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ПРЕ ГЛЕД НИ НАУЧНИ РАД

ЉУД СКА ПРИ РО ДА И STA SIS: 
О ТУ КИ ДИ ДО ВОМ УТИ ЦА ЈУ НА ХОБ СО ВУ 

НА У КУ О ПО ЛИ ТИ ЦИ

ВЛА ДИ МИР Ж. МИ ЛИ СА ВЉЕ ВИЋ
Ин сти тут дру штве них на у ка

Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја
vla di mir.mi li sa vlje vic@yahoo.com

СА ЖЕ ТАК: У ра ду* се ис пи ту је Ту ки ди дов ути цај на Хоб со во схва-
та ње чо ве ка и ње гов мо дел на у ке о по ли ти ци. Тај ути цај мо же се пра ти ти 
уна зад све до вре ме на ка да је Хобс ра дио на пре во ду Ту ки ди до ве исто ри је 
Пе ло по не ског ра та. Он је та да већ опи сао Ту ки ди да као „по нај ви ше по ли-
тич ког исто ри ча ра од свих ко ји су ика да пи са ли” – да кле, као исто ри ча ра 
чи ји рад пред ста вља нај ве ћи до при нос пра вом са зна њу по ли ти ке. Глав на 
те за овог тек ста је сте да се Хоб со во ди вље ње пре ма ау то ру Пе ло по не ског 
ра та нај бо ље мо же об ја сни ти Ту ки ди до вом спо соб но шћу да опи ше кон-
флик ту ал ност, ко ја чи ни су шти ну по ли ти ке. Та те за се по твр ђу је ком па-
ра тив ном ана ли зом по је ди них те ма из Ту ки ди до вог исто риј ског на ра ти ва 
и не ко ли ко ва жних те о риј ских ста во ва Хоб со ве ан тро по ло ги је и по ли тич ке 
те о ри је. По сто ји упа дљи ва слич ност, ко ја се че сто ис ти че, из ме ђу Хоб со-
вог из ла га ња о три глав на узро ка су ко ба ме ђу љу ди ма у при род ном ста њу 
– кон ку рен ци је, не по ве ре ња и сла во љу бља – и три основ на људ ска по ри ва 
на ко је се Ати ња ни, у го во ру ко ји Ту ки дид пре но си, по зи ва ју да би оправ-
да ли сво ју те жњу за уве ћа њем мо ћи. Ипак, у овом тек сту за сту па се гле ди-
ште да је Ту ки дид нај ве ћи ути цај на Хоб са из вр шио сво јим опи си ма уну-
тра шњег ра та у по ли су. У за кључ ном де лу тек ста у том све тлу се ис пи ту ју 
два мо ти ва из ње го вог опи са чу ве не sta sis у Кор ки ри: не мо гућ ност прав де 
и из о па ча ва ње је зи ка, до ко јих до ла зи у си ту а ци ји гра ђан ског ра та. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: исто ри ја, на у ка, по лис, по ли ти ка, прав да, при ро да, 
рат, sta sis

* Рад је настао у оквиру пројекта 179039 Института друштвених наука у Београду, 
под насловом „Структурне друштвене и историјске промене српског друштва у контексту 
европских интеграција о глобализације”, који финансира Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије.
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Не мач ки исто ри чар Рај нхарт Ко зе лек ре као је да је Хобс чи та ву сво-
ју те о ри ју др жа ве раз вио по ла зе ћи од исто риј ске си ту а ци је гра ђан ског 
ра та [Козелек 1997: 51]. За то ни је нео бич но што је је дан исто ри чар на 
ње га из вр шио пре су дан ути цај. Реч је о Ту ки ди ду, ау то ру ко ји нам је 
оста вио нај у пе ча тљи ви је опи се гра ђан ских ра то ва ко ји су се во ди ли у 
Ста рој Грч кој; по је ди ни ту ма чи чак сма тра ју да чи та во Ту ки ди до во жи-
вот но де ло – Пе ло по не ски рат – ни је ни шта дру го до не до вр ше на исто-
ри ја јед ног је ди ног, ве ли ког гра ђан ског ра та ко ји је за хва тио Грч ку Пе-
ри кло вог до ба. По ка за ће се да је Ту ки ди дов ути цај на Хоб са био још 
ду бљи и ши ри. Он је од ре дио зна чај не аспек те Хоб со вог ви ђе ња људ ске 
при ро де, па и не ке од те мељ них цр та ње го ве на у ке о по ли ти ци. 

ТУ КИ ДИ ДО ВА ИЗ У ЗЕТ НОСТ

По зна то је да је Хобс пре ма ау то ри те ти ма кла сич не ста ри не имао 
из ра жен кри тич ки од нос. Он је ре цеп ци ју Ари сто те ло вих, Ци це ро но вих 
или Се не ки них де ла у кул ту ри хри шћан ске Евро пе (она се од ви ја ла на 
не за ви сним уни вер зи те ти ма ње го вог вре ме на, чи ји је ути цај на дру штво 
Хобс и ина че сма трао по губ ним) озна чио као је дан од глав них из во ра 
нај ве ћег зла у жи во ту др жа ве – из вор по бу не и гра ђан ског ра та. Хобс 
кри ти ку је ан тич ке фи ло зо фе (пре све га Ари сто те ла) не са мо због њи хо-
вих уче ња о чо ве ку и др жа ви, већ и због њи хо ве ме та фи зи ке, као и због 
ап сурд не кон цеп ци је са зна ња ко ју су, по ње го вом ми шље њу, за ве шта ли 
по том ству. Ме ђу тим, Хоб со ва по ле ми ка про тив ан тич ких ау то ра до сти-
же вр ху нац упра во ка да је реч о њи хо вим по ли тич ким иде ја ма, пре све-
га о ан тич ком пој му гра ђан ске сло бо де и ту ма че њи ма ко ја је тај по јам 
до био у мо дер ном вре ме ну [Hob bes 1968: 261–268, 682–703; EW VI: 216–
218, 233]. У Хоб со вим очи ма, за јед нич ки име ни тељ тих по ли тич ких схва-
та ња био је у то ме што су до пу шта ла да се до ве де у пи та ње је ди ни ис-
пра ван прин цип на у ке о по ли ти ци – кон цеп ци ја о ап со лут ној су ве ре ној 
вла сти ко јој се сви гра ђа ни мо ра ју по ко ра ва ти јер је је ди но она спо соб на 
да им пру жи си гур ност и за шти ту. Ши ре ње ан тич ких по ли тич ких иде-
а ла до при но си ло је про па да њу оне осо би не у ко јој је Хобс ви део нај ва-
жни ју вр ли ну гра ђа ни на – по слу шно сти пре ма др жав ном ау то ри те ту. 

Ме ђу грч ким ау то ри ма, Ту ки дид је за Хоб са био из у зе так. Пр ви спис 
ко ји је Хобс об ја вио под сво јим име ном био је пре вод Ту ки ди до вог Пе-
ло по не ског ра та. То је ујед но био и пр ви пре вод с грч ког ори ги на ла на 
ен гле ски је зик, у из да њу ко је је при ре дио Еми лио Пор та. На и ме, је ди ни 
ра ни ји пре вод Ту ки ди до вог де ла на ен гле ски је зик био је ра ђен с ње го вог 
пре во да на фран цу ском, ко ји је са чи нио Клод де Се сел. Па ни то ни је био 
пре вод из вор ног грч ког тек ста, већ јед ног ла тин ског пре во да, чи ји је ау-
тор био Ло рен цо Ва ла. Овај се, ка ко Хобс ка же, слу жио грч ким тек стом 
ма ње са вр ше ним од оно га ко ји је ње му био на рас по ла га њу. Из ме ђу оста-
лог, Ту ки дид је свој пре вод Хоб са опре мио и ге о граф ским кар та ма, од 
ко јих је јед ну, по ла зе ћи од ан тич ких из во ра, на цр тао он лич но [EW VI II: 
ix–x; Schlat ter 1945: 350–352].
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Хобс је из у зет но ви со ко це нио Ту ки ди да. У тек сто ви ма ко је је об ја-
вио уз свој пре вод – у „Пред го во ру чи та о ци ма” и у крат ком са ста ву под 
на сло вом „О Ту ки ди до вом жи во ту и ње го вој исто ри ји” – он се о свом 
ау то ру из ра зио у су пер ла ти ви ма. Пре ма Хоб со вим ре чи ма, Ту ки дид је 
ау тор код ко јег на ла зи мо спо соб ност за пи са ње исто ри је на ње ном вр-
хун цу (at the hig hest) [EW VI II: vi i]. Узрок Ту ки ди до ве су пер и ор но сти у 
од но су на дру ге ле жи пре све га у то ме што он оба вља пра ви по сао исто-
ри ча ра, ко ји се са сто ји у из ла га њу сле да до га ђа ја, а не у спе ку ла ци ји о 
њи ма или у мо ра ли са њу: при ро да исто ри је је, ка ко Хобс ка же, „чи сто 
на ра тив на”. При др жа ва ју ћи се тог од ре ђе ња исто ри је, Ту ки дид у де ло о 
Пе ло по не ском ра ту не уба цу је соп стве на раз ми шља ња ни ти пре да ва ња 
из по ли ти ке или мо ра ла, већ се огра ни ча ва на на ра ци ју сле да до га ђа ја: 
је ди ни из у зе так су они де ло ви књи ге у ко ји ма он пре но си го во ре исто-
риј ских ак те ра, за ко је при зна је да их је де ли мич но сâм мо рао ре кон стру-
и са ти пре ма при ли ка ма у ко ји ма су се од ви ја ли [Тукидид 2010: 29]. Та кав 
по сту пак ста вља Ту ки ди до вог чи та о ца у при ви ле го ван по ло жај све до ка 
ко ји исто риј ска зби ва ња по сма тра соп стве ним очи ма, као што је ре као 
Плу тарх [Plu tarch 1962: 500–503] – због че га је, опет, Ту ки дид исто вре-
ме но и „по нај ви ше по ли тич ки исто ри чар од свих ко ји су ика да пи са ли 
(the most po li tic hi sto ri o grap her that ever writ)” [ЕW VI II: vi i i].

Ка ко тре ба да раз у ме мо та кву ква ли фи ка ци ју? Не ма сум ње да је 
ен гле ски по што ва лац Ту ки ди да у ње го ву би о гра фи ју и де ло учи та вао 
соп стве не пре фе рен ци је. Ка да Хобс ка же да је „очи глед но да је Ту ки дид 
од свих об ли ка вла да ви не нај ма ње во лео де мо кра ти ју” [EW VI II: xvi], те 
да је упра во од ње га он сâм мо гао да на у чи ко ли ко је она ло ша и ко ли ко 
је је дан чо век му дри ји од го ми ле [Hob bes 1839: I, lxxxvi i i], ње гов суд о 
грч ком исто ри ча ру са гла сан је с ан ти де мо крат ском ре пу та ци јом ко ју овај 
ужи ва код ве ћи не ка сни јих ау то ра. Мо же се чак ре ћи да је Хобс опре зни-
ји од оних ко ји Ту ки ди ду при пи су ју сим па ти је пре ма оли гар хиј ском 
ре жи му [EW VI II: xvi; Po pe 1988: 276]. Ипак, ње го ва те за да је Ту ки дид 
нај ви ше це нио тре ћи об лик вла да ви не, „кра љев ску власт”, те шко се мо-
же бра ни ти: је ди ни ар гу мент за ту ње го ву тврд њу је Ту ки ди до во не скри-
ве но ди вље ње пре ма Пе ри клу, чи ја се вла да ви на у Пе ло по не ском ра ту 
опи су је као де мо крат ска по име ну, али мо нар хиј ска у ствар но сти [EW 
VI II: xvii; Ту ки дид 2010: 117]. За то Хобс на сто ји да учи ни ве ро ват ним 
сво је ви ђе ње Ту ки ди до вих по ли тич ких афи ни те та ис ти ца њем ње го вог 
по ре кла од ло зе трач ких кра ље ва, па и под се ћа њем на руд ни ке зла та ко-
ји су би ли из вор бо гат ства ње го ве по ро ди це. Хобс при ка зу је уса мље ност 
у ко јој је бив ши атин ски стра тег пи сао сво је ве ли ко де ло као от ме но по-
вла че ње у при ват ност, тек при вре ме но пре ки ну то не из бе жном слу жбом 
др жа ви, ко ја се не срећ но за вр ши ла. Он ка же да се Ту ки дид на мер но уз-
др жа вао од по ја вљи ва ња у јав но сти и из бе га вао мно штво, ко је је увек 
за љу бље но у се бе и же ли да му се ла ска [EW VI II: xvi–x vi i i]. 

Упр кос све му то ме, еми нент но „по ли тич ки” ка рак тер ко ји Хобс при-
пи су је Ту ки ди до вој исто ри ји очи глед но се не за сни ва на ње ној по ли тич кој 
при стра сно сти. На про тив, Хобс бра ни Ту ки ди до ву исто риј ску објек тив ност 
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од кри ти ке Ди о ни си ја из Ха ли кар на са, ко ји је сма трао да је ау тор Пе ло-
по не ског ра та као исто ри чар био ду жан да се ста ви на стра ну соп стве ног 
гра да и да из свог из ла га ња укло ни све еле мен те ко ји би мо гли на не ти 
ште ту ча сти Ати не [EW VI II: xxv–xxvi]. Из то га се мо же за кљу чи ти: „по-
ли тич ки” ка рак тер Ту ки ди до ве исто ри је са сто ји се у ње ном до при но су 
са зна њу оно га што је за по ли ти ку су штин ско: „по нај ви ше по ли тич ки 
исто ри чар”, то за Хоб са зна чи – онај ко ји је нај бо ље раз у мео по ли ти ку. 

Хоб со ва ка рак те ри за ци ја Ту ки ди да мо же се де ли мич но об ја сни ти 
дво сми сле но шћу ко ја је кон сти ту тив на за кла сич ни по јам по ли ти ке. У 
тре нут ку кад пи ше свој пред го вор за Пе ло по не ски рат, та реч код Хоб са, 
баш као ни код Ари сто те ла, не име ну је са мо јед ну област људ ске прак се 
већ и на у ку о тој прак си.1 Нај зна чај ни ји ко рак ка от кла ња њу те дво знач-
но сти учи ни ће упра во Хобс, али тек де се так го ди на ка сни је, сво јим за сни-
ва њем јед не на у ке о по ли ти ци, ко ју ће на зва ти име ном Ci vil sci en ce. Њу ће 
Хобс за ми сли ти као ег закт ну ди сци пли ну, ко ја сво јом стро го шћу пре ва-
зи ла зи не до стат ке ра ни је „по ли ти ке”: за Ари сто те ла, она је би ла део „фи-
ло зо фи је о људ ским ства ри ма”, ко ја због са ме при ро де сво га пред ме та ни је 
спо соб на за апо дик тич ко до ка зи ва ње [A ri sto tel 1970: 147, 279]. Хобс ће ту 
но ву, истин ску на у ку о по ли ти ци у сво јим пр вим си сте мат ским де ли ма 
схва ти ти као је ди ну мо гу ћу осно ву по ли тич ког де ло ва ња [EW I: 8–10]. 

У вре ме ка да на ста ју ње го ви спи си о Ту ки ди ду, Хобс још увек не 
рас по ла же та квим пој мом на у ке о по ли ти ци. Али, он већ са да ви ди глав-
ни ква ли тет свог ау то ра у ње го вој спо соб но сти да по у чи чи та о ца о оно-
ме што је у по ли ти ци нај ва жни је, а за шта нам исто ри ја да је ис ку стве ни 
ма те ри јал. На и ме, по сма тра ње сле да исто риј ских до га ђа ја о ко јем је би-
ло ре чи ни је са мо се би циљ. Сми сао исто ри је је сте да „по у чи и оспо со би 
љу де, пу тем са зна ња про шлих де ла, да се по на ша ју раз бо ри то у са да-
шњо сти и про ми шље но с об зи ром на бу дућ ност” [EW VI II: vi i]2. Та кво 
са зна ње укљу чу је и раз у ме ва ње мо ти ва ци је по ли тич ких де лат ни ка, о 
че му Ту ки дид на из глед не го во ри мно го: ка ко Хобс ка же, он не на га ђа о 
тај ним на ме ра ма или не из ре че ним раз ми шља њи ма исто риј ских лич но-
сти. Али, Ту ки ди до ва пред ност као исто ри ча ра ле жи упра во у то ме што 
из ње го вог из ла га ња са мог сле да исто риј ских до га ђа ја, чи та лац – ста вљен 
у по ло жај њи хо вог по сма тра ча – „мо же сâм за се бе да из ве де по у ке, и сâм 
мо же да пра ти по ри ве и раз ми шља ња ак те ра све до њи хо вог се ди шта”, 
ко је се на ла зи у чо ве ко вом ср цу [EW VI II: vi i i].

По сто ји, ме ђу тим, још јед но мо гу ће об ја шње ње Хоб со вог ста ва о 
Ту ки ди ду као исто ри ча ру ко ји је био у нај ве ћој ме ри „по ли тич ки” – ко је 

1 Упр кос рас ки ду са Ари сто те ло вим пој мом по ли ти ке ко ји се до го дио већ на пра гу 
мо дер ног до ба, дво сми сле ност ре чи „по ли ти ка” оп ста је све до у 19. век. О то ме све до чи и 
пре жи вља ва ње уни вер зи тет ске ди сци пли не под овим име ном, ко је ће тек ка сни је би ти за-
ме ње но не у трал ни јим на зи вом „по ли то ло ги је” [Rit ter 1969: 106–107].

2 Ово схва та ње у на че лу не про тив ре чи ни Ари сто те лу. У Хоб со вом пред го во ру за 
пре вод Пе ло по не ског ра та па да у очи од су ство ка сни јег оштр ог кри тич ког су да о грч ком 
фи ло зо фу: ве ли ча ју ћи Ту ки ди да, Хобс се за до во ља ва ти ме да га у обла сти исто ри је ста ви 
на пр во ме сто – оно ко је Хо ме ру при па да у по е зи ји, Ари сто те лу у фи ло зо фи ји, а Де мо сте ну 
у ре то ри ци [EW VI II: vi i].
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се, уо ста лом, не ко си с прет ход ним. Оно се ти че Ту ки ди до вог уме ћа да 
при ка же пра ву при ро ду по ли тич ког под руч ја, ко ја се са сто ји у су ко бу, 
па и у не при ја тељ ству. Исти на је да ће Хобс сво јој но вој по ли тич кој нау-
ци, чи ји је сре ди шњи део ње го ва те о ри ја су ве ре но сти, ста ви ти у за да так 
упра во ели ми на ци ју су ко ба из под руч ја др жав ног жи во та или па ци фи-
ка ци ју и „не у тра ли за ци ју” [Schmitt 1982: 61–78]. Не мо же се, ме ђу тим, 
сум ња ти у то да је су коб, пре све га у ви ду уну тра шњег по ли тич ког раз-
до ра или гра ђан ског ра та, за Хоб са притом био не ка вр ста по ла зне да то-
сти. У том сми слу мо же се ре ћи да су од лу чу ју ћи под сти ца ји за раз ра ду 
Хоб со вог фи ло зоф ско по ли тич ког про гра ма до шли упра во из Ту ки ди до-
ве исто ри је. То ва жи пре све га за Ту ки ди до ве при ка зе уну тра шњег су-
ко ба или гра ђан ског ра та (sta sis), нај го рег од свих по ли тич ких кон фли-
ка та, али и за не ке дру ге мо ти ве ње го ве исто ри је. 

