ра ту Изра е ла и Ли ба на, до пи сни ца из Те хе ра на у вре ме Ирач-
ко-иран ског ра та, но ви нар Те ле ма дри да ко ја је пет на ест го ди на ра ди ла на Бли ском ис то ку, 
члан Са ве та упра ве RTVE у име Ује ди ње не ле ви це, ау тор ка две књи ге о Па ле сти ни, итд. 
Те ре са је та ко ђе по ма га ла Аци при ли ком ра да на ње го вом до ку мен тар ном фил му о „Мла дој 
Бо сни”. Да по ме нем и Ар ген тин ца Еду ар да Лу и са Аги реа (Еduardo Lu is Agu ir re), про фе со-
ра ме ђу на род ног кри вич ног пра ва На ци о нал ног уни вер зи те та „Ла Пам па”, ко ји је у сво јим 
књи га ма и јав ним на сту пи ма увек кри ти ко вао док три ну ху ма ни тар не ин тер вен ци је на 
Бал ка ну и бра нио пра во Ср би је на Ко со во, кри ти ко вао рад Ме ђу на род ног кри вич ног су да 
за екс-Ју го сла ви ју, као и ма ни пу ла ци је Му сли ма на и ме ђу на род не за јед ни це у слу ча ју Сре-
бре ни це. По себ но се то ви ди у књи зи So ci o lo gia del con trol glo bal pu ni ti ve (2013). Сле де ће го-
ди не, 2014, бо ра вио је у Бе о гра ду, на по зив сту де на та Прав ног фа кул те та Бе о град ског уни-
вер зи те та, ра ди про мо ци је ове књи ге. Та да је де кан Прав ног фа кул те та за бра нио про мо ци ју, 
али је она одр жа на у Ин сти ту ту за европ ске сту ди је.

Збор ник Sre bre ni ca – ci u dad sin di os (Сре бре ни ца – град без Бо га) оби ма је 132 стра не. 
Књи га пред ста вља скуп све до чан ста ва и до ку ме на та о зби ва њи ма и тзв. „ге но ци ду у Сре бре-
ни ци”, у ју лу 1995, у вре ме рат ног су ко ба Ср ба и бо сан ских Му сли ма на, ко ја су по слу жи ла 
као ис при ка за пр ву ин тер вен ци ју НА ТО пак та ван гра ни ца ко је офи ци јел но по кри ва и ожи-
вља ва ње прак се тзв. пре вен тив ног ра та, ко ја је при ме ње на та ко ђе и на Ко со ву, у Ав га ни-
ста ну, Ира ку, Ли би ји, Си ри ји, итд. У књи зи су и Аци ни при ло зи, и ње го ви пре во ди број них 
ре ле вант них до ку ме на та и из вор них све до чан ста ва на шпан ски, а као из да ва чи ја вља ју се 
НВО Исто риј ски про јект Сре бре ни ца из Хо лан ди је, и Срп ски не дељ ник из Шпа ни је. Као 
ме ста из да ња на во де се Хаг –Ма дрид –Бе о град, а го ди на из да ња је 2013. Књи га ка зу је исти ну 
о ствар ним зби ва њи ма и о ма ни пу ла ци ја ма на ра чун Ср ба, ко је ора га ни зо ва но ши ри низ ме-
ђу на род них ин сти ту ци ја и ме ди ја па све до ло кал них фал си фи ка то ра и пла ће ни ка, као што 
су „Мај ке Сре бре ни це” Му ни ре Су ба шић или „Же не у цр ном” Ста ше За јо вић из Бе о гра да. 
За хва љу ју ћи овој књи зи Аца је (за јед но са Сте фа ном Кар га но ви ћем) ус пео да у Ма дри ду 
ор га ни зу је ме ђу на род ни окру гли сто о Сре бре ни ци, у ма ју 2013.