ДИ ЈА ЛЕК ТИ КА НЕ ПО ВЕ РЕ ЊА И НАД МЕ ТА ЊА  
И ЧО ВЕ КО ВО БЛА ЖЕН СТВО

Ту ки ди дов ути цај на Хоб са био је мно го ве ћи не го што би се мо гло 
за кљу чи ти по бро ју из ри чи тих на во да ње го вог име на. Да би се он мо гао 
про це ни ти, нео п ход но је упу сти ти се у ту ма че ње опу са дво ји це ау то ра.

Нај о чи глед ни ју по твр ду Ту ки ди до вог ути ца ја на ла зи мо у 13. по гла-
вљу Ле ви ја та на. Оно је по све ће но опи су при род ног ста ња, ко је прет хо ди 
на стан ку др жа ве. Основ но обе леж је та квог ста ња је све оп шти су коб ме-
ђу љу ди ма или „рат сва ко га про тив сва ко га”: ва жно је за па зи ти да је 
упра во гра ђан ски рат је дан од при ме ра ко је Хобс на во ди ка ко би чи та о-
цу при бли жио свој по јам при род ног ста ња. У та квом ста њу сва ки чо век 
је са вр ше но сло бо дан. Али, ње го ва сло бо да не вре ди мно го, јер не пре-
кид но до ла зи у су коб са сло бо дом дру гих по је ди на ца. Сто га је при род но 
ста ње јед на ко не под но шљи во као и гра ђан ски рат. Да би му љу ди ума кли, 
нео п ход но је да се од рек ну сло бо де и пот чи не се су ве ре ној вла сти.

Ко ји су, ме ђу тим, узро ци све оп штег су ко ба или сва ђе (qu a rell) ме ђу 
љу ди ма у при род ном ста њу? Пре ма Хоб су, то су три глав на чо ве ко ва по-
ри ва, ко ја су за сно ва на у са мој људ ској при ро ди: кон ку рен ци ја или так-
ми че ње (Com pe ti tion), не по ве ре ње или страх (Dif fi den ce), као и сла во љу-
бље (Glory). Сва ком од ова три по ри ва од го ва ра пред мет на ко ји је он 
усме рен: до бит (Gain), си гур ност (Sa fety) и сла ва (Re pu ta tion) [Hob bes 
1968: 184–185]. Љу ди се, да кле, ме ђу соб но су ко бља ва ју или због то га што 
же ле исту ствар, за ко ју сма тра ју – с пра вом или не – да је не мо гу за јед-
нич ки ужи ва ти, или због то га што стра ху ју да ће им њи хов бли жњи 
на не ти не ко зло, што же ле да пред у пре де сво јим де ло ва њем, или због 
то га што же ле да се ис так ну из над дру гих љу ди, јер ве ру ју да вре де ви ше 
од њих.

Хоб сов по пис основ них људ ских по ри ва го то во до слов но по на вља 
мо ти ве из бе се де ко јом је атин ско по слан ство у Спа р ти, не по сред но пред 
из би ја ње Пе ло по не ског ра та, од го во ри ло на оп ту жбе ла ке де мон ских са-
ве зни ка Ко рин ћа на. Ови су твр ди ли да је Ати на сво јим вој ним опе ра ци-
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ја ма у По ти де ји по сту пи ла не пра вед но, да је угро зи ла ин те ре се Пе ло по-
не ског са ве за и пре кр ши ла ми ров ни уго вор о ме ђу соб ном раз гра ни че њу 
ути цај них сфе ра из ме ђу Ати не и Спар те од 446–445. го ди не [Тукидид 
2010: 29–30]. Од го вор атин ског по слан ства ва ри ра се у две слич не фор-
му ла ци је, чи ји се са др жај сво ди на то да су Ати ња ни, ко ји ма се ста вља 
на те рет на сто ја ње да пре ко ме р но уве ћа ју моћ сво је др жа ве, де ло ва ли под 
при ну дом нај сна жни јих по ри ва, ко ји су при род ни, веч ни и за јед нич ки за 
све љу де, и ко ји ма се за то ни шта не мо же при го во ри ти: „по нај ви ше из 
стра ха, за тим из ча сто љу бља и, ко нач но, из ин те ре са”. Очи глед но је да 
„страх” (de os) од го ва ра Хоб со вом не по ве ре њу (Dif fi den ce), „ча сто љу бље” 
(timê) – Хоб со вом „сла во љу бљу” или те жњи за ис ти ца њем (Glory), а „ин-
те рес” или „ко рист” (ôphe lia) – ње го вој кон ку рен ци ји или так ми че њу око 
до би ти [PW I: 126–129].3 

Чак и кад би се сум ња ло у стро гу тер ми но ло шку ко ре спон ден ци ју 
из ме ђу Хоб со вих и Ту ки ди до вих пој мо ва, за шта не ма ни ка квих раз ло га4, 
склоп ар гу мен та ци је атин ског по слан ства по ка зу је да је у од но си ма из-
ме ђу Ати не и ње ног глав ног ри ва ла, Спа р те, на де лу она иста ди ја лек ти-
ка не по ве ре ња (dif fi den ce) и над ме та ња у ко јој је Хобс ви део јед но од 
глав них обе леж ја „при род ног ста ња”, „ра та сва ко га про тив сва ко га”, од-
но сно гра ђан ског ра та. На и ме, ка ко са ми ка жу, Ати ња ни су се за бри ну ли 
за сво ју си гур ност – што их је на ве ло да још енер гич ни је ра де на уве ћа-
ва њу сво је мо ћи – ка да су при ме ти ли да су Ла ке де мон ци и са ми по ста ли 
сум њи ча ви и не при ја тељ ски рас по ло же ни пре ма њи ма [Тукидид 2010: 
52]. Та ди ја лек ти ка је, шта ви ше, на де лу већ у прет ход ном го во ру Ко рин-
ћа на, ко ји пре ко ре ва ју сво је са ве зни ке Спар тан це због њи хо ве инерт но-
сти. Они их под сти чу да про тив Ати не усво је стра те ги ју „пре вен тив ног 
ра та”: нео п ход но је да Ла ке де мон ци сру ше моћ сво јих не при ја те ља већ у 
за чет ку да ка сни је не би би ли при мо ра ни да се бо ре про тив њих ка да 
бу ду дво стру ко ја чи [Тукидид 2010: 48]. У све тлу та квог на чи на раз ми-
шља ња по ли тич ких ак те ра по ста је ја сни ја основ на те за Ту ки ди до ве исто-
ри је да је страх Ла ке де мо на ца од по ра ста атин ске мо ћи био нај ва жни ји 
узрок Пе ло по не ског ра та [Тукидид 2010: 30]. Исто вре ме но, по ста је нам 
ја сни ји и Хоб сов опис при род ног ста ња. На и ме, на вр ло слич ну ми сао 
на и ла зи мо у сле де ћем одељ ку из Хоб со ве рас пра ве „О гра ђа ни ну”, ко ји 
за слу жу је да бу де на ве ден у це ли ни: „По што на ше пра во да са ме се бе 
за шти ти мо она ко ка ко же ли мо про из ла зи из опа сно сти у ко јој се на ла-
зи мо, а та опа сност из ме ђу соб не јед на ко сти ме ђу љу ди ма, раз бо ри ти је 
је и си гур ни је за на ше одр жа ње да ис ко ри сти мо пре и мућ ство ко је је на 
на шој стра ни у са да шњем тре нут ку та ко што ће мо се обез бе ди ти /од 
сла би јих/, уме сто да че ка мо да они по ра сту, оја ча ју и иза ђу из на ше вла-
сти, ка ко би смо се по том тру ди ли да ту власт по но во стек не мо у бор би 
чи ји је ис ход не из ве стан” [EW II: 12–13].

3 На слич ност из ме ђу Хоб со вог и Ту ки ди до вог тек ста че сто се ука зу је [уп. Scott 2000: 
122, 134, с упу ћи ва њи ма на литературу].

4 „Бо ја жљи вост” се и у реч ни ци ма на во ди као јед но од зна че ња Хоб со ве dif fi den ce 
[Filipović 1989: 292].
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По сто је број ни дру ги тра го ви ути ца ја Ту ки ди до вог из ла га ња на Хоб-
со ва схва та ња. Јед на од епи зо да Пе ло по не ског ра та за вре ђу је па жњу већ 
и због то га што ју је Хобс из ри чи то ко мен та ри сао у свом крат ком спи су 
о Ту ки ди ду. Реч је о ди ја ло гу из ме ђу атин ског по слан ства и по гла ва ра 
ма лог егеј ског остр ва Ме ло са, ко ји се и да нас сма тра јед ним од нај бо љих 
опи са им пе ри ја ли стич ког го во ра [Тукидид 2010: 308–314]. У ње му Ати-
ња ни ста вља ју Ме ља не, ко ји су у су ко бу из ме ђу Ати не и Спа р те же ле ли 
да одр же не у трал ност, пред ул ти ма ти ван из бор – да сту пе у Атин ски 
по мор ски са вез и та ко се пот пу но пот чи не Ати ни, или да у про тив ном 
њи хов град, на кон по ра за у бор би про тив не сра змер но ја чег не при ја те ља, 
бу де пот пу но ра зо рен, а сви ње го ви ста нов ни ци по би је ни или про да ти у 
ро бље; у тре нут ку ка да се пре го во ри во де, атин ска фло та већ је укот вље-
на надо мак остр ва. 

Ту ки дид пре но си да су Ати ња ни од би ли да с Ме ља ни ма во де би ло 
ка кву рас пра ву о прав ди. Ди о ни си је из Ха ли ка р на са због тога је пре ко рио 
Ту ки ди да да из но си ства ри ко је не иду у при лог до сто јан ству ње го вог 
гра да. Бра не ћи сво га ау то ра, Хобс исто вре ме но бра ни и став атин ског 
по слан ства, из ме ђу оста лог и та ко што ка же да атин ски ге не ра ли ни су 
ни има ли овла шће ње др жа ве да рас пра вља ју о пи та њи ма мо ра ла и из ве-
шта ва ју скуп шти ну о ис хо ду те рас пра ве, већ да се по ста ра ју за то да се 
Ме лос по ко ри би ло мир ним пу тем би ло вој ним сред стви ма [EW VI II: 
xxvi i i–x xix]. Још ва жни ји су дру ги аспек ти овог ди ја ло га, о ко ји ма Хобс 
не го во ри из ри чи то. Ал тер на ти ва из ме ђу ви тал ног ин те ре са си гур но сти 
или спа се ња (asp ha le ia, sotêria) и пот пу ног уни ште ња и смр ти као нај-
стра шни јих ства ри (ta de i no ta ta), ка ко је пред ста вље на у го во ру атин ског 
по слан ства, од те мељ ног је зна ча ја за Хоб со во ви ђе ње раз ло га због ко јих 
је нео п ход но уста но ви ти др жа ву: опа сност од на сил не смр ти (vi o lent de-
ath) ко ја пре ти у при род ном ста њу, ко ју и он ви ди као оно нај стра шни је 
што мо же да за де си чо ве ка, на ла же ус по ста вља ње по ли тич ке за јед ни це, 
у ко јој ће би ти га ран то ва на си гур ност (se cu rity) сва ког по је дин ца [PW III: 
160–163, 168–169; Hob bes 1968: 186, 223–225]. 

Ме ља ни, ко ји су вој но са свим ин фе ри ор ни у од но су на Ати ња не, у то ку 
пре го во ра по ста вља ју и пи та ње у че му би се са сто ја ла њи хо ва „ко рист” 
од пот чи ња ва ња јед ној стра ној си ли. На то пи та ње Ати ња ни од го ва ра ју 
да се ко рист ов де са сто ји у из бе га ва њу смр ти, нај ве ћег зла. Тај од го вор 
мо же се схва ти ти као из раз отво ре не бру тал но сти, па чак и ци ни зма. Хобс 
је, ме ђу тим, у ње му мо гао да про на ђе ин спи ра ци ју за сво ју кри ти ку ари-
сто те лов ског пој ма нај ви шег до бра као крај њег ци ља пре ма ко јем је чо-
ве ков жи вот усме рен, или бар по твр ду те кри ти ке. Ка ко он ка же у спи су 
De ho mi ne, с об зи ром на раз ли ке ме ђу људ ским стра сти ма, не по сто ји не ко 
„нај ви ше до бро” (sum mum bo num) ко је би би ло за јед нич ко за све љу де. 
Упр кос то ме, по сто ји нај ве ће зло (pri mum ma lum), ко је је јед но и исто за 
сва ко га – то је смрт, „а по себ но смрт у му ка ма”, док се оно што се на зи-
ва нај ве ћим или пр вим до бр ом (pri mum bo num) не са сто ји ни у че му дру-
го ме до у ње ном из бе га ва њу, по што сва дру га до бра прет по ста вља ју чо-
ве ко во са мо о др жа ње [Hob bes 1839: II, 98; уп. Hob bes 1968: 160]. 
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Ве за из ме ђу Ту ки ди до вог исто риј ског де ла и основ них пој мо ва Хоб-
со ве ан тро по ло ги је и фи ло зо фи је мô ра ла мо же се сле ди ти и да ље. Већ 
ци ти ра ни го вор ко ринт ског по слан ства пред ла ке де мон ским са ве зни ци-
ма са др жи ка рак те ри сти ку Ати ња на у ко јој су они опи са ни као ак тив ни 
ан ти под па сив них Спар та на ца, ко ји су де фан зив ни и не скло ни осва ја њу 
јер пре на сто је да са чу ва ју оно што већ има ју не го да за до би ју не што но-
во: „/Ати ња ни/ се, на и ме, це ло га жи во та бо ре с те шко ћа ма и опа сно сти-
ма и ве о ма ма ло ужи ва ју у оно ме што има ју јер увек жу де да стек ну ви ше. 
За њих је са мо он да пра зник ка да оба вља ју сво ју ду жност и за то сма тра ју да 
је пот пу но ми ро ва ње ве ћа не сре ћа не го на по ран рад”5 [Тукидид 2010: 49].

У Ле ви ја та ну Хобс пи ше о чо ве ку уоп ште, али на тра гу на ве де них 
Ту ки ди до вих ре чи: „Сре ћа се не са сто ји у ми ро ва њу за до во ље ног ду ха”; 
на про тив, она је „стал но на пре до ва ње же ље од јед ног до дру гог пред ме-
та, у ко јем до се за ње прет ход ног са мо отва ра пут ка по то њем” [Hob bes 
1968: 160]. То на пре до ва ње не ма кра ја ни гра ни це, баш као ни ја ча ње 
атин ске им пе ри је код Ту ки ди да, чи је де ло у це ли ни по ка зу је ка ко у све-
сти исто риј ских ак те ра ме ре за обез бе ђе ње си гур не бу дућ но сти Ати не 
зах те ва ју све ве ће и ве ће ја ча ње мо ћи. Хобс из во ди ана ло ган за кљу чак за 
чо ве ка као та квог: ње го ва оп шта скло ност је „стал на и не у мор на же ља 
за све ве ћом и ве ћом мо ћи (de si re of Po wer af ter po wer), ко ја пре ста је тек 
са смр ћу” [Hob bes 1968: 161]. Очи глед но је да Хобс про јек ту је осо би не 
ко је је Ту ки дид при пи си вао по је дин ци ма или по ли тич ким ко лек ти ви те-
ти ма у од ре ђе ња чо ве ко ве при ро де.

ПЕ ЛО ПО НЕ СКИ РАТ: PO LE MOS ИЛИ STA SIS?

Број ни ту ма чи Ту ки ди да ви де су шти ну ње го ве исто ри је у опи си ма 
уну тра шњег ра та ко ји се во ди у по је ди нач ним по ли си ма. Та кво гле да ње 
по ве за но је с уве ре њем да си ту а ци ја гра ђан ског ра та или sta sis пред ста-
вља кри ста ли за ци о ну тач ку чи та вог су ко ба ко ји Ту ки ди до во де ло при-
ка зу је6. Још се дам де се тих го ди на про шло га ве ка, Фолк ман-Шлук је ре као 
да је Пе ло по не ски рат, због ком пли ко ва ног си сте ма са ве зни шта ва ко ји је 
ус по ста вљен у Грч кој, пр ви рат ко ји по свом по ре клу и то ку по ка зу је ка-
рак те ри стич не цр те „по ли тич ког” ра та [Volk mann-Schluck 1977: 15]. Он 
је ви део „не ман гра ђан ског ра та” – та фор му ла ци ја пред ста вља не при-
кри ве ну алу зи ју на Хоб со вог Бе хе мо та – као не ку вр сту иде ал ног ти па: 
као нај за о штре ни ји, кон цен три са ни об лик по ли тич ког су ко ба, ко ји до-
пу шта да се ра за бе ре сми сао оних кон фликт них ста ња ко ја се још ни су 
раз ви ла пот пу но и до крај но сти [Volk mann-Schluck 1977: 60]. У но ви је 
вре ме бра ње на је и те за да је Ту ки дид Пе ло по не ски рат у це ли ни раз у мео 

5 Ова ка рак те ри сти ка Ати ња на из пе р спек ти ве по ли тич ких про тив ни ка има мно го 
за јед нич ког са Пе ри кло вом по хва лом Ати не и пред у зи мљи во сти ње них гра ђа на из над гроб-
не бе се де по ги ну ли ма у пр вој го ди ни Пе ло по не ског ра та [Тукидид 2010: 102–108].

6 Хобс по пра ви лу пре во ди sta sis као se di tion, по не кад као com mo tion [EW VI II: 28, 
338, 347]. И по ред из ве сних ре зер ви пре ма пре во ду тог тер ми на син гаг мом „гра ђан ски рат”, 
ко ја је у осно ви пре вод за ла тин ски bel lum ci vi le [Lo ra ux 1987: 110], од но сно „уну тра шњи 
рат”, ов де се по не кад ко ри сти мо и тим из ра зи ма.
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као је дан ве ли ки уну тра шњи рат, ко ји је за хва тио чи тав грч ки свет, па и 
ње го ву око ли ну, а не као po le mos у пра вом сми слу ре чи: sta sis се, да кле, 
уз ди же у основ ни „мо дел” су ко ба ко ји Ту ки ди до ва исто ри ја при ка зу је 
[Pri ce 2004: 3, 67–73]. Тим тврд ња ма, ко је са др же део исти не, по треб но 
је ши ре обра зло же ње.