Алек сан дар Вук са но вић та ко ђе је сти гао да се при дру жи бор би за исти ну о Са ра јев ском 
атен та ту из 1914, Га ври лу Прин ци пу и ње го вим дру го ви ма Мла до бо сан ци ма. По во дом сто-
го ди шњи це тог кру ци јал ног до га ђа ја за европ ску исто ри ју, о свом тро шку и тро шку при ја-
те ља са чи нио је до ку мен тар ни филм А un so lo dis pa ro (На пу цањ одав де),. Др же ћи се сво га 
уве ре ња да „ни је срп ски ћу та ти”, Аца је опет узео у сво је ру ке све оно што срп ска др жа ва 
и кул ту ра ни су: да сни ми до ку мен та рац о то ме шта се ствар но до го ди ло у Са ра је ву 1914, из 
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угла гле да ња и ак ци је са мих Мла до бо са на ца. Аца је сво је вре ме но пи сао ка ко се „Ср би ја, на-
жа лост, ни чим сво јим не по но си па се та ко и по на ша”, пи та ју ћи се има ли не ког у Ср би ји „ко 
би во лео да чу је ка ко из гле да ова при ча из угла Мла до бо са на ца и да ли има не ко га ко се 
усу ђу је да та кву при чу по ну ди”. Жа ло сти ло га је то што „ми бе жи мо од сво је исто ри је”, јер 
је смо ма ли на род али смо сво јим до сто јан ством, бор бом за сло бо ду и исти ну да ва ли уни вер-
зал ни до при нос, стал но се опи ру ћи оном на у ку по ко јем „вук на ов цу сво је пра во има”. Ов де 
је Аца још до да вао и то ка ко „ми не сме мо да се по ми ри мо са суд би ном. Не мо же мо при хва-
ти ти да нам дру ги стал но пре кра ја ју исто ри ју”. Зва нич на Ср би ја не бра ни се, не узи ма се бе 
и не го во ри о се би озбиљ но. За то нас ни ко не ува жа ва. Опи ру ћи се нео ко ло ни за ци ји Ср би је 
и да на шњој, све при сут ној иди о ти за ци ји ср би јан ског дру штва (ње го ви тер ми ни), др жао је 
да „и у Ср би ји мо же не што да ура ди’’, ако се спо соб ни, мар љи ви и од луч ни ор га ни зу ју про-
тив по ли тич ких ели та ко је слу же са мо НА ТО ин те ре си ма и ин те ре си ма стра них на ло го да-
ва ца. Отуд Ацин по клич, из јед ног раз го во ра у Бе о гра ду, од 20. де цем бра 2014.: „Љу ди, не мој-
те да ћу ти те, не го ра ди те!” Знао је Аца да мо ра мо би ти ци ви ли зо ва ни и ко о пе ра тив ни, али 
та ко ђе „и да це ни мо се бе, сво је до сто јан ство, сво ју исто ри ју и сво је жр тве.”

Због то га је Аца и ус пео да мо би ли ше гру пу исто ми шље ни ка, Ср ба, Шпа на ца и дру гих, 
ко ја је на те ра ла др жав ну шпан ску ТВ да се јав но из ви не гле да о ци ма, за то што је у јед ној 
еми си ји о уста шком крв ни ку Мак су Лу бу ри ћу, из о ста ви ла да по ме не Ср бе као жр тве Ја се-
но вач ког кон цло го ра. Све је то на ша ам ба са да у Ма дри ду пра ти ла као не за ин те ре со ва ни 
по сма трач. Ова про тест на гра ђан ска ак ци ја би ла је, за Ацу, до каз да ни шта ни је не мо гу ће, 
са мо ако по сто ји во ља и па мет, да сва ко од нас мо ра да дâ свој при лог от по ру. Јер, ко се не 
бра ни он про па да, па је Ацу нај ви ше бо ле ла упра во та ква, де фан зив на по ли ти ка ње го ве 
ма тич не отаџ би не, ко ја је нај ви ше хра ни ла ср бо мрз ство и по да нич ки ман та ли тет пре ма 
ста ним го спо да ри ма. Ни је мо гао да се на чу ди ка ко смо при хва ти ли Бле ра да бу де са вет ник 
на ше Вла де, ка ко ни смо по ку ша ли да га на те ра мо да се бар из ви не Ср би ма за све што им је 
сво јим ла жи ма и рат ним по хо ди ма учи нио (по ми њу ћи га у јед ном ТВ ин тер вјуу по во дом 
књи ге А Јo u r ney, ње го вих ме мо а ра из 2010). 

Оста ли су иза Аце још мно ги за по че ти по сло ви. Ни је во лео Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, али 
му је сме та ло то што Му зеј Нир нбер шког про це са, у исто и ме ном ба ва р ском гра ду, у оде ље њу 
„Од Нир нбер га до Ха га”, др жи ве ли ку фо то гра фи ју Ми ло ше ви ћа, ко ји се по ре ди с на ци стич-
ким зло чин ци ма, па је и ту Аца од луч но ин те р ве ни сао да се по ме ну та сли ка укло ни. За по-
чео је рад на сво ме дру гом до ку мен тар ном фил му, о кул тур ном на сле ђу Ср ба у Шпа ни ји, а 
по во дом јед ног срп ског ре ли кви ја ра – дип ти ха из 14. ве ка, ко ји је ви део у јед ној ка те дра ли 
крај Ма дри да (Ку ен ка), кти тор ско за ве шта ње срп ског вел мо же То ме Пре љу бо ви ћа из Ја њи не 
(Епи ра) и ње го ве су пру ге. Се ћам се, та ко ђе, раз го во ра с њим о ње го вој фа сци на ци ји мо стом 
Ал кан та ра, на ре ци Та хо, ко ји је у Екс тре ма ду ри из гра дио рим ски цар Тра јан 104–106. го-
ди не, и о коjeм је на ме ра вао да пи ше (ве ру јем да га је ту во ди ла Ан дри ће ва ин спи ра ци ја са 
Ћу при јом на Дри ни или тек Тра ја но ва по ру ка “Pon tem per pe tui man su rum in sa e cu la” (Из гра-
дих мост ко ји ће ве чи то тра ја ти). Иза сва ког од нас оста ју, ипак, мно ги нео кон ча ни за пи си 
и пла но ви.

Алек сан дар Вук са но вић је не и мар, ко ји је гра дио не ке сво је, лом ни је и осе тљи ви је мо сто-
ве, по пут мно гих сво јих зе мља ка ра су тих по све ту, а ко ји ма ма ти ца Ср би ја нај че шће бе ја ше 
тек ма ће ха. Као и у слу ча ју не што мла ђег Ни ко ле Миљ ко ви ћа (1964–2015), на шег ма те ма ти-
ча ра и астро фи зи ча ра, вун дер кин да на Уни вер зи те ту Прин стон, у САД, ко ји је 90-их го ди-
на про шлог ве ка кре нуо да оку пља срп ску ди ја спо ру у Сје ди ње ним Аме рич ким др жа ва ма 
про тив НА ТО агре со ра на Ср би ју. Ни ко ла је све ово пла тио про го ном са Прин сто на и про-
го ном из на у ке, окон чав ши жи вот као бан кар ски слу жбе ник у Њу јор ку.

Иза дра гог при ја те ља и пле ме ни тог и ум ног чо ве ка Аце Вук са но ви ћа, оста ли су ње го ва 
су пру га Ми ли ца, вр сни са рад ник и по др шка у свим Аци ним по сло ви ма, тро го ди шњи син 
Или ја, и син из пр вог бра ка Вук. 

Хва ла му за све што је учи нио и не ка му ова за хвал ност бу де ме ђу пр вим јав ним при зна-
њи ма ко ја су сти гла из ње го ве Ср би је. 

Мр Три во Ин ђић, 
со ци о лог, Бе о град



АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ
AUT HORS IN THIS IS SUE

ДРА ГАН АЛЕК СИЋ (Алек си нац 1956). Ви ши на уч ни са рад ник у Ин сти-
ту ту за но ви ју исто ри ју Ср би је у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао је 1980. на Гру пи за исто ри ју ФФ УБг где је ма ги стри рао 1984. 
(„Пар ти зан ски од ре ди у за пад ној Ср би ји у зи му 1941/1942”) и док то ри рао 1997. 
го ди не („При вре да Ср би је у Дру гом свет ском ра ту”). За по слен је у ИНИС у 
Бе о гра ду као ви ши на уч ни са рад ник. Ба ви се из у ча ва њем при вред не исто ри је 
у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји и осо бе но сти оку па ци о не упра ве у Ср би ји то ком 
Дру гог свет ског ра та. Осни вач је и уред ник ча со пи са Ка ра џић (2009–2013).