Ту ки дид, на рав но, тер ми но ло шки раз ли ку је ору жа ни су коб из ме ђу 
грч ких по ли са (po le mos) од гра ђан ског ра та или кр ва вог раз до ра уну тар 
гра да (sta sis), и по ред то га што у ње го во вре ме то пој мов но раз ли ко ва ње 
ни је учвр шће но у фи ло зо фи ји. Ипак, sta sis и po le mos и пре Ту ки ди да 
пред ста вља ју су прот ност и обе ле же ни су су прот ним вред но сним пред-
зна ком, што се мо же уо чи ти у грч кој тра ге ди ји. Та ко, на при мер, Ате на 
у Ес хи ло вим Еу ме ни да ма од вра ћа бо ги ње осве те, Ери ни је, да у Ати ни 
не под сти чу „срод нич ког Аре ја” (Arê emphylion). Она по зи ва да се уме сто 
то га во ди рат про тив спо ља шњег не при ја те ља (po le mos) [A eschylu s 1926: 
354; Lo ra ux 1987: 101]. То за тим при хва та ју и Ери ни је, ко је се мо ле да sta-
sis ни ка да не до ђе у по лис и да се крв гра ђа на не про ли ва у ме ђу соб ним 
сва ђа ма, већ да у гра ду вла да љу бав и сло га у мр жњи пре ма спо ља шњем 
не при ја те љу [A eschylu s 1926: 364; Ma jer 2010: 199–200]. Де мо крит ће ка-
сни је ре ћи да је sta sis зло ка ко за по бе ђе не та ко и за по бед ни ке, јер обе ма 
стра на ма до но си про паст, чи ме на по сре дан на чин ис ти че пре и мућ ства 
спо ља шњег ра та, ко ји по пра ви лу до но си ко рист јед ној од су ко бље них 
стра на [Di els 1983: II, 181; уп. Lo ra ux 1987: 106]. 

Са схва та њем да је sta sis по шаст сре ће мо се већ у Со ло но вој по е зи-
ји. Со лон опи су је sta sis као „јав но зло” (dêmosion ka kon), ко је уни шта ва 
мно ге љу де у цве ту мла до сти. Она до ла зи у ку ћу сва ког чо ве ка, пре ска че 
пре ко дво ри шног зи да и си гур но га на ла зи и кад се он скри ва у нај скро-
ви ти јем со бич ку. Гра ђан ски рат је бе да или „ра на” у те лу по ли са ко јој се 
не мо же ума ћи (hel kos aphykton). Та пер со ни фи ко ва на sta sis ни је, ме ђу тим, 
не ка ми стич на ни ти нео бја шњи ва си ла. Пре ма Со ло ну, она про из ла зи из 
без об зир не же ље за бо га ће њем јед ног де ла гра ђа на. Та же ља у по ли су 
ства ра роп ство, док роп ство, са сво је стра не, „бу ди” (epe ge i rei) гра ђан ски 
рат [No us sia-Fan tuz zi 2010: 86–87; Lo ra ux 1987: 107–108]. 

Ипак, су прот ност из ме ђу sta sis и po le mos код Со ло на мо жда ни је 
та ко оштра као што ће по ста ти не ко ли ко ге не ра ци ја на кон ње го вог вре-
ме на. На при мер, Со лон на зи ва гра ђан ски раз дор (sta sis) срод нич ким или 
до ма ћим ра том (sta sin emphylon po le mon) [No us sia-Fan tuz zi 2010: 86] и 
та ко при бли жа ва два пој ма ви ше не го што би смо то оче ки ва ли. Ка да се 
има у ви ду ка сни је уо би ча је но ис ти ца ње пред но сти po le mos-a у од но су 
на sta sis, го то во би се мо гло ре ћи да је та кво од ре ђе ње ре ла тив но по вољ-
но по по јам гра ђан ског ра та7. 

Из Со ло но вих сти хо ва про из ла зи још не што: ње го ва ме та фо ра „бу-
ђе ња гра ђан ског ра та” упу ћу је на то да овај увек „спа ва” у по ли су. Ти ме 

7 По сто ји и дру га хи по те за за об ја шње ње на ве де ног ме ста, ма ње по вољ на по по јам 
уну тра шњег ра та. Пре ма тој хи по те зи, Со лон опи су је sta sis као po le mos да би ука зао на 
без об зир ност оних ко ји у њој уче ству ју: та кви љу ди по ка зу ју од су ство бри ге о зе мљи ко је 
је свој стве но вој ни ци ма ко ји ра ту ју у ту ђи ни [No us sia-Fan tuz zi 2010: 248].
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се, пре све га, ис ти че да је опа сност од sta sis увек вир ту ел но при сут на. Али 
те ре чи исто вре ме но ука зу ју и на то да из ме ђу sta sis и под руч ја по ли тич-
ког – оно га што при па да по ли су као та квом – по сто ји су штин ски од нос. 
У при лог та квом ту ма че њу го во ри јед на од ред ба Со ло но вог за ко на, ко ја 
је на пр ви по глед збу њу ју ћа. Пре ма Ари сто те ло вом све до чан ству, они ма 
ко ји се у слу ча ју гра ђан ског ра та не свр ста ју ни на јед ну од су ко бље них 
стра на би ло је за пре ће но ка зном гу бит ка гра ђан ских пра ва – нај стро жом 
ка зном ис кљу че ња из уче шћа у жи во ту по ли са [A ri sto tle 1935: 30–31]. 
Гра ђан ски рат је, да кле, „не из бе жна” ра на и у том сми слу што на ме ће 
из бор ко ме се не мо же ума ћи без гу бит ка по ли тич ке ег зи стен ци је. Sta sis 
је нео дво ји ва од сми сла по ли ти ке. 

По ве за ност ре чи sta sis с ди мен зи јом по ли ти ке у сми слу опре де љи-
ва ња или за у зи ма ња ста ва ко је ис кљу чу је не у трал ност мо же се ре кон-
стру и са ти и по ла зе ћи од ети мо ло ги је те ре чи. Име ни ца sta sis из ве де на је 
из гла го ла histêmi („по ста ви ти”, „ста ја ти” или „ми ро ва ти”), и пр во бит но 
не зна чи ни шта ви ше не го „по ло жај”, „ме сто ста ја ња”, да кле, „ста но ви-
ште”, да би тек на кнад но до би ла сми сао стран ке, а за тим стран ке ко ја за 
циљ има по бу ну и, ко нач но, по де ле, раз до ра и пре вра та [Lid dell/Scott 1996: 
1634; Maj na rić/Gor ski, 1983: 384]. Та ква се ман тич ка ево лу ци ја је нео бич-
на, по што јед на реч ко ја из вор но упу ћу је на ми ро ва ње или ста ја ње ко-
нач но до би ја сми сао пре вра та, од но сно (уну тра шњег) ра та, код ко јих се 
пре по ми шља на кре та ње: на по чет ку сво је исто ри је, Ту ки дид је озна чио 
Пе ло по не ски рат као нај ве ћи „по крет” (kinêsis) ко ји је за хва тио хе лен ски 
свет [Тукидид 2010: 19; PW I: 2]. 

Али ту нео бич ност ни је те шко об ја сни ти. Јед но ста но ви ште, упра во 
због то га што је су прот ста вље но дру гим ста но ви шти ма, пред ста вља мо-
гу ћи из вор по ли тич ког су ко ба. Чак и у мо дер ним је зи ци ма, ре чи ка кве 
су „ста но ви ште” или „по зи ци ја” има ју слич не по ли тич ке ко но та ци је. У 
та кву гру пу спа да ју и не ки од ен гле ских тер ми на ко ји код Хоб са увек 
има ју пе жо ра тив но зна че ње по што озна ча ва ју по тен ци јал не узро ке гра-
ђан ског ра та: se di tion („по бу на”), и из ње из ве де ни при дев se di ti o us (ко ји 
се код Хоб са по пра ви лу ја вља као атри бут про бле ма тич них уче ња или 
осо ба), као и fac tion („фак ци ја”, „фрак ци ја” или, у оп шти јем сми слу, 
„стран ка”). С пра вом је при ме ће но да је Хобс сма трао да је гра ђан ски рат 
у за мет ку при су тан већ у на чи ну на ко ји се об ли ку ју раз ли чи те ин ди ви-
ду ал не те жње и от по ри [So rell 2001: 132]. Та тврд ња мо гла би се про ши-
ри ти и на раз ли чи тост ме ђу ми шље њи ма, ко ја, ако се ова ис по ља ва ју без 
ика квих огра ни че ња, у за јед ни ци увек мо же да иза зо ве рас цеп. Увид да 
сва ко пар ци јал но ста но ви ште или гле ди ште пред ста вља прет њу ин те ре-
си ма це ли не са свим је ја сно фор му ли сан код Ста рих Гр ка. Сто га ан тич ка 
грч ка др жа ва, ка ко је ре као Фин ли, „мо ра ста ја ти из ван кла сних или дру-
гих стра нач ких ( fac ti o nal) ин те ре са”, ко ји чи не да се она ра си па у мно штво 
[Fin ley 1962: 6–7]. По ли ти ка ан тич ке Грч ке не по зна је не ку sta sis ко ја би 
се зби ва ла у име це ли не, че му од го ва ра тек мо дер ни по јам ре во лу ци је. 
Тај по јам, уо ста лом, не по зна је ни Хобс, ко ји упра во због то га оста је ау тен-
тич ни те о ре ти чар гра ђан ског ра та [уп. Ko sel leck 1995: 71–72]. 



За раз ли ку од Хоб са, ко ји је сма трао да се опа сност од раз до ра и гра-
ђан ског ра та мо же пред у пре ди ти је ди но ап со лут ним пот чи ња ва њем су-
ве ре ну, што се у прак си сво ди на уки да ње по ли тич ке ди мен зи је, грч ка 
де мо кра ти ја се мо же раз у ме ти као по ку шај да се та опа сност от кло ни ус по-
ста вља њем по ли тич ког ме ха ни зма ве ћин ског од лу чи ва ња. Ре че но је да 
је у де мо крат ској Ати ни гла са ње би ло „про фи лак тич ко сред ство” про тив 
гра ђан ског ра та (po le mos epidêmios) [Glotz 1929: 56]. Та кво ре ше ње ни је 
по вла чи ло за со бом пот пу но бри са ње по ли тич ког ди сен зу са, ка кво ће 
спровести ап со лу ти стич ка др жа ва. На про тив, у из ве сном сми слу, мо же 
се ре ћи да је атин ска де мо крат ска скуп шти на сва ко га да на вр ши ла фраг-
мен тар ну, де ли мич ну ре во лу ци ју [Glotz 324]. За то аго ни стич ка кон цеп-
ци ја чо ве ка оста је увек при сут на у грч ком по ли тич ком жи во ту, чак и у 
оном мир но доп ском [Ver nant 2007: 635], и ње но зна че ње ни ка ко ни је са мо 
не га тив но.

Све то, ме ђу тим, ва жи са мо за кла сич но раз до бље ан тич ке Грч ке, 
ко је је обе ле же но по сто ја њем по ли са као основ ног об ли ка ор га ни за ци је 
др жав ног жи во та. У Ту ки ди до во вре ме, по лис је већ на пу ту да не ста не 
као са мо стал на по ли тич ка је ди ни ца. Ње го вим опа да њем об ја шња ва се и 
чи ње ни ца да је грч ки исто ри чар исто вре ме но мо гао да бу де ве ли ки по-
што ва лац Пе ри кло ве лич но сти и кри ти чар атин ске де мо кра ти је, по себ но 
на род них го вор ни ка и де ма го шких во ђа. Хобс је, као што је по зна то, 
на ро чи то це нио тај аспе кат Ту ки ди до вог де ла – из ме ђу оста лог, он је ре-
као да је ње го ву исто ри ју пре вео да би упо зо рио Ен гле зе на опа сност 
ко ја им пре ти од де мо крат ски на стро је них ре то ри ча ра [Hob bes 1839: I, 
lxxxvi i i]. Ов де је, ме ђу тим, од пре суд ног зна ча ја то што се с опа да њем 
грч ког по ли са ре ла ти ви зу је и гра ни ца из ме ђу po le mos и sta sis. 

У Ту ки ди до вој исто ри ји то дво је не мо гу се стро го раз дво ји ти. Пла-
тон ће ка сни је ре ћи да је сва ки рат ме ђу Хе ле ни ма у ства ри гра ђан ски 
рат – sta sis, а не po le mos – има ју ћи при том у ви ду упра во ис ку ство Пе-
ло по не ског ра та [Pla ton 1930: 494–497]. Тај рат је ко нач но ра зо рио ра ни-
је од но се за шти те и по што ва ња из ме ђу грч ких по ли са – по себ но из ме ђу 
ме тро по ла и њи хо вих ко ло ни ја – као и тра ди ци о нал не срод нич ке и оби-
чај не ве зе уну тар грч ких пле ме на [Тукидид 2010: 400–402]. Он је из осно-
ва уни штио до та да шњу ло ги ку при па да ња, ко ја се за сни ва ла на за јед-
нич ком по ре клу и кул тур ним ве за ма, и за ме нио је ло ги ком про мен љи вих 
по ли тич ких са ве зни шта ва. Код Ту ки ди да се учин ци те про ме не у вр ло 
упе ча тљи вим сли ка ма по ка зу ју чак и у рат ним опе ра ци ја ма: то ком су ко-
ба на Си ци ли ји, пе ва ње пе а на иза зи ва нај ве ћу по мет њу у ре до ви ма Ати-
ња на и њи хо вих дор ских са ве зни ка, ко ји им ни су и са пле ме ни ци: „кад 
год би га за пе ва ли Ар гив ци или Кор ки ра ни, или би ло ко ји дру ги дор ски 
од ред, атин ској вој сци ули ва ли би страх, као да га пе ва не при ја тељ” [Ту-
кидид 2010: 395].

Не раз лу чи вост из ме ђу sta sis и ра та из ме ђу по је ди нач них по ли са по-
ка зу је се већ на ком по зи ци о ном пла ну Ту ки ди до ве исто ри је. Док се из-
ме ђу два по ли са од ви ја ју рат на деј ства, у по за ди ни не пре ста но леб ди 
опа сност од из би ја ња уну тра шњег раз до ра. Та ко, на при мер, вла да ју ћа 
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оли гар хиј ска стран ка Ме ло са у већ на ве де ном ди ја ло гу од би ја да рас пра-
вља о атин ском ул ти ма ту му пред на ро дом, и то из стра ха да би то мо гло 
иза зва ти по бу ну у гра ду [Тукидид 2010: 308]. Обр ну то, већ од пр ве књи-
ге Ту ки ди до ве исто ри је ви ди се ка ко уну тра шњи раз дор у по ли су стал но 
при зи ва ин те р вен ци ју нај моћ ни јих спо ља шњих си ла, Ати не на стра ни 
на ро да, Ко рин та, а за тим и Спа р те на стра ни оли гар хиј ских ре жи ма [Ту-
кидид 2010: 30–43, 47–62]. У Ту ки ди до вој исто ри ји не пре кид но се сме-
њу ју, или чак пре ла зе јед ни у дру ге, при ка зи вој них опе ра ци ја из ме ђу 
раз ли чи тих по ли са и опи си уну тра шњих бор би. Та нео д лу чи вост из ме ђу 
po le mos и sta sis чи ни Ту ки ди до во де ло ак ту ел ним и с об зи ром на ста ње 
у са вре ме ном све ту – оно је та ко ђе под ло жно опи су у тер ми ни ма „свет-
ског гра ђан ског ра та”, ко ји се не оба зи ре на на ци о нал не гра ни це. 

ХОБС И STA SIS У КОР КИ РИ

Упр кос то ме што је у Пе ло по не ском ра ту би ло гра ђан ских су ко ба 
ко ји су по кон се квен ца ма би ли зна чај ни ји, а ко ји ма је Ту ки дид по све тио 
и ви ше про сто ра – та ква је би ла sta sis у Ати ни из VI II књи ге [Pri ce 2004: 
304–327] – ње гов нај слав ни ји опис од но си се на гра ђан ски рат у Кор ки ри 
[Тукидид 2010: 176–183]. С пра вом је при ме ће но да та по гла вља са др же 
нај оп се жни је ау тор ске ко мен та ре ко ји се мо гу на ћи у Ту ки ди до вом де лу 
[Or win 1988: 833]. Ту ки дид је оправ дао па жњу ко ју је по све тио том слу-
ча ју sta sis ис ти чу ћи да је то био „је дан од пр вих ко ји су се до го ди ли”, па 
се и су ро вост ко ја се у ње му ис по љи ла чи ни ла уто ли ко ве ћом што је 
би ла но ва [Тукидид 2010: 180]. Опис гра ђан ског ра та у Кор ки ри био је од 
огром не ва жно сти и за Хоб са, и по ред то га што се он њи ме ни је те мат ски 
ба вио.

Ге не зу су ко ба у Кор ки ри Ту ки дид је из ло жио од мах на кон оп штих 
раз ма тра ња о ци ље ви ма и ме то ди ко ји ма ње го ва исто ри ја по чи ње [Тукидид 
2010: 30–43]. Је дан од по во да за из би ја ње Пе ло по не ског ра та био је су коб 
из ме ђу Кор ки ре и Ко рин та око кор кир ске ко ло ни је Епи дам на, да на шњег 
Дра ча у Ал ба ни ји. Гра ђан ски рат из ме ђу на род не и ари сто крат ске стран ке 
во дио се већ у том гра ду. Ви ше го ди шњи уну тра шњи су ко би окон ча ли су 
се по бе дом на ро да и про го ном плем ства. Али, у су коб су се по том уме-
ша ле стра не си ле: нај пре Кор ки ра, чи ја се вој ска бо ри ла на стра ни на ро-
да, и Ко ринт, ко ји је пру жао по др шку ари сто кра та ма. Кон фликт се за тим 
пре нео и на дру ге уче сни ке – не са мо на пе ло по не ске гра до ве с дор ским 
ста нов ни штвом, већ и на по ли се ван Пе ло по не за, ка ква је би ла Ме га ра у 
Ати ци, ко ја је сту пи ла у са вез с Ко рин том, као и на Ати ну, ко ја је са сво-
јом фло том ин тер ве ни са ла на стра ни Кор ки ре, а про тив Ко рин та, ка ко 
би по др жа ла та мо шњу де мо кра ти ју. Спар тан ци и њи хо ви са ве зни ци ка-
сни је ће про гла си ти атин ско упли та ње у су коб око Епи дам на кр ше њем 
ми ров ног уго во ра из ме ђу Ати не и Спа р те и с тим обра зло же њем до не ти 
од лу ку о ње го вом по ни шта ва њу, што је озна чи ло сту па ње у рат про тив 
Ати не [Тукидид 2010: 58–59]. Тој од лу ци су прет хо ди ли по ме ну ти пре-
го во ри у окви ру ко јих су Ко рин ћа ни одр жа ли свој го вор о Ати ња ни ма. 
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Ко рин ћа ни су, уо ста лом, знат но до при не ли да у Кор ки ри из би је sta sis. 
Они су осло бо ди ли Кор ки ра не ко је су ра ни је за ро би ли у по мор ским бит-
ка ма око Епи дам на, и то у на ди да ће ови при до би ти сво је су гра ђа не да 
пре ђу на стра ну Ко рин та и ње го вих са ве зни ка. Ту ки дид ка же да су Ко рин-
ћа ни с том на ме ром од по чет ка до бро по сту па ли пре ма тим за ро бље ни ци ма 
[Тукидид 2010: 43]. Кад су се вра ти ли у Кор ки ру, ти бив ши за ро бље ни ци 
ствар но су по че ли да под бу њу ју су гра ђа не про тив Ати не и де мо крат ске 
стран ке ко ја је у гра ду би ла на вла сти. Град ско ве ће у пр ви мах је од лу чи-
ло да Кор ки ра оста не у са ве зу с Ати ном, али да при ја тељ ство с Пе ло по-
не жа ни ма та ко ђе бу де об но вље но. Отво ре на не при ја тељ ства и ору жа ни 
су ко би из ме ђу на ро да (dêmos) и оли гархâ (hoi oli goi) по че ли су, ме ђу тим, 
ка да су за го вор ни ци оли гар хиј ског усме ре ња, сим па ти зе ри Ко рин ћа на, 
уби ли атин ског прок се на, во ђу на род не стран ке и дру ге чла но ве скуп шти-
не за јед но с њим. За ве ре ни ци су прав да ли тај чин на ме ром да спре че да 
Кор ки ра пад не у атин ско роп ство [Тукидид 2010: 49–50]. Њи хо ва стран ка 
има ла је у пр во вре ме из ве сног успе ха у бор ба ма, али се си ту а ци ја за тим 
пре о кре ну ла у ко рист на ро да, ко ји је та ко у овом ра ту од нео при вре ме ну 
по бе ду: на сто ја ња прог на них при пад ни ка плем ства да сврг ну на род с 
вла сти на ста ви ла су се све до њи хо вог ко нач ног уни ште ња, ко је је Ту ки-
дид опи сао у IV књи зи [Тукидид 2010: 222–223].