Важнијекњиге: При вре да Ср би је у Дру гом свет ском ра ту, Бе о град 2002; 
Фран цу ски ва зду хо пло ви у на о ру жа њу вој ске и мор на ри це Кра ље ви не Ју го сла-
ви је, Бе о град 2008 (ко а у тор); Др жа ва и при вре да у Кра ље ви ни СХС, Бе о град 2010. 

ДРА ГАН АШКО ВИЋ (Уб, 1966). До цент на Пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао на БФ (ПБФ) УБг (1992) и ФМУ УУБ – ООМП (1993). Ма ги-
стри рао 2004. го ди не на ПБФ УБг („Хри шћан ско схва та ње му зи ке”). Док то ри-
рао 2011. го ди не на КМЕ АУ у Ба ња лу ци („Па ра ли тур гиј ске пе сме код Ср ба”). 
Ужа област на уч ног ин те ре со ва ња су му исто ри ја и те о ло ги ја цр кве ног пе ва ња. 
Ви ше го ди на био је са рад ник и члан струч не ко ми си је за област умет но сти у 
ЗУ ОВ РС. Члан је УО „Мо крањ че ве фон да ци је”. 

НЕ БОЈ ША БЕ РЕЦ (Бе о град, 1969). 
Основ не и по сле ди плом ске сту ди је за вр шио на ФФ УБг (Оде ље ње за исто-

ри ју). Уред ник Бан ке по да та ка Тан ју га.
Важнијекњиге: Тан југ и ме ђу на род но ин фор ми са ње, Бе о град 2015.

НИ НО ДЕ ЛИЋ (1983). Ис тра жи вач-са рад ник у Исто риј ском ин сти ту ту 
Бе о град.

Ди пло ми рао је на Оде ље њу за исто ри ју ФФ УБг (2011) где је од бра нио и 
ма стер рад 2012. го ди не („Срп ско ста нов ни штво у Хаб збур шкој мо нар хи ји и 
Кне же ви ни Ср би ји 1821–1851: упо ред на де мо граф ско-исто риј ска ана ли за”). Тре-
нут но је на док тор ским сту ди ја ма на по ме ну том фа кул те ту. У ИИБ ра ди као 
ис тра жи вач-са рад ник од 2014. го ди не. Област на уч ног ис тра жи ва ња и ин те ре-
со ва ња су му срп ски ет нич ки про стор у 19. ве ку, ста нов ни штво и ми гра ци је, и 
Ср би у Хаб збур шкој мо нар хи ји.

ЈЕ ЛЕ НА ДО СТА НИЋ (Срем ска Ми тро ви ца, 1986). Аси стент ки ња на Ка те-
дри за по слов ну пси хо ло ги ју Фа кул те та за прав не и по слов не сту ди је „Др Ла зар 
Вр ка тић”, Уни вер зи тет УНИ ОН.

 Ди пло ми ра ла 2009. го ди не (Од сек По слов на пси хо ло ги ја) и ма сте ри ра ла 
2011. го ди не на ФППС. Тре нут но је на док тор ским сту ди ја ма на ФФ УБг. Пред мет 
ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња ау то рке су пси хо ло ги ја ра да и ор га ни за ци је, као 
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и пси хо ло ги ја ин ди ви ду ал них раз ли ка. Уче ство ва ла је на ви ше на ци о нал них и 
ме ђу на род них на уч них ску по ва и до са да је са мо стал но и са ко а у то ри ма об ја-
ви ла не ко ли ко ра до ва у до ма ћим ча со пи си ма: При ме ње на пси хо ло ги ја, Пе да-
го шка ствар ност, ЗИК СИ и По ли тич ка ре ви ја. 

БО ЈАН ЂЕР ЧАН (Срем ска Ми тро ви ца, 1984). До цент на Де парт ма ну за 
ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство, При род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни-
вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ди пло ми рао је 2007. го ди не, док то ри рао 2015. го ди не („Си сте ми на се ља у 
Сре му”) на ПМФ УНС. Област на уч ног ин те ре со ва ња су му ге о гра фи ја на се ља, 
ре ги о нал на ге о гра фи ја и де мо гра фи ја. Члан је СГД, ДДС, Кон зор ци ју ма за европ-
ска ис тра жи ва ња у дру штве ним и ху ма ни стич ким на у ка ма (УА, Фран цу ска), 
ГДИ ДГТХ ПМФ-а. Као ис тра жи вач ан га жо ван је на ви ше на уч но ис тра жи вач-
ких про је ка та. Ре зул та те свог до са да шњег на уч ног ра да пре зен то вао је на број-
ним до ма ћим и ме ђу на род ним на уч ним кон фе рен ци ја ма, као и кроз ра до ве 
пу бли ко ва не у ча со пи си ма на ци о нал ног и ме ђу на род ног зна ча ја. 