По бе да де мо са би ла је ва жна за да љи ток ра та јер је обез бе ди ла са-
ве зни штво Кор ки ре у по хо ду на Си ци ли ју ко ји је пред во ди ла Ати на. За 
нас је, ме ђу тим, још ва жни ји ка рак тер по ли тич ких до га ђа ја ко је Ту ки дид 
опи су је. Су прот ста вље не стра не у Кор ки ри бо ре се свим сред стви ма јед-
на про тив дру ге, и то до пот пу ног ис тре бље ња. У бор ба ма ко је се во де 
на град ским ули ца ма не уче ству ју са мо гра ђа ни. Оли гар хиј ска стран ка 
ан га жу је вар вар ске или р ске пла ће ни ке, док се на ро ду при дру жу је ве ћи-
на ро бо ва, па се чак и же не бо ре ба ца ју ћи цреп с кро во ва. До ве де ни у 
шкри пац, оли гар си се не ус те жу да под мет ну по жар, ко ји пре ти да за хва-
ти чи тав град. Чак ни Ати ња ни, ко ји су са ве зни ци на род не стран ке, не 
успе ва ју да сми ре не при ја тељ ства ме ђу су прот ста вље ним стра на ма. До-
ду ше, с вре ме на на вре ме чи ни се да по сто ји обо стра на спрем ност на по-
пу шта ње ка ко би се спа сао град, али са сва ким пре о кре том до га ђа ја, као 
што је од ла зак не при ја тељ ске или при бли жа ва ње са ве знич ке фло те, по-
но во по чи ње ла нац зло де ла и сви ре по сти. Раз ли ка из ме ђу при ват ног и 
јав ног ви ше не по сто ји. Ду жни ци без об зир но уби ја ју сво је по ве ри о це, по 
пра ви лу уз из го вор да је жр тва на ме ра ва ла да уни шти де мо кра ти ју. Ни 
бо жан ски ни људ ски за ко ни ви ше не ва же, та ко да у гра ду вла да пот пу-
на ано ми ја. Све ти ње се скр на ве – уби ства се вр ше чак и у хра мо ви ма или 
ис пред њих, по што се пра ва при бе га ра ви ше не по шту ју. При пад ност 
стран ци има ве ћи зна чај не го ода ност нај бли жим чла но ви ма по ро ди це, 
па се до га ђа да оче ви уби ја ју сво је си но ве [Тукидид 2010: 179–180].

Из Ту ки ди до вог опи са до га ђа ја про из ла зи да у ста њу без вла шћа ка-
кво по сто ји за вре ме гра ђан ског ра та по је ди нац ко ји се при др жа ва мо-
рал них нор ми нај че шће гу би жи вот, док је прав да у ме ђу соб ним од но си-
ма са свим ис кљу че на. Као што се по ка за ло, и у ди ја ло гу из ме ђу Ати ња-
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на и Ме ља на пи та ње прав де се ис кљу чу је из раз ма тра ња као ире ле вант-
но: атин ско по слан ство за сту па став да се о прав ди мо же рас пра вља ти 
са мо ме ђу јед на ки ма, а да су та кве рас пра ве бес пред мет не ка да је раз ли-
ка у мо ћи огром на, као у си ту а ци ји у ко јој се раз го вор од ви ја [Тукидид 
2010: 309]. Ипак, у уну тра шњем ра ту ко ји се во ди у Кор ки ри прав да је 
до ве де на у пи та ње на још да ле ко се жни ји на чин. Ка да из би је sta sis, спо-
ра зу ми, обе ћа ња, па чак и све ча не за кле тве гу бе сва ку оба ве зу ју ћу сна гу. 
По што се да ју под при ти ском не по вољ них окол но сти, ни ко их се не при-
др жа ва ду же не го што му то на ла же тре нут ни ин те рес. Ко нач но, сва ко 
по ве ре ње ме ђу љу ди ма не ста је: ако га уоп ште има, оно не до ла зи од по-
што ва ња за ко на већ од ње го вог за јед нич ког кр ше ња. Сви са ве зи су са мо 
при вре ме ни и не ма трај не ода но сти.

Та кав суд по твр ђу ју Ту ки ди до ва оп шта раз ма тра ња ко ји ма је про-
пра ће но ње го во из ла га ње до га ђа ја у Кор ки ри [Тукидид 2010: 180–183]. 
Чи ни се да та раз ма тра ња из ра жа ва ју лич на гле ди шта пи сца ви ше од 
би ло ког дру гог де ла ње го ве исто ри је. У тим одељ ци ма не ма, ме ђу тим, 
ни ка квог тра га на ме ри да се по чи ње на зло де ла при пи шу јед ној од две 
су прот ста вље не стра не, па чак ни по ку ша ја да се по чи ње на звер ства 
упо ре ђу ју по ве ли чи ни. По себ но, пи та ње о евен ту ал ној „мо рал но сти” 
јед не или дру ге по ли тич ке ори јен та ци је уоп ште не до ла зи у об зир. 

Хобс је мо гао да из ве де ра ди кал не за кључ ке из тих Ту ки ди до вих 
раз ма тра ња. У гра ђан ском ра ту, баш као и у Хоб со вом „при род ном ста-
њу”, ис кљу че на је и са ма мо гућ ност прав де. Да би се о прав ди уоп ште 
мо гло го во ри ти, нео п хо дан је за кон, тј. за по вест су ве ре не вла сти, ко јој 
мо ра при па да ти упра во моћ да ели ми ни ше sta sis из жи во та за јед ни це. О 
то ме го во ри Хоб со ва им пе ра тив на те о ри ја за ко на: „Пре ус по ста вља ња 
вла де, пра вед но и не пра вед но ни су по сто ја ли, по што њи хо ва при ро да 
сто ји у ве зи с не ком за по ве шћу: по се би са мо ме, сва ки чин је ин ди фе рен-
тан, а то што по ста је пра ве дан или не пра ве дан про из ла зи из пра ва јав ног 
слу жбе ни ка, ко ји спро во ди за кон” [EW II: 151].

Али то ни је све: из Ту ки ди до ве исто ри је мо же се за кљу чи ти да је 
глав но обе леж је гра ђан ског ра та из о кре та ње уо би ча је них дру штве них 
од но са, вред но сти и нор ми. Јед на од та квих про ме на на во ди се већ на 
по чет ку Ту ки ди до вих ко мен та ра. Ка да у гра ду вла да мир, гра ђа ни се 
ус те жу од по зи ва ња стра них си ла да се упле ту у њи хо ве ме ђу соб не од-
но се. У гра ђан ском ра ту, ме ђу тим, та кво по сту па ње сма тра се са свим 
оправ да ним и нор мал ним на чи ном да се соп стве на по зи ци ја оја ча про тив 
не при ја те ља [Тукидид 2010: 180]. Про ме не су нај у пе ча тљи ви је у сфе ри 
је зи ка, те те мељ не дру штве не кон вен ци је. Уо би ча је на зна че ња мо рал них 
тер ми на се из о кре ћу: без об зир на др скост са да ва жи као не по ко ле бљи ва 
ода ност стран ци, а бр зо пле та же сти на као хра брост. Исто вре ме но, опре-
зност се пре ко ре ва као ку ка вич лук, док се раз бо ри тост жи го ше као ме-
ку штво и нео д луч ност. Лу кав ство и пре ва ра су на по себ ној це ни као 
до каз ве шти не и спрет но сти. На про тив, јед но став ност (to euêthes), ко ју 
Ту ки дид ви ди као са став ни део ау тен тич не пле ме ни то сти, из вр га ва се 
ру глу [PW II: 148]. Стра нач ки и лич ни ин те рес пред ста вља ју се под ма ском 
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пле ме ни тих фра за или сло га на – код на род не стран ке они се хва ле као 
„По ли тич ка и прав на јед на кост за ма се”, а код оли гар ха као „Уме ре на ари-
сто кра ти ја” [Тукидид 2010: 181].

У на ве де ним Ту ки ди до вим ре до ви ма мо же се пре по зна ти је дан од 
ра них при ме ра па ра ди ја сто ле – стил ске фи гу ре ко јом се „слич но ра ста-
вља од слич но га”. Још од ан тич ког вре ме на упо тре ба па ра ди ја сто ле по себ-
но је зна чај на у обла сти људ ских ства ри, тј. по ли ти ке и мо ра ла. Та фи гу ра 
ко ри сти се као моћ но ре то рич ко сред ство за ре де фи ни са ње од но са из ме ђу 
вр ли не и по ро ка. По себ но, она омо гу ћу је да се вред но сни пред знак по је-
ди них осо би на из о кре не у су прот ност. То по ка зу ју Ту ки ди до ви при ме ри. 
У ме ри у ко јој „бр зо пле та же сти на” има не че га слич ног или за јед нич ког 
са „хра бро шћу”, по ступ ци или ка рак те ри ко ји се обич но опи су ју пр вим 
пој мом мо гу се под ве сти под дру ги (да би се оправ да ли), али и обр ну то, 
већ пре ма ин те ре су го вор ни ка [Si meon 1969: II, 13; Skin ner 1996: 161].

Хобс је ве о ма озбиљ но схва тио Ту ки ди до ве при ме ре. Ве ро ват но је 
упра во њих имао на уму ка да је у Ле ви ја та ну на пи сао да су „си ла” и 
„пре ва ра” у ра ту две „кар ди нал не вр ли не” [Hob bes 1968: 188]. На на ве де-
на ме ста из Пе ло по не ског ра та под се ћа већ и крат ки спис о Ту ки ди ду, у 
ко јем Хобс при ка зу је ње го ве жи вот не при ли ке на на чин ко ји на го ве шта-
ва из о кре та ње ко је се де ша ва у гра ђан ском ра ту. Хобс сма тра да је то из о-
кре та ње свој стве но већ и де мо крат ском ре жи му као та квом. Ка ко он ка же, 
Ту ки дид је од лу чио да се по ву че из јав ног жи во та за то што је у ње го во 
вре ме на род имао та ко ви со ко ми шље ње о сво јој мо ћи да су са мо они 
ко ји су га под сти ца ли на нај о па сни је и нај бе зна де жни је по ду хва те би ли 
сма тра ни до брим гра ђа ни ма, док се за оне ко ји су му да ва ли уме ре не и 
опре зне са ве те ми сли ло или да су ку ка ви це, или да не раз у ме ју си ту а ци ју, 
или да кле ве ћу на род ну власт [EW VI II: xvi; Skin ner 1996: 282]. 

Све у куп но мо рал но ква ре ње из ра жа ва се у је зи ку. За то је Хобс у 
про ме ни је зич ких зна че ња ко је уво де де ма го зи и ре то ри ча ри ви део ве-
ли ку опа сност. Зах тев за ис кљу че њем дво сми сле но сти да ва њем тач них 
де фи ни ци ја тер ми на ко ји ма се слу жи мо, с ко јим се сре ће мо у Хоб со вим 
си сте мат ским де ли ма, не об ја шња ва се са мо по тре бом за пре ци зно шћу 
као на уч ним им пе ра ти вом, већ има и по ли тич ке раз ло ге. Је зич ке дво-
сми сле но сти су мо гу ћи из вор спо ре ња, па чак и ору жа ног су ко ба: „ме та-
фо ре, као и бе сми сле не или дво знач не ре чи су као ig nes fa tui; умо ва ње о 
њи ма је лу та ње ме ђу без број ним бе сми сли ца ма, а њи хов циљ су пре пир-
ка (con ten tion) и по бу на (se di tion)” – да кле, ни шта дру го до sta sis [Hob bes 
1968: 116–117]. 

Да би се та опа сност от кло ни ла, нео п ход но је утвр ди ти зна че ње ре-
чи ко ји ма се слу жи мо. У свим слу ча је ви ма у ко ји ма по сто ји не сла га ње у 
по гле ду де фи ни ци је или при ме не тер ми на ко је мо же да угро зи јав ни мир, 
то овла шће ње при па да јав ној вла сти [EW II: 268–269]. По тре ба за ста би-
ли за ци јом је зич ких зна че ња нај хит ни ја је у обла сти по ли ти ке и мо ра ла, 
у ко јој су зна че ња тер ми на не по сто ја на и за то што су вред но сно обо је на, 
као што је слу чај упра во с пој мо ви ма вр ли не или по ро ка. На и ме, сми сао 
мо рал них тер ми на не сво ди се на објек тив ни са др жај ко ји при пи су је мо 
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при ро ди ства ри на ко је они упу ћу ју, већ за ви си од су бјек тив них гле ди шта 
го вор ни ка, и за то та кве ре чи по нај пре мо гу иза зва ти не сла га ње ме ђу љу-
ди ма. При ме ри ко је Хобс на во ди су упра во тип ски слу ча је ви па ра ди ја-
сто ле, пре у зе ти из Ту ки ди да: „је дан чо век зо ве му дро шћу оно што дру ги 
зо ве стра хом, је дан зо ве окрут но шћу оно што дру ги зо ве пра вед но шћу, 
је дан зо ве ра сип но шћу оно што дру ги зо ве ве ли ко ду шно шћу, је дан зо ве 
озбиљ но шћу оно што дру ги зо ве глу по шћу” [Hob bes 1968: 109]. За да так 
од ре ђе ња „пра вог” сми сла ре чи и ов де при па да су ве ре ну: Хоб со ва емо-
ти ви стич ка те о ри ја мо ра ла [EW IV: 109] у нај у жој је ве зи с ње го вом по-
ли тич ком те о ри јом су ве ре но сти.

ШТА НАМ ОТ КРИ ВА STA SIS?

Ту ки дид је као глав не узро ке не срећ них до га ђа ја у Кор ки ри озна чио 
две људ ске стра сти: же љу за вла шћу, ко ја про из ла зи из по хле пе (ple o ne-
xia) и ча сто љу бља (phi lo ti mia), као и пре те ра ну стра нач ку рев ност или 
за сле пље ност (prothymon) [Тукидид 2010: 181; PW II: 146]8. У гра ђан ском 
ра ту те ра зор не стра сти не по зна ју ни ка кве гра ни це. За то су коб до би ја 
ка рак тер уза јам ног над ме та ња у злу, ко је ру ши пред со бом све об зи ре и 
све мо рал не и ре ли гиј ске нор ме. С тим у ве зи, по ста вља се пи та ње: да ли 
се у „гра нич ној си ту а ци ји” гра ђан ског ра та са мо отво ре но ис по ља ва чо-
ве ко ва при ро да, ко ја у мир ним при ли ка ма оста је скри ве на?

Ар гу мен ти у при лог та квом ту ма че њу ни су за не мар љи ви. Чи ни се 
да опис гра ђан ског ра та у Кор ки ри у ком по зи ци ји Пе ло по не ског ра та 
има по вла шће но ме сто. Ту ки дид је же лео да ње го во жи вот но де ло бу де 
„те ко ви на за сва вре ме на”. Он га је на ме нио чи та о ци ма ко ји „же ле да ја-
сно са гле да ју оно што се до го ди ло као и оно што ће се јед но га да на по-
но во до го ди ти, сход но људ ској при ро ди (ka ta to anthrôpinon), на исти или 
сли чан на чин”, и ко ји ће од тог чи та ња има ти ко ри сти [Тукидид 2010: 29; 
PW I: 40]. У опи су до га ђа ја у Кор ки ри Ту ки дид се слу жи го то во иден-
тич ним тер ми ни ма: стра хо те ко је су се та мо де си ле до га ђа ју се и увек ће 
се до га ђа ти „до кле год је људ ске при ро де (physis anthrôpôn)”.

Те ре чи мо гу на ве сти на по ми сао да је за Ту ки ди да чо век су ров и 
не пра ве дан „по при ро ди”. Али већ на ста вак ре че ни це по ка зу је да би та-
кав за кљу чак био не та чан: ка ко Ту ки дид ка же, људ ска при ро да је „час 
су ро ви ја, час бла жа”, за ви сно од окол но сти. Те окол но сти су по себ но 
не по вољ не у ра ту, ко ји је „су ров учи тељ”, и ко ји ве ћи ну љу ди чи ни су-
ро ви ма и на сил ни ма, док у ми ру и др жа ве и по је дин ци има ју „ви ши мо-
рал” [Тукидид 2010: 180; PW II: 142]. 