ИВА НА КР СТИЋ МИ СТРИ ЏЕ ЛО ВИЋ (Бе о град, 1975). До цент на Кри ми-
на ли стич ко-по ли циј ској ака де ми ји у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла је 1997. на ПФ УБг, ма ги стри ра ла 2003. на ПФ УНи („Скуп-
штин ски из бо ри под Уста вом Кра ље ви не Ср би је од 1888. го ди не”), док то ри ра ла 
2012. го ди не на на ПФ УБг („Др жав но прав ни по ло жај цр кве у Кне же ви ни и Кра-
ље ви ни Ср би ји”). До цент је на пред ме ту На ци о нал на исто ри ја др жа ве и пра ва 
на КПА. Ба ви се из у ча ва њем др жав но прав не исто ри је но во ве ков не Ср би је и 
Ју го сла ви је. 

Важнијекњиге: Др жав но прав на исто ри ја срп ског на ро да, Бе о град 2013 
(ко а у тор).

СВЕ ТЛА НА ЛА ЗИЋ (Ла за ре вац, 1988). 
Ди пло ми ра ла на Оде ље њу со ци о ло ги је ФФ УБг (2013) сте кав ши зва ње ди-

пло ми ра ни со ци о лог („Кри ти ка ју го сло вен ског со ци ја ли зма с ле ва у фил мо ви ма 
и књи жев ним де ли ма Жи во ји на Па вло ви ћа”). На истом Оде ље њу ФФ УБг ма сте-
ри ра ла 2015. го ди не („Са мо у би ство у Ја па ну у фе у дал ном и мо дер ном до бу: из 
род не пер спек ти ве”). 

БО ЈА НА МАР КО ВИЋ (Ло зни ца, 1986). Пе да гог у ОШ „Вељ ко Вла хо вић” 
у но во сад ском при град ском на се љу Шан га ју.

Ди пло ми ра ла 2010. го ди не на Од се ку пе да го ги је ФФ УНС. Би ла је са рад-
ник на пред ме ту Ком па ра ти ва пе да го ги ја, на Од се ку за пе да го ги ју (2011–2015). 
За по сле на као школ ски пе да гог у ОШ „Вељ ко Вла хо вић” у Шан га ју (Но ви Сад). 
Као ау тор и ко а у тор об ја ви ла ви ше на уч них ра до ва из обла сти пе да го ги је.

ИРИ НА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ (Ива њи ца 1978). Ди пло ми ра ла на ФилФ УБг 
(2004), ма ги стри ра ла на ФПН УБг 2010. („Со ци о кул тур ни учин ци вир ту ел ног 
ко му ни ци ра ња по сред ством ин тер не та у Ср би ји”), где је и док то ри ра ла 2012. 
го ди не („На ста нак и раз вој ре гу ла ци је ра дио-ди фу зи је у Ср би ји”). Од 2014. је 
до цент на ФКМ УЏН у Бе о гра ду, за ужу на уч ну област Кул ту ра. У истом пе-
ри о ду би ла је уред ник ча со пи са Ме га тренд ре ви ја. Уче ство ва ла је, као ау тор, 
уред ник, лек тор и ре дак тор у из ра ди ви ше пу бли ка ци ја. Обла сти на уч ног ин-
те ре со ва ња: ме диј ске сту ди је, сту ди је кул ту ре, исто ри ја кул ту ре, ин фор ма ци о но 
дру штво и гло бал ни ме ди ји. 
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Важнијекњиге: Ре гу ла ти ва ра дио-ди фу зи је у Ср би ји (1924–2014), Бе о град 
2015; Ше зде сет го ди на Сај ма књи га у штам па ним ме ди ји ма, Бе о град 2015. 