Ту ки ди до ви ис ка зи о људ ској при ро ди обич но се до во де у ве зу с 
ње го вом бли ско шћу ми са о ном све ту ре то ри ке и со фи сти ке: пре ма пре-
да њу, Ту ки дид је био Ан ти фон тов, Гор ги јин и Про ди ков уче ник [Ro milly 
2002: 150, 152–154]. У со фи сти ци се об ли ко ва ла ан ти те за из ме ђу при ро де 
(physis) и за ко на (no mos), с којом се сре ће мо и у из ла га њу атин ског по слан-

8 На дру гом ме сту Хобс пре ци зни је од ре ђу је сми сао грч ке ре чи ple o ne xia као „по вре-
ду ту ђег пра ва” (en cro ac hing) [EW IV: 104].
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ства у мел ском ди ја ло гу. Али, та ан ти те за не од го ва ра у пот пу но сти оно ме 
што Ту ки дид има да нам ка же о чо ве ко вој при ро ди у по гла вљи ма о sta sis 
у Кор ки ри. Раз ли ка из ме ђу чо ве ка ка кав је он у гра ђан ском ра ту и ка кав 
је у мир ним, срећ ни јим вре ме ни ма не по кла па се са су прот но шћу из ме ђу 
„при ро де” и „за ко на”. На про тив, са ма чо ве ко ва при ро да по ка зу је се као 
дво стру ка у за ви сно сти од при ли ка. То зна чи да је по гре шно ве ро ва ти да 
су љу ди по при ро ди ло ши или су ро ви и да се то от кри ва у кри тич ној си-
ту а ци ји гра ђан ског ра та, док ина че оста је скри ве но. Пре те ра на је и тврд ња 
да је Ту ки дид при ро ду као та кву схва тао као „из вор и ме сто на за до ва ња” 
[Lo ra ux 1995: 322]. За Ту ки ди да, људ ска при ро да је не стал на, из че га, 
опет, про из ла зи да окол но сти у ко ји ма чо век жи ви тре ба учи ни ти што је 
мо гу ће бо љим.

Нео спор но је, ипак, да је Ту ки дид сво је ста но ви ште од ре дио су прот-
ста вља ју ћи га иде а ли зо ва ним при ка зи ма чо ве ка с ка кви ма се сре ће мо у 
пе сни штву и ми то ло ги ји [Тукидид 2010: 29]. Ако тај став ни је про и за шао 
из со фи стич ких уче ња, ка ко га мо же мо об ја сни ти? У ства ри, он има сво-
је исто риј ске из во ре у ста ву јон ских фи зи ча ра, ко ји су та ко ђе би ли не-
при ја те љи ми то ло ги је, што је при ме тио Је гер: „Ту ки дид је из во је вао сво-
ју ве ли ку ин те лек ту ал ну по бе ду пре но се ћи тај став с без вре ме не при ро-
де на по ли тич ку бор бу сво га вре ме на, по мра че ног и по ме те ног стра сти-
ма и стра нач ким ин те ре си ма” [Ja e ger 1973: 388].

На слич ну ве зу по ли тич ког с пој мом при ро де на и ла зи мо код Хоб са. 
Карл Шмит је по ме нуо и Хоб са ка да је ре као да су сви „спе ци фич но по-
ли тич ки ми сли о ци” пе си ми сти у ан тро по ло шком по гле ду [Šmit 2001: 41]. 
Хобс се, са сво је стра не, по не кад бра нио од оп ту жби због свог не баш 
ла ска вог ви ђе ња људ ске при ро де за кла ња ју ћи се иза ау то ри те та Све тог 
пи сма, ко је та ко ђе го во ри о чо ве ко вој по ква ре но сти [EW II: xv–xvi]. У 
све тлу Хоб со ве ка сни је ре пу та ци је као ате и стич ке „зве ри из Мал мес бе-
ри ја”, те тврд ње су се са вре ме ни ци ма мо ра ле чи ни ти као пу ка про во ка-
ци ја. За то би, уме сто о пе си ми зму, баш као и код Ту ки ди да, би ло при ме-
ре ни је го во ри ти о Хоб со вом ан тро по ло шком ре а ли зму.

За ни мљи во је да је Хобс чак и Ту ки ди да бра нио од оп ту жбе због 
ате и зма. У спи су о ње го вом жи во ту и исто ри ји, он по ми ње да је и овај, 
као и Со крат, био уче ник Анак са го ре – фи ло зо фа чи ја су ми шље ња би ла 
„из над мо гућ но сти раз у ме ва ња чо ве ка из пу ка”, па су му за то „до не ла 
ре пу та ци ју ате и сте”. Тај глас је ка сни је пре шао и на дру гог Анак са го ри-
ног уче ни ка, Ту ки ди да, иа ко овај ни је био ате и ста [EW VI II: xv]. Да ли 
су, мо жда, сва тро ји ца – Анак са го ра, Ту ки дид и Хобс – ипак би ли ате и-
сти? На то пи та ње ов де не мо же мо да ти не дво сми слен од го вор. Али је 
ја сно да је Хобс, као и Ту ки дид, а за раз ли ку од Со кра та, основ за сво је 
схва та ње чо ве ка на шао у јед ној на у ци ко ја при ро ду по сма тра као ин ди-
фе рент ну пре ма чо ве ко вим ци ље ви ма. Та на у ка би ла је Га ли ле је ва ме ха-
ни ка, пре ма чи јем је узо ру Хобс об ли ко вао сво ју Ci vil Sci en ce као на у ку 
о кре та њу ве ли ког по ли тич ког „те ла”. На рав но, при ро да ко ју опи су је фи-
зи ка 17. ве ка не мо же се на про сто из јед на чи ти с при ро дом јон ске фи зи ке. 
Упр кос то ме, обе су има ле сли чан отре жњу ју ћи учи нак на ви ђе ње људ ске 
при ро де и чо ве ко вог по ло жа ја у ко смо су.
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RE VI EW SCI EN TI FIC PA PER

HU MAN NA TU RE AND STA SIS: 
ON THE IN FLU EN CE OF THUCYDI DES ON HOB BES’S SCI EN CE  

OF PO LI TICS
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VLA DI MIR Ž. MI LI SA VLJE VIĆ
In sti tu te of So cial Sci en ces

Kra lji ce Na ta li je 45, Bel gra de, Ser bia
vla di mir.mi li sa vlje vic@yahoo.com

SUM MARY: This pa per as ses ses the in flu en ce of Thucydi des on Hob bes’s con cep-
tion of man and, mo re ge ne rally, on his mo del of “Ci vil Sci en ce”. This in flu en ce can be 
tra ced back to the ti me when Hob bes wor ked on his tran sla tion of Thucydi des’s hi story 
of the Pe lo pon ne sian War. Al ready at that ti me, Hob bes cha rac te ri zed Thucydi des as the 
“the most po li tic hi sto ri o grap her that ever writ”, i.e. the hi sto rian who se work con tri bu ted 
the most to the true know led ge of po li tics. The main ar gu ment of the pa per is that Hob bes’s 
ad mi ra tion for the aut hor of the Hi story of the Pe lo pon ne sian War can be best ex pla i ned 
by Thucydi des’s abi lity to por tray the es sen tial con flic tu a lity of po li tics. This the sis is 
con fir med by a com pa ra ti ve analysis of so me im por tant the mes in Thucydi des’s hi sto ri cal 
nar ra ti ve and se ve ral ma jor the o re ti cal sta te ments of Hob bes’s an thro po logy and po li ti cal 
the ory. The re is an un mi sta ka ble si mi la rity, which has of ten been com men ted on, bet we en 
Hob bes’s ac co unt of the three prin ci pal ca u ses of con flict bet we en in di vi du als in the sta te 
of na tu re – Com pe ti tion, Dif fi den ce and Glory – and the three main hu man in stincts to 
which the At he ni ans ap peal, in a spe ech that Thucydi des con veys, to ju stify the ir stri ving 
for po wer. Ho we ver, Thucydi des in flu en ced Hob bes mostly by his de scrip ti ons of in ter nal 
war. The fi nal part of the ar tic le exa mi nes in this light two to pics from Thucydi des’s fa mo us 
de scrip tion of the sta sis which to ok pla ce in Corcyra – the im pos si bi lity of ju sti ce and 
the per ver sion of lan gu a ge in ti me of se di tion in the po lis. 

KEYWORDS: hi story, ju sti ce, na tu re, po lis, po li tics, sci en ce, sta sis, war 
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СО ЦИ ЈАЛ НЕ СТУ ДИ ЈЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ У СР БИ ЈИ  
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СА ЖЕ ТАК: Дру штво зна ња и одр жи вог раз во ја зах те ва пу ну ин те-
гра ци ју тех но ло ги је у јав не по ли ти ке дру штва, раз у ме ва ње и ува жа ва ње 
ње го вих по тре ба, као и пу ну свест о со ци јал ним и еко ло шким по сле ди ца-
ма тех но ло шког раз во ја, ње го вог усме ра ва ња, еко но ми је и упра вља ња 
тех но ло шким про ме на ма. Обра зов ни си стем мо ра при пре ма ти тех нич ку 
ин те ли ген ци ју за иза зо ве по ли ти ка мо дер ни за ци је, гло ба ли за ци је и ра да 
у тран сна ци о нал ном окру же њу. Ви со ке шко ле у Ср би ји не укљу чу ју со ци-
јал не сту ди је тех но ло ги је у сво је на став не и ис тра жи вач ке про гра ме, што 
бло ки ра пу но ко ри шће ње епи сте мо ло шких, со ци јал них и по ли тич ких 
ка па ци те та ових про фе си ја и не ува жа ва со ци о про фе си о нал не по тре бе и 
стан да р де ове ака дем ске за јед ни це.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: со ци јал не сту ди је тех но ло ги је, уни вер зи тет ска на ста-
ва, фи ло со фи ја тех но ло ги је, со ци о ло ги ја тех но ло ги је, исто ри ја тех но ло ги је

У лу ку ду гог тра ја ња, од Ари сто те ло ве Ни ко ма хо ве ети ке до Де кла-
ра ци је из Вил ну са из ових на ших да на (2013), рас пра ва о од но су дру штве-
них и при род но тех нич ких на у ка ни ка ко не по су ста је. Ари сто тел, од го јен 
у при ро до знан стве ном ду ху, во ђен бит ном спо зна јом да је чо век по при-
ро ди по ли тич ко (дру штве но) би ће (zoon po li ti kon) ис ти че ка ко три вр ли-
не сто је из над свих, као во ди чи за до бар жи вот: epi ste me (зна ње, на уч но 
зна ње), tec hne (прак тич на ве шти на, уме шност, уме ће ру ко тво ре ња) и 
phr o ne sis (прак тич на му др ост, раз бо ри тост). Оне во де жи вот сло бод ног 
чо ве ка, ак тив ног гра ђа ни на, и у сва кој при ли ци му пре до ча ва ју шта је 
ис прав но де ла ње. Мо дер ним је зи ком ре че но, не ма на у ке и тех но ло ги је 
без мо рал ног по на ша ња, без осе ћа ња за прав ду и ети ку.

Ов де све до чи мо ка ко је још ан тич ка фи ло со фи ја по зна ва ла не раз-
дво ји во је дин ство свег бив ства, што је под ра зуме ва ло сми са о ни по ре дак 
бив ства (где је, да кле, ме та фи зи ка би ла схва ће на као кра љи ца на у ка). 
Отуд и ва жност Ари сто те ло вог на у ка: по ве зи ва ње иде је уни вер зал ног 
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са зна ња с то та ли те том, це ли ном бив ству ју ћег и ста вља ју ћи то бив ству-
ју ће у сре ди ште свог ак ти ви те та пре тво ри ти га „се би у за да так”. 

Овај ан тич ки за нос по љу љан је у но во ве ков ном вре ме ну три јум фом 
„по зи тив них на у ка”. Про блем је, као и увек, ка ко „пре ко ра чи ти свет као 
уни вер зум пу ких чи ње ни ца”, тј. уви де ти – ка ко по ру чу је Ху серл (Ed mund 
Hus serl) – да по зи ти ви зам обез гла вљу је фи ло со фи ју. Па се, већ ду го вре-
ме на, ба ви мо овим кру ци јал ним пи та њем но во ве ков не фи ло со фи је: „Мо-
гу ли се та мо где са зна ва ју ћи ум од ре ђу је шта је бив ству ју ће одво ји ти ум 
и бив ству ју ће” (Ху серл). По ве за ност ума и бив ству ју ћег уоп ште („за го-
нет ка свих за го нет ки”), ре ха би ли та ци ја „чо ве ка ко ји се бо ри за са мо ра-
зу ме ва ње” (нај ви ши исто риј ски фе но мен), оста је нам као би тан на лог: а 
то је (опет Ху серл) „све сно ру ко во ђе ње про це сом људ ског по сто ја ња”, 
ко ме слу же и фи ло со фи ја и на у ка [Hu serl 1991: 21–22]. От ка ко се у мо дер-
но вре ме пре и спи ту је по јам ра ци о нал но сти, то се до га ђа на фо ну са вре-
ме не ин ду стриј ске кул ту ре (ви де ти ра до ве Хорк хај ме ра /Max Ho rk he i mer/, 
Адо р на /The o dor W. Ado r no/, Бе ња ми на /Wal ter Be nja min/, Бло ха /Ernst 
Bloch/, Мар ку зеа /Her bert Mar cu se, Ха бер ма са /Jürgen Ha ber mas/, итд.), па 
се сти же до уви да ка ко на ра ста ју ћи сте пен тех нич ких сред ста ва и зна ња 
мо же ла ко да нас до ве де и до њи хо ве зло у по тре бе, до кре и ра ња апа ра та 
ма сов не ма ни пу ла ци је и ре пре си је, тј. до но вих ви до ва де ху ма ни за ци је 
и нео вар вар ства, па чак и до во ђе ња у пи та ње суд би не ци ви ли за ци је и 
по сто ја ња чо ве ка. Та ко се по твр ђу је стал на ак ту ел ност по ме ну тог Ари-
сто те ло вог на ло га о ра ду на оства ре њу људ ске ег зи стен ци је и исти не 
во ђе не мо рал ним дис по зи ци ја ма. 

Де кла ра ци ја из Вил ну са (Vil ni us Dec la ra tion on Ho ri zons for So cial 
Sci en ces and Hu ma ni ti es) по зи ва на ко рек ци је фи нан сиј ских ин стру ме на-
та Европ ске уни је ко ји ма се оства ру је тзв. Ино ва ци о на уни ја (In no va tion 
Union), а по себ но оних из про гра ма Хо ри зонт 2020 (Ho ri zon 2020) ко ји су 
по све ће ни ис тра жи ва њу, тех но ло шком раз во ју и ино ва ци ја ма, од но сно 
при вре ди за сно ва ној на дру штву зна ња и ино ва ци ја ма. По ме ну та де кла-
ра ци ја зах те ва ин те гра ци ју дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка у обла-
сти ко је по кри ва ју ис тра жи ва ња тзв. ин же њер ских на у ка, јер без њих 
не ма ин тер ди сци пли нар но сти, ни ти, пак, ин те грал ног на уч ног при сту па, 
уко ли ко се же ли да ис тра жи ва ња из до ме на тех но ло ги је и при род них 
на у ка уоп ште слу же дру штву и оства ру ју кри тич ки увид у оно што ће 
ино ва ци је у тим обла сти ма до при не ти на ма сви ма. Вред ност и ко ри сти 
ове ин те гра ци је про ис ти чу, пре све га, из зна ча ја дру штве них и ху ма ни-
стич ких ди сци пли на ко је ге не ри шу зна ња из до ме на ди на мич них про-
ме на људ ских вред но сти и по тре ба, иден ти те та и гра ђан ских вр ли на 
ко је тран сфор ми шу дру штво и чи не функ ци о ни са ње де мо кра ти је одр-
жи вим. Ино ва ци је за ди ру и у про ме не ор га ни за ци ја и ин сти ту ци ја дру-
штва у ис тој ме ри ко ли ко и у до ме ну тех но ло ги је. Про ме не, да кле, не 
до ла зе са мо због на прет ка тех но ло ги је, већ и због оче ки ва ња дру штва, 
ње го вих вред но сти и зах те ва. Ова де кла ра ци ја та ко ђе на гла ша ва ка ко су 
ми са о ни ка па ци те ти дру штва бит ни за одр жа ва ње ви тал но сти де мо кра-
ти је, ка ко је то мо гу ће по сти ћи са мо ак тив ном пар ти ци па ци јом гра ђа на 
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у свим по сло ви ма дру штва, а то је не мо гу ће без осла ња ња на дру штве не 
и ху ма ни стич ке ди сци пли не, њи хо во зна ње и ме то до ло ги је, и без збли-
жа ва ња и кон вер ген ци је вред но сти гло бал ног дру штва и ева лу а ци ја ко-
је до ла зе из при род но тех нич ких на у ка. За то је бит но ин те гри са ти дру-
штве не и ху ма ни стич ке на у ке у Хо ри зонт 2020, ка ко би се пре по знао 
ди вер зи тет зна ња, ефек тив но са ра ђи ва ло, не го ва ла ин тер ди сци пли нар-
ност ис тра жи ва ња и обу ка, а дру штве не вред но сти стал но би ле у кон-
так ту с ева лу а ци јом ис тра жи вач ких про је ка та [Vil nus Dec la ra tion; Ho ri-
zons for so cial sci en ces and hu ma ni ti es. Con fe ren ce Re port, 2013; по себ но 
Hac kett 2013: 171].

От ка ко је Сноу (C. P. Snow), фи зи ко хе ми чар и ро ма но пи сац, 1959. 
об ја вио књи гу The Two Cul tu res, спор из ме ђу li te rary in tel lec tu als (men of 
let ters) и the sci en tists, (тј. из ме ђу ху ма ни ста и на уч ни ка) се на ста вља, а с 
дру гим из да њем те књи ге, ко јој је до дао есеј The Two Cul tu res: A Se cond 
Lo ok (1963), на ја вио је до ла зак „тре ће кул ту ре” ко ја би пре ва зи шла јаз 
из ме ђу ове две гру пе ин те лек ту а ла ца, при ти сла ху ма ни сте да оп ште, 
са ра ђу ју и во де ди ја лог с пред став ни ци ма при род но на уч них стру ка, тј. 
љу ди ма тех нич ког обра зо ва ња и да усва ја ју њи хо ву кул ту ру. Ин те лек ту-
ал на глад и ра до зна лост на шег до ба ни је мо да ко ју су, на при мер, под ста-
кле књи ге Џеј мса Џин са (Ja mes Je ans), Ар ту ра Единг то на (Art hur Ed ding-
ton), спи си Вер не ра Хај зен бер га (Wer ner He i sen berg) или Ал бер та Ајн-
штај на (Al bert Ein stein). Та глад је из раз ду бље по тре бе да раз у ме мо вре-
ме у ко јем жи ви мо и про ме не ко је не са мо да тр пи мо, већ и ак тив но, с 
ве ћим или ма њим пре ду ми шља јем, ства ра мо. Она је по ста ла им пе ра тив 
за да на шњи си стем обра зо ва ња: на уч на кул ту ра је да нас „јав на кул ту ра” 
(pu blic cul tu re), кул ту ра свих и за све. И Џон Брок ман (John Broc kman, 
осни вач Ed ge Fo un da tion) је при хва тио Сно у вљев (C. P. Snow) тер мин 
„тре ћа кул ту ра”, али на свој на чин и из дру гих раз ло га го во ри о њој (у 
књи зи The Third Cul tu re:Beyond  the Sci en ti fic Re vo lu tion, 1995). У сво ју 
ко рист Брок ман ци ти ра Стју ар да Брен да (Ste wart Brand), ко ји ка же: „На-
у ка је је ди на но вост. Кад иш чи та ва те но ви не или не дељ ни ке, све оно што 
је за ни мљи во за чо ве ка је оно исто ста ро ре кла-ка за ла, по ли ти ка и еко-
но ми ја су исте три ча ве дра ме ко је се по на вља ју, мо да је па те тич на илу-
зи ја но вог, па је чак и тех но ло ги ја пред ви дљи ва уко ли ко по зна је те на у ку. 
Људ ска при ро да се не ме ња мно го, али се на у ка ме ња и та про ме на се ука-
ма ћу је (уве ћа ва) ме ња ју ћи нео по зи во (не по врат но) овај свет” [Ka me rer 
2013: 12–13].

При род на на у ка по ста је, да кле, јав на кул ту ра, а тра ди ци о нал но из-
јед на ча ва ње кул ту ре с ху ма ни стич ким обра зо ва њем, у вре ме ка да се 
нај ве ће про ме не за сни ва ју на от кри ћи ма у при род ним на у ка ма и њи хо вој 
при ме ни у тех ни ци, тзв. тре ћа кул ту ра је учи ни ла очи глед но про бле ма-
тич ним.1 У тре ћој кул ту ри ко му ни ка ци ја раз ли чи тих об ли ка зна ња те-
ме љи се на ин тер ди сци пли нар ном при сту пу.

1 Упор., на при мер, спе ци јал ни број ча со пи са The An na les of the Ame ri can Aca demy of 
Po li ti cal and So cial Sci en ces, № 658, March 2015, по све ћен те ми “The Po li tics of Sci en ce”. Та ко ђе 
и [Ja sa noff 1994; Ku mar and Chu bin 2000; као и: Lӧvbrand, Pi el ke Jr. and Beck 2011: 474–496].



Од 60-их го ди на про шлог ве ка ово ин тер ди сци пли нар но под руч је, 
ко је ис тра жу је ства ра ње, раз вој и по сле ди це на у ке и тех но ло ги је у њи-
хо вом кул тур ном, исто риј ском и со ци јал ном кон тек сту, до жи вља ва пу ни 
про цват (Кун /Tho mas Kuhn/, Мар ку зе, Ха бер мас /M. Ha ber mas/, Д. Блур 
/D. Blo or/, де Со ла Прајс /De rek de Sol la Pri ce/, Џ. Р. Ко ул /J. R. Co le/ и 
С. Ко ул /S. Co le/, Ина Шпи гел-Ре зинг /Ina Spi e gel-Rӧsing/, Бру но Ла тур /
Bru no La to ur/, итд.). Оно се по себ но ис ка зу је у по кре ту за но ви ку ри ку лум 
у окви ри ма уни вер зи тет ске на ста ве, по зна тим под на сло вом „На у ка –тех-
но ло ги ја –дру штво” (Sci en ce –Tec hno logy–So ci ety, скра ће но СТС), „со ци јал-
не сту ди је тех но ло ги је” или „сту ди је на у ке и тех но ло ги је” (Sci en ce and 
tec hno logy stu di es). The Hand bo ok of Sci en ce and Tec hno logy Stu di es [2008], 
чи ји су при ре ђи ва чи Ха кет (Ed ward J. Hac kett), Амстeрдамска (Ol ga Am-
ster dam ska), Линч (Mic hael Lynch) и Вајц ман (Judy Wajc man), ну ди пре глед 
до ми нант них те о риј ских пер спек ти ва, глав них те о риј ских и ме то до ло-
шких при сту па и ана ли зу emer gent is su es у овој обла сти. Све су број ни ји 
спе ци ја ли зо ва ни ча со пи си, из да ва чи, ин сти ту ти, на уч на дру штва, ме ђу-
на род не кон фе рен ци је, др жав ни ор га ни, а не са мо ви со ко школ ске уста но ве, 
ко ји се по све ћу ју про бле ми ма ових ин тер ди сци пли нар них ис тра жи ва ња.

Овај по крет све до чи не са мо о зна ча ју и по ра сту ко мер ци ја ли за ци је 
на у ке, већ и о ин тер ак ци ји на у ке и дру гих ин сти ту ци ја, о зна ча ју по ве-
ћа ња уло ге екс пе ра та и јав но сти у од лу чи ва њу о на у ци и тех но ло ги ји, 
као и о по ра сту све сти о кул тур ним и со ци јал ним ди мен зи ја ма но вих 
тех но ло ги ја. Ин же ње ри мо гу ко ри сти ти СТС уви де да би раз у ме ли ка ко 
тех но ло ги је ко је ди зај ни ра ју из ми ру ју људ ску пер цеп ци ју и ис ку ство и 
ка ко се со ци јал не нор ме и прак се угра ђу ју у тех но сци јен ти стич ке си сте ме.

Ко рист од ових трен до ва, ка ко за ху ма ни стич ку та ко и за тех нич ку 
ин те ли ген ци ју је, пре све га, по др шка за ин тер ак ци ју зна ња – про фе си је 
– и ши рих на уч них и со ци јал них вред но сти, ука зи ва ње на ме ђу за ви сност 
про фе си о нал ног зна ња и по ли тич ких вред но сти и од лу ка то ком при ме не 
про фе сио нал них зна ња, мо гућ ност да се раз у ме ва и ути че на сре ди ну у 
ко јој се жи ви и ра ди, а по себ но на по ли ти ку на у ке, еко ном ски и прав ни 
оквир дру штва, на ста тус при род не сре ди не или јав но здра вље и сл. Ти-
ме се осна жу је ди ја лог ко ји би мо гао ре ду ко ва ти по ли тич ке по ла ри за ци-
је око пи та ња на у ке, ин ве сти ци ја у на у ку, ло ци ра ње тех но ло шких ка па-
ци те та и дру гих про бле ма ко ји ти ште мо дер но дру штво у це ли ни и бло-
ки ра ју раз вој дру штва зна ња.

По ја ва и екс пан зи ја ди ги тал них тех но ло ги ја од лу чу ју ће за хва та ју и 
ово под руч је, ме ња ју прак су ис тра жи ва ња у при род ним и со ци јал ним 
на у ка ма, као и у до ме ну по тр о шње зна ња (con sump tion of know led ge) и 
ње го ве продукцијe2. Да нас већ и де ца од се дам го ди на има ју пра во на пор-
табл за елек трон ске мре же, од но сно на мо бил ни те ле фон ко ји је и њи хов 
пор табл за со ци јал не мре же, и њи хо ва фо то-ка ме ра, где је ди стри бу ци ја 
сли ке ин стант по тез, итд., па ни је ни чу до што ти неј џе ри во де ове но ве 

2 За сту ди је слу ча ја, им пли ка ци је ин тер не та за ис тра жи ва ња у овим обла сти ма, упор. 
[Meyer and Schro e der 2015] као и [The Hand bo ok of Emer gent Tec hno lo gi es in So cial Re se arch 
2011].
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тех но ло шке ре во лу ци је. Шта тек ре ћи ка да ове ди ги тал не тех но ло ги је 
поч ну да ства ра ју про бле ме о ко ји ма још ни смо спрем ни ни да рас пра вља-
мо? Је дан од по след њих из ве шта ја Ранд кор по ра ци је (RAND cor po ra tion) 
из 2015. го ди не ура ђен је по на руџ би ни На ци о нал ног ин сти ту та прав де 
– НИП (The Na ti o nal In sti tu te of Ju sti ce) из САД а од но си се на етич ко-
прав на пи та ња ве за на за во зи ла без во за ча у слу ча ју да та во зи ла иза зо ву 
не ку не сре ћу (...whet her a dri ver less car sho uld de ci de who li ves or who di es 
du ring an ac ci dent sce na rio?) и мо же ли их са о бра ћај ни по ли ца јац за у ста-
ви ти. Мо же ли их ле ти ли ца без љу ди (дрон) кон тр о ли са ти из ва зду ха и 
из да ва ти им на ред бе? Шта ако во зи ло без во за ча оде у ору жа ну пљач ку 
бен зин ске пум пе и упе ри пи штољ на рад ни ка пум пе? Ко ла без во за ча су 
про гра ми ра на да се за у ста вља ју на стоп сиг нал и на цр ве но све тло, али 
та ко ђе тре ба ло би да бу ду про гра ми ра на да се за у ста ве ка да то сиг на ли-
зи ра и зах те ва по ли ца јац. Овај из ве штај НИП је ре зул тат па не ла екс пе ра та 
за кри вич но пра во и тех но ло ги ју и њи хо вог на по ра да иден ти фи ку ју 
не из бе жне про ме не у ин фор ма ци о ним тех но ло ги ја ма ко је би мо гле да 
ути чу на по ли ти ке и про це ду ре при ме не пра ва. Во зи ла без во за ча и слич не 
тех но ло ги је ни су ви ше са мо ис тра жи вач ки про јек ти, већ по ла ко по ста ју 
и ко ме р ци јал ни [Sho uld Cops Be Al lo wed to Ta ke Con trol of Self-Dri ving 
Cars?]. 

Со ци о лог и елек тро ин же њер, про фе со р ка уни вер зи те та Ирина Че-
ко ва (Erin A. Cech) об ја ви ла је ре зул та те вр ло за ни мљи вог ем пи риј ског 
ис тра жи ва ња, под на сло вом Cul tu re of Di sen ga ge ment in En gi ne e ring Edu-
ca tion? [Cech 2014: 42–72]. Она за кљу чу је ка ко „ин те рес сту де на та за 
пи та ња јав ног до бра мо же, то ком њи хо вог шко ло ва ња, за и ста опа да ти”3. 
Че ко ва свој ем пи риј ски увид (у узор ку су че ти ри ко ле џа у САД, укљу-
чу ју ћи МИТ), с лон ги ту ди нал ном ан ке том, за па жа њем за кљу чу је ка ко 
обра зо ва ње ин же ње ра од га ја, под сти че кул ту ру не ан га жо ва ња ко ја др жи 
да је јав но бла го ста ње (pu blic wel fa re) тан ген ци јал но за прак су ин же ње-
ра. Та кул ту ра има три иде о ло шка сту ба: иде о ло ги ју де по ли ти за ци је (где 
је сва ка „не тех нич ка” бри га или за ни ма ње, као што је то јав на до бро бит 
на при мер, ире ле вант на за „ствар ни” рад ин же ње ра); ду а ли зам тех нич ко/
со ци јал но (ко ји де вал ви ра „со ци јал не” ком пе тен ци је по пут оних ко је су 
по ве за не с јав ном до бро би ти); ме ри то крат ска иде о ло ги ја, ко ја об ли ку је 
по сто је ће со ци јал не струк ту ре као по ште не и пра вич не (fa i re and just). 
Као по сле ди ца те кул ту ре сту ден ти мо гу на у чи ти да се у про це су по ста-
ја ња ин же ње ри ма дис тан ци ра ју од раз ма тра ња те ма о јав ном бла го ста њу. 
Че ко ва ми сли да ова кул ту ра ни је са мо ве за на за ко ле џе, већ и ши ро ко 
рас про стра ње на у обра зов ном си сте му ин же ње ра САД уоп ште. И док се 
ре ак ци је пре ма дру штву по пут wi stle blo wing сма тра ју оп ште вред ним и 
ва жним, про ак тив на раз ма тра ња ши рег со ци јал ног им пак та тех но ло ги-
је че сто су из ри чи то ис кљу че на из ви до кру га ин же њер ских сва ко днев них 
ак тив но сти, ка же Че ко ва (стр. 49). Ова ква кул ту ра па си ви зу је раз вој ре-

3 “Stu dents’ in te rest in pu blic wel fa re con cerns may ac tu ally dec li ne over the co ur se of the ir 
en gi ne e ring edu ca tion.”
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флек сив ног и ни јан си ра ног раз у ме ва ња про фе си о нал не од го вор но сти 
сту де на та пре ма јав ној до бро би ти и мо же на ру ши ти њи хо ве скло но сти 
пре ма јав ном бла го ста њу ко је су има ли пре до ла ска у ко леџ. Да ља ис тра-
жи ва ња би, пре ма ау то ру, мо гла по ка за ти да је кул ту ра не ан га жо ва ња 
мо гу ћа од ли ка ши ре ин же њер ске про фе си је, а не са мо про гра ма обра зо-
ва ња ин же ње ра и шко ла у ко ји ма се за чи ње њи хо ва про фе си о нал на со-
ци ја ли за ци ја.

Ин же ње ри су, као про фе си ја, ва жан ло кус од но са мо ћи у САД. Ве-
ли ки, ком плек сни тех нич ки си сте ми у ко ји ма они има ју не у по ре ди ву (и 
со ци јал но не у пит ну) моћ, има ју спо соб ност да сма њу ју, огра ни ча ва ју 
ин ди ви ду ал ну ау то но ми ју та ко што ли ми ти ра ју из гле де за лич ни из бор, 
су ге ри шу ска лу у од но си ма по ли тич ких фор ми оте ло вље них у ра зним 
тех но ло ги ја ма и ко лек тив ном ка па ци те ту за ак ци ју и има ју уло гу у го-
то во сва кој моћ ној ин сти ту ци ји на шег вре ме на. Не ан га жо ва ње на по сло-
ви ма јав ног до бра ових про фе си о на ла ца мо же по мо ћи – упо зо ра ва Че ко-
ва – ре про дук ци ју sta tus quo со ци јал них не јед на ко сти и пер пе ту и ра ти, 
чак и по гор ша ти, по сто је ће не јед на ко сти гру па у дру штву. Ком плек сност 
ве ли ких тех но ло шких си сте ма одав но је пре шла гра ни цу ка да су они 
мо гли би ти у пу ној ме ри ре гу ли са ни де мо крат ским про це сом, или би ти 
ста вље ни под упра ву про сеч них гра ђа на. А упра во би се од ин же ње ра 
оче ки ва ло да бу ду ти ко ји ће ра ди ти за јав но до бро, из над и пре ко сво јих 
лич них ин те ре са и ма те ри јал не на гра де. Ну жна је дру га епи сте мич ка 
кул ту ра ин же ње ра, ко ја би по сре до ва ла из ме ђу тех но ло ги је и људ ског 
ис ку ства, ну жне су дру ге епи сте мо ло шке ске ле за ре кон цеп ту а ли за ци ју 
ин же њер ске ети ке и од го вор но сти. Ако же ли мо ан га жо ва не ин же ње ре, 
с кри тич ком све шћу о дру штву и сво јој про фе си ји (be mo re wil ling to 
whi stle blow), мо ра мо вра ти ти раз ма тра ња о јав ном до бру у обра зо ва ње 
про фе си је и дру ге уста но ве ње не со ци ја ли за ци је.4

* * *
Уви дом у пре зен та ци је на став них про гра ма уни вер зи те та у Ср би ји 

на ин тер не ту уо ча ва се за бри ња ва ју ће од су ство со ци јал них сту ди ја тех-
но ло ги је у на шем обра зов ном си сте му и ис тра жи вач ким про гра ми ма ко-
је он ге не ри ше. То је би тан от клон од трен до ва ко ји ука зу ју на ин те гра-
ци ју тех ни ке-тех но ло ги је и по ли ти ке дру штва, ње го вих по тре ба за оства-
ри ва њем пла ни ра ног и одр жи вог раз во ја у до ме ну еко но ми је и упра вља-
ња тех но ло шким про ме на ма. Ова крат ко ви дост ак те ра обра зов не и дру гих 
по ли ти ка озбиљ но бло ки ра епи сте мо ло шке, со ци јал не и по ли тич ке ка па-
ци те те при род но на уч них и ин же њер ских про фе си ја, пот це њу је њи хо ву 
уло гу у кон ци пи ра њу и ре а ли за ци ји дру штве них про ме на и раз во ја. 

У си ро ма шној по ну ди ове на ста ве нај че шће се ја вља ју кур се ви оп-
ште со ци о ло ги је, по слов ног пра ва, ин же њер ске ети ке или еко но ми ке, 
по слов не ко му ни ка ци је, еко ло ги је или за шти те жи вот не сре ди не у не кој 
по себ ној обла сти. То су, обич но, јед но се ме страл ни те ча је ви, нај че шће 

4 За кон ци зну кри ти ку по сле ди ца „тех нич ког” мен та ли те та упор.: [Par sons 1969: 174–178].
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фа кул та тив ни пред ме ти. На ве шће мо не ке при ме ре. Елек тро тех нич ки 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду има те чај со ци о ло ги је, на по чет ној 
го ди ни, у тра ја њу од јед ног се ме стра, и то као из бор ни пре мет, док на 
че твр тој го ди ни по сто ји пред мет Осно ви еко но ми је, као из бор ни, у окви-
ру гру пе за си стем ско ин же њер ство. Ма шин ски фа кул тет УБг има на 
пр вој го ди ни основ них сту ди ја Осно ве со ци о ло ги је и еко но ми је, док се 
у окви ру по сле ди плом ских сту ди ја мо гу на ћи у по ну ди и сле де ћи пред-
ме ти: Ин ду стриј ски ме наџ мент, Ин же њер ска еко но ми ја, Во зи ла и жи-
вот на сре ди на, Прин ци пи за шти те жи вот не и рад не сре ди не, Про це сна 
тех ни ка и за шти та жи вот не сре ди не, За шти та жи вот не сре ди не у тер мо-
е нер ге ти ци и Фо рен зич но ин же њер ство. Док тор ске сту ди је на овом фа-
кул те ту има ју сле де ће те ча је ве: Епи сте мо ло ги ја на у ке и тех ни ке (као 
из бор ни пред мет), Тех нич ко за ко но дав ство-про пи си и стан дар ди, Еко-
но ме триј ске ме то де, као и не ке тех нич ке ди сци пли не ко је би мо гле да 
има ју ве зе с на шом те мом (Ана ли за пер фор ман си тех но ло шких си сте ма, 
Ме наџ мент ри зи ка, Упра вља ње от па дом). Гра ђе вин ски фа кул тет УБг 
ну ди два пред ме та: Прав на ре гу ла ти ва у гра ђе ви нар ству и Ин же њер ска 
еко но ми ја у гра ђе ви нар ству. Исти фа кул тет – смер ге о де зи ја – има као 
из бор не пред ме те Осно ве еко но ми је и Осно ве ствар ног и управ ног пра ва, 
а на ма стер сту ди ја ма Пра во упра вља ња не по крет но сти ма и Тр жи ште 
не по крет но сти. Тех нич ки фа кул тет „Ми ха и ло Пу пин” у Зре ња ни ну има 
пред мет Со ци о ло ги ја (оп шта со ци о ло ги ја, у ко јој се на ла зи и ис пит но 
пи та ње „Те о ри је по стин ду стриј ског и ин фор ма тич ког дру штва” – је ди но 
ко је би за хва та ло област о ко јој ов де рас пра вља мо). Ви со ка тех нич ка шко-
ла у Зре ња ни ну има со ци о ло ги ју (као оба ве зни пред мет), и као из бор не: 
По слов но пра во и ети ка, Еко ло ги ја и Ин же њер ска ети ка. Ма шин ски фа-
кул тет Уни вер зи те та у Ни шу има на пр вој го ди ни (два се ме стра) пред мет 
Со ци о ло ги ја кул ту ре и мо ра ла. Тај пред мет по кри ва раз ли чи те те ме: о 
си ро ма штву, бра ку и по ро ди ци, пред брач ним од но си ма и из бо ру брач ног 
дру га, рок-кул ту ри, мо то ци кли ма и кул ту ри мо то ци кла, о со ци о ло шкој 
ана ли зи ка фи ћа, про гра му и иде о ло ги ји скин хед са, Пра во слав ној цр кви 
на кра ју ми ле ни ју ма, итд. Основ на ли те ра ту ра је збо р ник Дра го љуба Ђор-
ђе ви ћа (So ci o lo gi ja fo re ver: prak ti kum za uče ni ke sred njih ško la i stu den te 
ne ma tič nih fa kul te ta) из 1996. го ди не, у ко јем је са мо је дан при лог ко ји би био 
бли зак на шој те ми („Mi nia mo ra lia ин же њер ске про фе си је’’, стр. 165–168). 
Тех но ло шко-ме та лур шки фа кул тет УБг има на ста ву со ци о ло ги је, као 
оба ве зан јед но се ме страл ни пред мет, уз тра ди ци о нал но кон ци пи ран уџ-
бе ник Дар ка Ра до са вље ви ћа (Увод у со ци о ло ги ју). Елек трон ски фа кул тет 
Уни вер зи те та у Ни шу има гру пу оп ште о бра зов них пред ме та (Дру штво 
и одр жи ви раз вој, По слов не ко му ни ка ци је, Прав ни аспек ти ин фор ма ти ке, 
Ин же њер ска ети ка, Кул ту ра и ко му ни ка ци је, Ен гле ски је зик). И та ко да ље. 
Углав ном сва на ве де на на ста ва да ле ко је од кри те ри ју ма и про блем ских 
це ли на за ко је се за ла же мо у овом ра ду.