МА РИ ЈА ПА ВЛО ВИЋ (Бе о град, 1976). Аси стент на Учи тељ ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла 2001. на Ва јар ском од се ку ФЛУ УБг, где је и ма ги стри ра ла 
2004. Исте го ди не по ха ђа ла је Ви со ку на ци о нал ну шко лу ли ков них умет но сти 
у Па ри зу (ÉNSBA). Док то ри ра ла 2015. го ди не на УФ УБг („Уло га ли ков ног де ла 
у вас пи та њу и обра зо ва њу де це пред школ ског и основ но школ ског уз ра ста”). На 
УФ УБг ра ди од 2008, где је 2010. го ди не иза бра на у зва ње аси стен та за ужу 
на уч ну област Ме то ди ка на ста ве ли ков не кул ту ре. Уче ство ва ла је на на уч ним 
ску по ви ма и об ја ви ла ви ше на уч них ра до ва. Уз пе да го шки, струч ни и на уч но-
и стра жи вач ки рад, оства ри ла је и зна чај ну умет нич ку ак тив ност у зе мљи и ино-
стран ству. Но си лац је ви ше на гра да и при зна ња у обла сти умет но сти и члан је 
УЛУС-а (од 2002). 

МИ РО СЛАВ ПЕ ШИЋ (Ле ско вац, 1981). До цент је на Де парт ма ну за исто-
ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу. 

Ди пло ми рао је 2004. го ди не („Бо сна и Хер це го ви на од Бер лин ског кон гре-
са до Са ра јев ског атен та та”), док то ри рао 2013. („По ли тич ке стран ке и уво ђе ње 
пар ла мен та ри зма у Ср би ји од 1881. до 1903. го ди не”) на Де парт ма ну за исто ри ју 
ФФ УНи. Од ок то бра 2007. го ди не за по слен је на Де парт ма ну за исто ри ју ФФ УНи. 
Област на уч ног ис тра жи ва ња: По ли тич ка исто ри ја Ср би је и срп ског на ро да у 
19. ве ку. Об ја вио је ве ћи број на уч них ра до ва раз ли чи тих ка те го ри ја и уче ство-
вао је на број ним на ци о нал ним и ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма.

ЗО РАН РАН КО ВИЋ (По жа ре вац, 1971). Ван ред ни про фе сор на Пра во слав-
ном бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао на БФ (ПБФ) УБг 1997. го ди не, ма ги стри рао 2001. („Брат ков 
ми неј – струк ту ра и за пи си”) и док то ри рао 2006. („Па ле о гра фи ја, ор то гра фи ја 
и је зик Слу жаб ног ми не ја за сеп тем бар-ок то бар (XIV век)”) на ФилФ УБг. Уче-
ству је у ре а ли за ци ји ви ше на уч них про је ка та. 

Важнијекњиге: Ин вен тар ру ко пи са Би бли о те ке Срп ске па три јар ши је, 
Бе о град 2012 (ко а у тор); Од лу ке и рeшења Са бо ра, Си но да и Епар хи је бра ни чев-
ске: 1931–1941, По жа ре вац 2013 (ко а у тор); Срп ске ру ко пи сне књи ге у Че шкој, Бео-
град 2015 (ко а у тор); Уред бе и про пи си Ми тро по ли је бе о град ске, I–IV (1834–1920), 
По жа ре вац 2010–2011 (ко а у тор); Гра ма ти ка цр кве но сло вен ског је зи ка, Врњ ци 
2016.

МА РИ НА САВ КО ВИЋ (Бе о град, 1982). Аси стент на По слов ном фа кул те ту 
Уни вер зи те та Син ги ду нум.