Ча стан из у зе так овом ди ле тан ти зму и при ви ду со ци јал них сту ди ја 
тех но ло ги је чи ни сту диј ски про грам „Исто ри ја и фи ло зо фи ја при род них 
на у ка и тех но ло ги је”, у окви ру мул ти ди сци пли нар них док тор ских сту-
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ди ја Уни вер зи те та у Бе о гра ду (школ ска 2014–2015), с по ну дом од де вет-
на ест кур се ва: На у ка и кул ту ра у Ср би ји 19. и 20. ве ка, Осно ви фи ло со-
фи је при род них на у ка, Увод у исто риј ске сту ди је; Исто ри ја ма те ма ти ке, 
фи зи ке, ево лу ци о не би о ло ги је, астро но ми је, ме те о ро ло ги је; Ка нон М. 
Ми лан ко ви ћа и ан тро по ло ги ја кли ме, Исто ри ја ме ди ци не и фар ма ци је, 
Исто ри ја ма те ри ја ла, Фи ло соф ске осно ве ве штач ке ин те ли ген ци је, Оп-
шта му зе о ло ги ја, За шти та на сле ђа, Осно ви и исто ри ја ра чу нар ства и 
ин фор ма ти ке, Тех но ло ги ја и тран зи ци ја, На уч на по ли ти ка и на ци о нал ни 
ино ва ци о ни си стем, Ма те ма тич ка те о ри ја му зи ке. Уко ли ко се одр жи овај 
сту диј ски про грам, сви су из гле ди да ће мо све до чи ти ра ди кал ном по ма-
ку у им пле мен та ци ји со ци јал них сту ди ја тех но ло ги је у на шој сре ди ни.

У вре ме ну смо екс пан зи је ин тер ди сци пли нар но сти. Од тра ди ци о-
нал них је зга ра сту ди ја пре ла зи се на но ва под руч ја или па ра диг ме ди-
сци пли на, а за нас је бит но и то што се тра ди ци о нал ни са др жа ји ло ци-
ра ју у исто риј ско-кул тур ни кон текст или ве зу ју за са вре ме не ти по ве 
про дук ци је и ор га ни зо ва ња зна ња. Сту ден ти па те од не до стат ка исто риј-
ске кул ту ре и ве зу ју се за тзв. пре зен ти зам, чи ме се сла би про ду бљи ва ње 
би ло ка квог ви да ху ма ни стич ких или при род но на уч них сту ди ја. Уз ба-
зич ну ком пе тен ци ју, основ но струч но усме ре ње, тре ба ло би их оспо со-
би ти да мо гу ана ли зи ра ти ам би јент, сре ди ну у ко јој ће да ра де, да кри-
тич ки са гле да ју иза зо ве сво јој про фе си ји и бо ље раз у ме ва ју њен ком плек-
сни со ци јал но по ли тич ки и кул тур ни кон текст. Ана ли за и раз у ме ва ње 
усло ва, по тре ба и сре ди не у ко јој про фе си о нал но де ла мо, у да на шњем 
све ту бр зих про ме на и на ра слих ам би ци ја по ли тич ко-еко ном ских про-
та го ни ста, зах те ва но ве ква ли те те и ин фор ма ци је о со ци јал ном кон тек сту 
у ко јем ра ди мо и ми сли мо, зах те ва отво ре ност сту де на та за но ве ви тал не 
и ког ни тив не пер спек ти ве у усло ви ма оп ште гло ба ли за ци је жи во та и 
ра да. Ни је ту реч, на при мер, о оспо ра ва њу мер кан ти ли стич ког мен та-
ли те та као јед ном од ори јен ти ра про фе си о нал ног де ла ња, ко ји је да нас 
пре до ми нан тан, већ о ду бљем раз у ме ва њу струк тур них про це са ко ји 
об ли ку ју мо дер ну ци ви ли за ци ју и ње ну бу дућ ност (на при мер, ре ла ци је 
тех но ло ги ја – кли мат ске про ме не; про из вод ња – еко ло шке по сле ди це; 
еко ном ски и ин ве сти ци о ни ци клу си – тех но ло шке про ме не; тех но ло шки 
су ве ре ни тет – пост на ци о нал но дру штво; од нос ин те ре сних гру па – вој-
ске, здрав ства, кон тин ге на та рад не сна ге, по тро ша ча и сл. и тех но ло шког 
си сте ма, итд.). Већ смо у жи жи оног што Ба у ман (Zygmunt Ba u man, 1925) 
зо ве Li qu id Ti mes: Li ving in an Age of Un cer ta inty. Ту се, пре све га, ми сли 
на гло ба ли за ци ју, на све ве ћу се па ра ци ју ло кал не по ли ти ке и мо ћи (ко ја 
се гло ба ли зу је и из бе га ва по ли тич ку кон тро лу), на пи та ње до кле се же 
кла сич ни су ве ре ни тет др жа ве –на ци је у по сло ви ма при вре де или тех но-
ло шких по ли ти ка.

Са вре ме ни ци смо, та ко ђе, рас па да си стем ског ми шље на (System den-
ken), на су прот ко ме се фор си ра про блем ско ми шље ње (Pro blem den ken). 
По сто ји бо гат ство дис кур зив них фор ми, пра ће но зах те ви ма за со ци јал ном 
кон тек сту а ли за ци јом на у ке.
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Отво рен је фронт из ме ђу „су же не стру ков не све сти” (dem In ge niӧer  
is nichts zu schwӧr) и по гле да на свет. Уз при мед бе да фи ло соф ски дис курс 
стаг ни ра у исто ри зи ра њу. У вре ме „тре ће кул ту ре” не по сто ји мо гућ ност 
да фи ло со фи ја од ре ди се бе кроз су прот ност у од но су на на у ку, ка ко пи-
ше Ева Ка ме рер. Раз вој но вих на уч них са зна ја тво ри спе ци фич не мо де ле 
фи ло со фи је „ко ја се бе не ви ди ни као уте ме ље ње на у ке ни као ап стракт-
но сво ђе ње на уч них уви да на ма ли број прин ци па”, ис ти че исти ау тор. 
У тре ћој кул ту ри, као што смо ре кли, до ми ни ра ин тер ди сци пли нар ност. 
Уо ста лом већ је но ви ја фи ло со фи ја, по чев ши од ре не сан се, би ла под ути-
ца јем ма те ма тич ке при род не на у ке, а том ути ца ју ни су мо гли да из бег ну 
ни ем пи ри зам ни ра ци о на ли зам, „а ни иде а ли стич ки ни ре а ли стич ки 
усме ре но ми шље ње” (Ка ме рер). То ва жи и за ме та фи зи ку, чак и код Кан-
та, ко ји на у ци ну ди фи ло соф ско уте ме ље ње.

Пло дан ди ја лог фи ло со фи је и при род них на у ке те че и у на шем вре-
ме ну, с но вим ам би ци ја ма. При род на на у ка хра ни фи ло соф ску сли ку 
све та и чо ве ка, ме ња на ше тра ди ци о нал не пред ста ве о на ма са ми ма и о 
све ту, о че му све до чи мо дер на фи ло со фи ја на у ке, пре све га у сво јим ре-
ла ци ја ма са са вре ме ном фи зи ком. Су о че ни смо, та ко ђе, и с уви ди ма ко ји 
ка зу ју ка ко ло ги ка људ ског по на ша ња по ста је ло ги ка тех но ло шке ефи-
ка сно сти, где је ве ра у чо ве ка по ста ла ве ра у на у ку, у про грес. Овај сци-
јен ти зам, ово пре те ра но вред но ва ње на у ке пре та че се у мит спа са ва ња 
чо ве чан ства по сре до ва њем на у ке. С дру ге стра не, не гу је се и мит о не у-
трал но сти на у ке. Сци јен ти зам има и функ ци ју иде о ло ги је до ми на ци је 
(Ха бер мас) ка да ка пи та ли стич ки на чин про из вод ње иза зи ва, ну ди сци-
јен ти за ци ју тех ни ке (због ис тра жи ва ња у ин ду стри ји у ве ли ким раз ме-
ра ма). На у ка и тех ни ка се пре тва ра ју у функ ци ју ле ги ти ма ци је до ми на-
ци је (Мар ку зе). 

Та ко и Фа је ра бенд (Paul Karl Fayera bend, 1924–1994) 1975. го ди не у 
How to De fend So ci ety from sci en ce по др жа ва на ме ре да се про бу де кри-
тич ки ка па ци те ти сту де на та, ка ко би мо гли ви де ти ства ри у пер спек ти-
ви, а не да се под ре ђу ју си сте мат ској док три на ци ји, па и ка да је реч о 
са мој на у ци – да кле, по тре ба де ми то ло ги за ци је са ме на у ке, де са кра ли-
за ци ја на уч ног зна ња – јер и на у ка мо же ла ко, као и сва ка иде о ло ги ја, да 
по ста не опре сив на. До га ђа се да и на у ка по ста је ри гид на, да пре ста је да 
бу де ин стру мент про ме не и осло бо ђе ња. И мо дер на на у ка, ка же Фа је ра-
бенд, мо же да ин хи би ра сло бо ду ми шље ња.

Кад је реч о исто ри ји на у ке, по ме ни мо да се још за Га ли ле ја и Њут на 
на у ка те ме љи ла на без вре ме ној иде а ли за цији, тј. при ро да је би ла са чи-
ње на од ма те ри је и си ла, си ла ко је су деј ство ва ле на ма те ри ју али је ни су 
ме ња ле. Та ко је и ха мил то нов ска ди на ми ка сма тра ла да је су ма по тен ци-
јал не и ки не тич ке енер ги је кон стант на и да се са мо кор ди на те и мо мен-
тум мо гу ме ња ти. Па Ки шор Ган ди (Kis hor Gand hi) тим по во дом за кљу-
чу је ка ко је ту при ро да ре ду ко ва на на ме ха ни зам ко ји је ин ди фе рен тан 
пре ма вре ме ну, јер је би ло ка ква стрикт но ме ха нич ка ал те ра ци ја (про ме-
на) са свим ре вер зи бил на. Ре вер зи бил на при ро да је она у ко јој је вре ме 
су бјек тив но, при ро да без исто ри је. Због то га је и ево лу ци ја тек вр ста 
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чу да, ста ти стич ког или бо жан ског. Код Иље При го жи на ове ства ри сто-
је дру га чи је, јер је ње го ва ра ди кал на ре кон струк ци ја при ро де и на у ке 
уте ме ље на на исто ри ји, на при ро ди у ко ју је угра ђе но вре ме, исто рич ној 
при ро ди. Шта се и мо гло оче ки ва ти, на кон Ко пен ха ген шког ту ма че ња 
квант не те о ри је или Хај зен бер го вог на че ла нео д ре ђе но сти!

Исто ри ја на у ке нас упу ћу је да се на у ка не про у ча ва као свр ха за се бе, 
не го као ри зни ца до са да шњих по став ки и ре ше ња на уч них про бле ма, тј. 
у пи та њу је про дук тив ни, про бле ми ма од ре ђе ни ди ја лог с тра ди ци јом. 
Про бле ми на у ке не ре ша ва ју се у не ком не по ве сном ва ку у му, тј. не по чи ње 
ни ко од ну ле, већ се сви кре ће мо у фор ми ра ним хо ри зон ти ма ко ји оме ђу ју 
сва ко по тен ци јал но но во ре ше ње про бле ма. Ту је на де лу плу ри пер спек-
тив на фор ма ми шље ња, ко ја жи ви од ди фе рен ци ја и про ме не тач ки гле ди-
шта. Исто ри ја раз во ја на у ке све до чи о сме ни он то ло шких и мен та ли стич-
ких па ра диг ми, као и о ме на ма ме то до ло шко-епи сте мо ло шке ба зе. 

На у ка мо же ути ца ти на дру штво али са мо у ме ри у ко јој се би ло ко-
јој по ли тич кој гру пи или гру пи за при ти сак до зво ља ва да ути че на дру-
штво (Фа је ра бенд). На уч ни ци мо гу би ти кон сул то ва ни о ва жним про јек-
ти ма, али је ко нач ни суд пре пу штен кон сул тив ним те ли ма ко ја су (де мо-
крат ски) иза бра на [Ba ku wa 2014], ма да их нај че шће чи не ла и ци, не струч-
ња ци (при мер ове вр сте из на ше са вре ме но сти је рас пра ва о про јек ту 
҅Бе о град на во диʼ 2014–15.

Све је ви ше екс пе ра та ко ји се по све ћу ју сту ди ја ма со ци јал не кон струк-
ци је на уч ног зна ња, по себ но у до ме ни ма ди сци пли на со ци о ло ги је на уч ног 
са зна ња, со ци о ло ги је и ан тро по ло ги је на у ке и тех но ло ги је5. Ту су Б. Ла тур, 
Вул гар (Step hen Wo ol gar), Кнор-Це ти на (Ka rin Kno rr-Ce ti na), Ма клеј (Gil-
bert Mu klay), итд. ко ји се ба ве ана ли зом на уч ног дис кур са, ет но ме то до ло-
ги јом на у ке, кон струк ти ви стич ким сту ди ја ма ла бо ра то ри је, итд. На ве шће-
мо са мо је дан при мер ова квих по гле да на на уч ни рад уоп ште.

Та ко је фран цу ски ин же њер, фи ло соф, ан тро по лог и со ци о лог Ла тур 
про вео две го ди не у ла бо ра то ри ји за би о ло ги ју Ин сти ту та Салк (Salk In-
sti tu te) у Ка ли фор ни ји где је по сма трао оне на уч ни ке ко ји су из у ча ва ли 
мор ску пра сад. За па зио је ка ко је дан од еле ме на та ко ји су чи ни ли да се 
кре ди би ли тет на уч них кон струк ци ја ја вља као не у пи тан и ка ко се ба вље-
ње на у ком по ка зу је као ту ђе вред но сти ма и ин те ре си ма, мо же би ти не до-
ста так раз ми шља ња о са мој при ро ди то га по сла (по зи ва на уч ни ка). Бру но 
Ла тур се ба вио, да кле, „пле ме ном на уч ни ка и њи хо вом про дук ци јом – на-
у ком”, тј. со ци јал ном кон струк ци јом на уч ног са зна ња, у ме ри у ко јој она 
обра ћа па жњу про це си ма по сред ством ко јих на уч ни ци да ју сми сао сво јим 
по сма тра њи ма. То је, да кле, на ме ра да се из у чи ре флек сив ност по сма тра-
ча (тј. на уч ни ка). Ла тур је по сма трао ис тра жи ва че у до ме ну не у ро ен до-
кри но ло ги је ко ји су, пред ис тра жи ва чем ко ји их је из у ча вао и био ван 
њи хо ве стру ке, од го ва ра ли „да ра де у не у ро ен до кри но ло ги ји”, као да се 
ра ди о не кој ми то ло ги ји ко ја не зах те ва ви ше об ја шње ња, јер се об ја шња-

5 Упор.: [Beck, Ni ewӧhner and Sӧren sen 2012]: та ко ђе и: [Bij ker, Hug hes and Pinch 1987]; 
и [Klein and Kle in man 2002: 28–52].



ва, ту ма чи са ма со бом (исто као и ре ли ги о зна ве ро ва ња). Они су др жа ли 
се бе „чи та о ци ма и пи сци ма ен до кри но ло шке ли те ра ту ре”, тј. се бе при о-
ри тет но од ре ђи ва ли, у би о ло шкој ла бо ра то ри ји где су би ли ис тра жи ва чи, 
као чи та о це и пи сце тек сто ва, а не као екс пе ри мен та то ре с мор ском пра-
са ди. „Ба ви ти се на у ком” по ста је та ко ре ди го ва ње тек сто ва (чла на ка) и 
умет ност убе ђи ва ња – про из вод ња дис кур са – по ста је ва жан чи ни лац 
ела бо ра ци је на у ке. О ва ви лон ској ку ли на уч них ди сци пли на у тро у глу 
на у ка –тех но ло ги ја –дру штво мо же се кон сул то ва ти још и Ла тур: Sci en ce 
in Ac tion, how to fol low sci en tists and en gi ne ers thro ugh so ci ety (1987).

Еко но ми ја тех но ло шких про ме на та ко ђе је јед на од ди сци пли на ко-
ја узи ма ма ха: и као еко но ми ка тех но ло шких ино ва ци ја, и у окви ру бри-
ге за одр жи ви раз вој, за по сле ди це тех но ло ги је на око ли ну, по себ но за 
ам би јен тал не ри зи ке, и сл.

У Ср би ји је тех но ло ги ја за со ци о ло ге још увек не ис тра же на там на 
мр ља (unex plo red dark spots, ка ко је Ко линс /Ran dal Col lins/ го во рио пре 
три де сет го ди на за тех но ло ги ју код аме рич ких со ци о ло га) док на ши исто-
ри ча ри по ла ко от кри ва ју исто ри ју тех но ло ги је као ди сци пли ну. У све ту 
та ко ђе ра сте број ин сти ту ци ја ко је се окре ћу ан тро по ло шким и ет но граф-
ским сту ди ја ма тех но ло ги је. По ме ни мо са мо ра до ве Ште фа на Бе ка (Ste fan 
Beck) (1960–2015), ко ји је ет но ло ги ју од Volk skun de по ме рио ка „ем пи риј-
ској на у ци о кул ту ри”‘ (Em pi rische Kul tur wis sen schaft) где је тех но ло ги ја 
за у зе ла ис так ну то ме сто. То је још је дан под сти цај да и у том сег мен ту 
кре не мо у озбиљ ни ји рад. 