Ди пло ми ра ла на ЕФ УБг (2006), ма ги стри ра ла на УСгд (2009) на за јед нич-
ком про гра му УСгд и ЛУ (Ка ли фор ни ја, САД). Док то ри ра ла 2016. го ди не („За-
по шља ва ње у на ци о нал ним стра те ги ја ма одр жи вог раз во ја”). Од 2007. го ди не 
за по сле на на ПсФ УСгд као аси стент у на ста ви, на пред ме ти ма Еко но ми ја и Ме-
на џер ска еко но ми ја. Као пред став ник уни вер зи те та, укљу че на је у ре а ли за ци ју 
ви ше европ ских раз вој них про је ка та у са рад њи са ин сти ту ци ја ма из зе мље и 
ино стран ства. Обла сти ака дем ског ин те ре со ва ња су тр жи ште ра да, ви со ко обра-
зо ва ње и за по шља ва ње мла дих и одр жи ви раз вој. Ау тор је ви ше на уч них ра до ва 
из обла сти ака дем ског ин те ре со ва ња об ја вље них у до ма ћим и ме ђу на род ним ча-
со пи си ма. Струч но се уса вр ша ва ла у Не мач кој (2009), Бел ги ји (2010) и САД (2014). 
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МИ ЛИ ЦА СО ЛА РЕ ВИЋ (Срем ска Ми тро ви ца, 1986). Аси стент на Де парт-
ма ну за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство При род но-ма те ма тич ког фа кул те та 
Универзитета у Но вом Са ду.

Ди пло ми ра ла 2009. и ма сте ри ра ла 2010. го ди не на ПМФ УНС. Док тор ске 
сту ди је (смер ге о на у ке) упи са ла 2010. го ди не. У зва ње аси стен та иза бра на 2014. 
го ди не, за област Дру штве на ге о гра фи ја. Док тор ску ди сер та ци ју под на зи вом 
„Опа да ње фер ти ли те та у Срем ској Ми тро ви ци и Шап цу” пре да ла у ју ну 2016. 
го ди не. Обла сти ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња: дру штве на ге о гра фи ја, исто риј-
ска де мо гра фи ја, де мо гра фи ја са ак цен том на фер ти ли тет и по пу ла ци о ну по ли-
ти ку, по ли тич ка ге о гра фи ја, дру штве не осно ве ту ри зма, ге о граф ски ин фор ма-
ци о ни си сте ми. Члан је СГД, ДФС и ГИС цен тра у окви ру ПМФ-а УНС.

КЛА РА ТОТ ГЛЕМ БА (TóthGlem ba Klára) (Зре ња нин 1962). Са мо стал ни 
струч ни са рад ник у Се кре та ри ја ту за високо образовање и научноистраживачку 
делатност Вла де АП Вој во ди не.

Ди пло ми ра ла на ФФ УНС. Ма ги стри ра ла 1993. го ди не („Кул тур на по ли ти-
ка и ин сти ту ци је кул ту ре у Вој во ди ни) и док то ри ра ла 2011. го ди не („Иден ти тет 
вој во ђан ских Ма ђа ра и кул тур на по ли ти ка од 1945–2001) на ФПН УБг. За по сле-
на као са мо стал ни струч ни са рад ник у СВОНИД ВВ. Об ја ви ла је ви ше на уч них 
ра до ва у ча со пи си ма и те мат ским збор ни ци ма. Уче ство ва ла је на ви ше до ма ћих 
и ме ђу на род них на уч них кон фе рен ци ја. Обла сти на уч них ин те ре со ва ња су кул-
тур на по ли ти ка, со ци о гра фи ја, со ци о ло ги ја, ет но ло ги ја, кул тур ни, обра зов ни, 
вер ски и со ци јал ни усло ви оп стан ка на ци о нал них ма њи на.

Важнијекњиге: Mindönki Muzslára akar mönni, Tóthfalu 2000.

ИВИ ЦА ЧА И РО ВИЋ (Сме де ре во, 1976). Ђа кон Цр кве Ла за ри це на Зве зда-
ри у Бе о гра ду. Асистент на Православном богословском факултету Универзитета 
у Београду.

Ди пло ми рао на ПБФ УБг (2003), где је и ма ги стри рао 2010. („Еван ге ли за ци ја 
Ен гле ске у 6. и 7. ве ку”), и док то ри рао 2016. го ди не („Ста ње у Ен гле ској Цр кви 
у 8. ве ку – од нос са Ри мом и Фра нач ком др жа вом”) сте кав ши зва ње док то ра бо-
го слов ских на у ка. Од 2014. је асистент на ПБФ УБг. Област интраживања: општа 
историја цркве. Уче ство вао на на уч ним ску по ви ма у зе мљи и ино стран ству: Ср би-
ње (2003), Ниш (2006–2016), Пре шов (Сло вач ка), Бе о град (2007–2014, 2016) итд. 
Об ја вљи вао на уч не ра до ве, при ка зе и пре во де са ен гле скох је зи ка за ча со пи се 
Бо го сло вље (2013–2016), Те о ло шки по гле ди (2003–2015), Ви до слов (2004–2006), 
Жи во пис (2007–2014), Са бор ност (1998–2002); пре во де књи га са ен гле ског је зи ка 
за Епар хи ју жич ку и за ИТИ ПБФ УБг. 

СВЕ ТЛА НА ЧИ ЗМИЋ(1955). Про фе сор на Оде ље њу за пси хо ло ги ју Фи ло-
зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла (1973), ма ги стри ра ла (1980) и док то ри ра ла (1988) на Оде ље-
њу за пси хо ло ги ју на ФФ УБг („Стре сне ком по нен те ра да опе ра то ра”). Аси стент 
(1975–1989), до цент (1989–2006), ван ред ни про фе сор (2006–2008) и ре дов ни про-
фе сор на Оде ље њу за пси хо ло ги ју ФФ УБг. Област спе ци ја ли за ци је: пси хо ло-
ги ја ра да, ор га ни за ци о на пси хо ло ги ја, ка др о ви и рад, људ ски фак тор, без бед ност 
и здра вље на ра ду, стрес и зло ста вља ње на ра ду. Ау тор, уред ник и ко а у тор на уч-
них ра до ва и књи га из обла сти пси хо ло ги је ра да. 

Вaжнијекњиге: Ži vot i ri tam: bi o loš ki rit mo vi i po na ša nje, Be o grad 1983 
(ко а у тор); Psi ho lo gi ja i sa vre me na teh ni ka, Be o grad 1991 (ко а у тор); Psi ho lo gi ja i 
me nadž ment, Be o grad 1955 (ko a u tor); Ljud ski fak tor: osno vi in že njer ske psi ho lo gi je, 
Be o grad 2006; Ži vot je ri tam, Be o grad 2008 (ko a u tor).
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ
АБК Ар хи е пи ско пи ја бе о град ско-кар ло вач ка
AП Ау то ном на по кра ји на
АУ Ака де ми ја умет но сти
БФ Бо го слов ски фа кул тет
ВВ Вла да Вој во ди не
ГДИ Гру па за де мо граф ска ис тра жи ва ња
ГИС Ге о граф ски ин фор ма ци о ни си сте ми
ДГХТ Де парт ман за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство
ДДС Дру штво де мо гра фа Ср би је
ÉNSBA Éco le Na ti o na le Supéri e u re des Be a ux Arts
ЗИК СИ Збо р ник Ин сти ту та за кри ми но ло шка и со ци о ло шка ис тра жи ва ња
ЗУ ОВ За вод за уна пре ђи ва ње обра зо ва ња и вас пи та ња
ИИБ Исто риј ски ин сти тут Бе о град
ИНИС Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је
ИТИ Ин сти тут за те о ло шка ис тра жи ва ња
КМЕ Ка те дра за му зи ко ло ги ју и ет но му зи ко ло ги ју
ЛУ Лин колн уни вер зи те та 
ООМП Од сек за Оп шту му зич ку пе да го ги ју
ПБФ Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет
ПсФ По слов ни фа кул тет
РС Ре пу бли ке Ср би је
САД Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве
СВОНИД Секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност
СГД Срп ско ге о граф ско дру штво
УА Уни вер зи тет у Ан жеу
УБг Уни вер зи тет у Бе о гра ду
УЛУС Удру же ње ли ков них умет ни ка Ср би је
УНС Уни вер зи тет у Но вом Са ду
УО Управ ни од бор
УСгд Уи ни вер зи тет Син ги ду нум
УУБ Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду
УЏН Уни вер зи тет „Џон Не збит”
ФилФ Фи ло ло шки фа кул тет
ФКМ Фа кул тет за ку лу тру и ме ди је
ФЛУ Фа кул тет ли ков не умет но сти
ФМУ Фа кул тет му зич ке умет но сти
ФПН Фа кул тет по ли тич ких на у ка
ФППС Фа кул теу за прав не и по слов не сту ди је
ФФ Фи ло зоф ски фа кул тет
CRESHS Con sor ti um de Rec her che Eu ropéen  en Sci en ces Hu ma i nes and So ci a les
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