Ми још ни смо са вла да ли лек ци је пр ве ге не ра ци је со ци јал них сту ди ја 
на у ке и тех но ло ги је: кри тич ка ре флек си ја + ге не ри са ње кон це па та ко ји су 
аде кват ни на шој сре ди ни + ин тер вен ци ја у po licy ma king про це су. Тео-
риј ско-кон цеп ту ал на и нор ма тив на об но ва сва ка ко би до при не ла и оства-
ри ва њу про сто ра за по ли тич ку де мо кра ти за ци ју, еко ном ски и со ци јал ни 
раз вој ре ги о на у ко јем жи ви мо, ка ко нас под се ћа Хер нан То мас (Her nan 
Tho mas), раз ми шља ју ћи о спе ци фич ном ге о по ли тич ком ис ку ству у ко јем 
са гле да ва со ци јал не сту ди је тех но ло ги је [Tho mas 2010: 50]..
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Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет, Од сек за со ци о ло ги ју

Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, Но ви Сад, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Циљ ра да1 је по ре ђе ње ка рак те ри сти ка кул ту ре ко ја се 
об ли ку је уну тар ин ду стриј ских ор га ни за ци ја с обе леж ји ма ор га ни за ци о-
не кул ту ре у сфе ри по љо при вре де. Пред ста вља ју се и ана ли зи ра ју ре зул-
та ти ем пи риј ских ис тра жи ва ња до би је ни при ме ном ме то да слу ча ја, уз 
упо тре бу упит ни ка и струк ту ри са ног ин тер вјуа. Ау то ри за кљу чу ју да је 
за раз у ме ва ње слич но сти и раз ли ка у по гле ду ка рак те ри сти ка ор га ни за-
ци о них кул ту ра у срп ској ин ду стри ји и по љо при вре ди по треб но ува жи ти 
осо бе но сти на ци о нал не кул ту ре, али и исто риј ске фак то ре, као и број не 
чи ни о це ор га ни за ци о ног окру же ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин ду стри ја, на ци о нал на кул ту ра, ор га ни за ци о на 
кул ту ра, ор га ни за ци о но окру же ње, по љо при вре да, срп ско дру штво

По ла зе ћи од ста но ви шта да су ка рак те ри сти ке и раз вој дру штва 
усло вље ни ка рак те ри сти ка ма и раз во јем ор га ни за ци ја у ње му (и обр ну-
то), ау то ри овог ра да на сто је да са гле да ва њем ком плек сне ор га ни за ци о не 
ди мен зи је (ор га ни за ци о не кул ту ре) ука жу на осо бе ну по ве за ност и ме-
ђу за ви сност дру штва (со цио-кул тур ног окру же ња) и ор га ни за ци ја ра да 
ко је се у ње го вим окви ри ма об ли ку ју. 

1 Рад је на стао у окви ру про јек та „Про ме не у дру штве ној струк ту ри и по кре тљи во сти 
као чи ни о ци европ ских ин те гра ци ја Ре пу бли ке Ср би је, с по себ ним освр том на АП Вој во-
ди ну” (179053), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Вла-
де Ре пу бли ке Ср би је.



722

На гла ша ва ње зна ча ја спе ци фич не ор га ни за ци о не кул ту ре за функ-
ци о ни са ње ор га ни за ци ја при ме ћу је се још код Бер нар да (Bar nard) и Фа-
јо ла (Fayol). Ме ђу тим, до ње ног си сте мат ског про у ча ва ња до ла зи тек 
то ком осам де се тих го ди на 20. ве ка [Janićijević 1997]. Два раз вој на трен да 
ути ца ла су на по раст ин те ре со ва ња за про у ча ва ње ути ца ја кул ту ре на 
ор га ни за ци је (у Се вер ној Аме ри ци и За пад ној Евро пи на кон Дру гог свет-
ског ра та): ин тер на ци о на ли за ци ја по сло ва ња на јед ној, и ин тер на ци о на-
ли за ци ја дру штве них на у ка, на дру гој стра ни [Mojić 2010: 6].

Упр кос ста но ви шти ма да се ор га ни за ци о на кул ту ра те шко мо же 
пре ци зно де фи ни са ти [Obradović i dr. 2003], у ли те ра ту ри се она нај че шће 
од ре ђу је на осно ву си сте ма вред но сти, нор ми, ве ро ва ња и прет по став ки 
ко ји су об ли ко ва ни у ор га ни за ци ји за јед нич ким де ло ва њем и ис ку ством 
ње них при пад ни ка, а ко ји усме ра ва ју њи хо во ми шље ње и по на ша ње 
[Janićijević 1997: 42].

У овом тек сту, па жња је усме ре на са мо на по је ди не еле мен те ор га-
ни за ци о не кул ту ре ко ји се ве зу ју за од ре ђе не ор га ни за ци о не ак тив но сти, 
а на ко ји ма је те сти ра на ве за ор га ни за ци о не и на ци о нал не кул ту ре у ра-
ни јим ис тра жи ва њи ма [Hof ste de 1983, 1993; Mo jić 2003, 2010].

На са мом по чет ку по ста вља се пи та ње: за што ин ду стриј ске ор га ни-
за ци је и зе мљо рад нич ке за дру ге?

На опре де ље ност за ин ду стриј ске ор га ни за ци је ути ца ла су три раз-
ло га: 1) чи ње ни ца да све у куп ни дру штве ни раз вој по чи ва на ин ду стриј ској 
раз ви је но сти, што по ка зу ју ис ку ства свих раз ви је них свет ских дру шта ва, 
2) чи ње ни ца да је у пе ри о ду ко манд но-план ске при вре де ин ду стри ја у 
Ср би ји (и це лој Ју го сла ви ји) ин тен зив но раз ви ја на, а да је у пе ри о ду тзв. 
тран зи ци је срп ског дру штва (и не са мо срп ског) до шло до ње ног су но-
вра та, и 3) ак ту ел на тран сфор ма ци ја сфе ре ин ду стриј ског ра да ко ја је 
за сно ва на, пре све га, на про це си ма при ва ти за ци је.

С дру ге стра не, на опре де ље ност за зе мљо рад нич ке за дру ге, ути ца-
ло је сле де ће: 1) чи ње ни ца да хра на пред ста вља стра те шки ре сурс ка ко 
уну тар по је ди них дру шта ва та ко и у од но си ма ме ђу дру штви ма, 2) чи-
ње ни ца да зе мљо рад нич ко за дру гар ство пред ста вља зна чај ну фор му 
ор га ни зо ва ња по љо при вред не про из вод ње у не ким од нај ра зви је ни јих 
де ло ва све та (Се вер на Аме ри ка и За пад на Евро па), али и у Ср би ји, где 
има ду гу тра ди ци ју (а где је у пе ри о ду со ци ја ли зма озбиљ но ком про ми-
то ва но због ста вља ња под ап со лут ну кон тро лу др жа ве), и 3) ви ше стру ка 
ор га ни за ци о на тран сфор ма ци ја за дру гар ства у Ср би ји у по след њих четврт 
ве ка. 

Да кле, на опре де ље ност за на ве де не ти по ве ор га ни за ци ја ути ца ло је 
то што је реч о два стра те шка раз вој на при вред на сек то ра (упр кос иде о-
ло шким за блу да ма да су они пре ва зи ђе ни у ери „по стин ду стриј ског” и 
„ин фор ма тич ког” дру штва), ко ја има ју тра ди ци ју у срп ском дру штву и 
ко ја су про шла (и да ље про ла зе) кроз низ тран сфор ма тив них про це са у 
ци љу при ла го ђа ва ња ак ту ел ним зах те ви ма тр жи шта.

С об зи ром на то да је ак ту ел ни тран сфор ма тив ни про цес у сво јој 
осно ви вред но сни, сва ки по ку шај да се он ана ли зи ра ну жно упу ћу је на 
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сфе ру кул ту ре, јер кул ту ра пред ста вља „пре не се ни и ство ре ни са др жај 
и обра сце вред но сти, иде је и дру ге сим бо лич ко-зна чењ ске си сте ме као 
фак то ре у об ли ко ва њу људ ског по на ша ња и ар те фак та про из ве де них пу-
тем по на ша ња” [Kro e ber et al. 1958: 583]. Усме ре ност на ор га ни за ци о не 
кул ту ре на ве де на два ти па ор га ни за ци ја пред у зе та је с на ме ром да се 
уста но ве осо бе но сти ме ђу деј ства ши рих (екс тер них) и ужих (ин тер них) 
кул тур них кон тек ста ор га ни за ци је, те да се по ку ша утвр ди ти ка кав је 
ути цај тог ме ђу деј ства на тран фор ма тив не про це се у (ис тра же ним) ор га-
ни за ци ја ма. С дру ге стра не, па жња се обра ћа и на де ло ва ње не ких дру гих 
спо ља шњих фак то ра као ре ле вант них ва ри ја бли. 

МЕ ТОД

У тек сту се пред ста вља и ана ли зи ра део ре зул та та два одво је на ис-
тра жи ва ња ау то ра, оба ре а ли зо ва на при ме ном ква ли та тив ног ме то да, 
ме то да ви ше стру ког слу ча ја (mul ti ple ca se met hod). У ли те ра ту ри по све-
ће ној овом ме то ду на гла ша ва се да је он по себ но по го дан за про у ча ва ње 
но вих под руч ја про це са дру штве них про ме на [E i sen hardt 1989], што је 
слу чај с про бле мом ко ји се са гле да ва у окви ру овог ра да. Ме тод слу ча ја 
је, пре ма ре чи ма Вла ди ми ра Ми ли ћа [Milić 2011: 125], „не за мен љив ка да 
се ра ди о све стра ном про у ча ва њу це ли не по је дин че вог ис ку ства, по ја ва, 
уста но ва и ор га ни за ци ја”.

Пр во ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но 2009, а дру го у пе ри о ду 2012–2013. 
го ди не. Оба ис тра жи ва ња су ре а ли зо ва на на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср-
би је, и у оба слу ча ја је на чи њен па жљив ода бир слу ча је ва у скла ду са 
свим пра ви ли ма при ме ње ног ме то да и с на ме ром да узо рак ор га ни за ци-
ја бу де што ре пре зен та тив ни ји. Пр вим ис тра жи ва њем је об у хва ће но је-
да на ест зе мљо рад нич ких за дру га из ди фе рен ци ра них у три ти па: 1) „ста-
ре” зе мљо рад нич ке за дру ге, ко је су „пре жи ве ле” из до ба со ци ја ли зма, 2) 
„но ве I” зе мљо рад нич ке за дру ге, ко је у су шти ни пред ста вља ју тр го вач-
ка пред у зе ћа, и 3) „но ве II” зе мљо рад нич ке за дру ге, ко је у ве ли кој ме ри 
на ли ку ју фар мер ско им ко о пе ра ти ва ма у Се вер ној Аме ри ци и За пад ној 
Евро пи. 

Дру го ис тра жи ва ње ре а ли зо ва но је у шест ин ду стриј ских ор га ни-
за ци ја из раз ли чи тих сек то ра (сек то ри тек стил не, хе миј ске, ме тал ске, 
дрв не, елек тро-ма шин ске и пре храм бе не ин ду стри је). Ис тра же не ин ду-
стриј ске ор га ни за ци је су раз ли чи те ве ли чи не (пре ма оби му про из вод ње 
и бро ју за по сле них), а сем јед не ко ја је у ве ћин ском др жав ном, све оста-
ле су у при ват ном вла сни штву. Че ти ри ор га ни за ци је су осно ва не још у 
пе ри о ду ко манд но-план ске при вре де, док су две за по че ле с ра дом то ком 
(још увек ак ту ел не) тран сфор ма ци је. 

Јед на од кон сту ту тив них осо би на при ме ње ног ме то да (ме то да ви-
ше стру ког слу ча ја), ко ја је у функ ци ји по ве ћа ва ња са знај не вред но сти 
ре зул та та, је сте ра зно вр сност из во ра и по да та ка [Bax ter et al. 2008; Yin 
2009], па су у окви ру ис тра жи вач ких пла но ва оба ис тра жи ва ња би ли 
пред ви ђе ни они из во ри и по да ци ко ју су сма тра ни ре ле вант ни ма за про-
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у ча ва не слу ча је ве. Као из во ри по да та ка ко ри шће ни су раз го во ри (струк-
ту ри са ни ин тер вјуи) с ре ле вант ним са го вор ни ци ма, ре зул та ти ин тер них 
ор га ни за ци о них ис тра жи ва ња, до ку мен та ци ја о струк ту ри ор га ни за ци ја, 
раз ли чи те (мно го број не) рас по ло жи ве еви ден ци је, до ступ не мо но гра фи је, 
до ступ на ар хив ска гра ђа, ин тер нет пре зен та ци је, раз ли чи ти ма те ри ја ли 
из пи са них ме ди ја, по да ци зва нич не ста ти сти ке. До по да та ка се до шло и на 
осно ву пла ни ра ног не по сред ног по сма тра ња, а у слу ча ју ис тра жи ва ња ин-
ду стриј ских ор га ни за ци ја ко ри шћен је и упит ник, по мо ћу ко јег су до би је ни 
по да ци од рад ни ка ан га жо ва них у не по сред ној про из вод њи2. При ме на 
кван ти та тив не тех ни ке за при ку пља ње по да та ка (упит ни ка) у ре а ли зо-
ва ном ква ли та тив ном ис тра жи ва њу је би ла у функ ци ји чвр шће стан дар-
ди за ци је по ступ ка и по ве ћа ва ња ква ли те та са мог ис тра жи ва ња јер се уз 
ква ли та тив ну до да ла и кван ти та тив на ди мен зи ја ана ли зе.

Оба ис тра жи ва ња су ре а ли зо ва на по прет ход но уста но вље ном про-
то ко лу, а с об зи ром на то да су не што ду же тра ја ла (што је ка рак те ри сти-
ка ис тра жи ва ња ко ја се ре а ли зу ју при ме ном ме то да слу ча ја), раз ви је на 
је и при ме ње на кон ти ну и ра на, од но сно се квен ци јал на ана ли за по да та ка. 
До би је ни по да ци су у оба ис тра жи ва ња ана ли зи ра ни у окви ру оп ште ана-
ли тич ке стра те ги је, јер јој је циљ об ја шње ње, а ко ја је за сно ва на на чвр сто 
фор му ли са ним те о риј ским прет по став ка ма.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Еле мен ти ор га ни за ци о не кул ту ре ко ји се ана ли зи ра ју у овом ра ду, 
по ве за ни су са сле де ћим ор га ни за ци о ним ди мен зи ја ма: упра вља њем, пар-
ти ци па ци јом у про це су од лу чи ва ња, ин те гра ци јом у ор га ни за ци ју и су-
ко би ма. Ана ли за об у хва та упо ред но са гле да ва ње ре ал них и по тен ци јал них 
(ме ђу)ути ца ја екс тер них кул тур них еле ме на та (еле ме на та на ци о нал не 
кул ту ре), као и дру гих ре ле вант них ва ри ја бли из ор га ни за ци о ног окру-
же ња, на осо бе но сти ор га ни за ци о не кул ту ре (у ин ду стриј ским ор га ни-
за ци ја ма и за дру га ма као об ли ци ма ор га ни зо ва ња ра да у по љо при вре ди).

Ме ђу тим, пре не го што се са оп ште ре зул та ти по ме ну те ком па ра ци-
је, по треб но је ука за ти на зна че ње пој ма „на ци о нал на кул ту ра” ко је је 
усво је но у овом ра ду. На ци о нал на кул ту ра је схва ће на као „скуп прет по-
став ки, ве ро ва ња и вред но сти, ко је де ле при пад ни ци јед не на ци о нал не 
за јед ни це и ко ји бит но од ре ђу ју њи хо во раз у ме ва ње све та, као и по на-
ша ња у ње му” [Јанићијевић; пре ма Mo jić 2010: 14]. 

Иа ко је ути цај на ци о нал не кул ту ре на ор га ни за ци о ну из ве стан [Mojić 
2010], ис кљу чи во ту ма че ње ор га ни за ци о них ка рак те ри сти ка са мо на осно-
ву обра за ца на ци о нал не кул ту ре пред ста вља са знај ну, од но сно екс пла-
на тор ну стран пу ти цу, јер се на тај на чин ели ми ни шу оста ли фак то ри 
окру же ња (на при мер, осо бе но сти и зах те ви тр жи шта, тип сво ји не) и исто-
риј ски фак то ри као де тер ми ни шу ћи.

2 У шест ис тра же них ин ду стриј ских ор га ни за ци ја по да ци су, при ме ном упит ни ка, 
при ку пље ни од укуп но 147 ис пи та ни ка.



У окви ру ути цај ног и оби ла то ци ти ра ног Хоф сте до вог крос-кул тур-
ног ис тра жи ва ња [Hof ste de 1980], ре а ли зо ва ног се дам де се тих го ди на 20. 
ве ка, кон ста то ва но је да је „на ци о нал на кул ту ра” Ју го сла ви је има ла ви-
со ку дис тан цу мо ћи, ви со ко из бе га ва ње не из ве сно сти, ни зак ин ди ви ду-
а ли зам и сла бо из ра же не „му шке вред но сти”3. Ме ђу тим, у том ис тра-
жи ва њу (чи ји се на ла зи че сто ко ри сте као оквир за ана ли зу ути ца ја на-
ци о нал не кул ту ре на ор га ни за ци о ну у срп ским ор га ни за ци ја ма), си стем-
ски узро ци (со ци ја ли зам, дру штве не сво ји на) „по бр ка ни” су с на ци о нал-
ним. Та ко ђе, уоп шта ва ње је из вр ше но на осно ву по да та ка из јед ног је ди-
ног сло ве нач ког пред у зе ћа4. Дру гим ре чи ма, ре зул та ти овог ис тра жи-
ва ња има ју вр ло огра ни че ну при ме ну у об ја шња ва њу ка рак те ри сти ка 
ор га ни за ци о не кул ту ре срп ских пред у зе ћа, а њи хо ва екс пла на тор на 
упо тре ба се ну жно огра ни ча ва на упу ћи ва ње на си стем ске де тер ми нан-
те, а не на еле мен те на ци о нал не кул ту ре. 

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ УПРА ВЉА ЊА И ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈЕ  
У ОД ЛУ ЧИ ВА ЊУ У ИС ТРА ЖИ ВА НИМ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА МА

Је дан од нај ди рект ни јих по ка за те ља ка рак те ри сти ка ор га ни за ци о не 
струк ту ре и ин ди рек тан по ка за тељ ка рак те ри сти ка ор га ни за ци о не кул-
ту ре је сте на чин упра вља ња ор га ни за ци јом, као и об лик кон тро ле ко ји 
се прак ти ку је, од но сно ко ји до ми ни ра у ор га ни за ци ји.

У по гле ду упра вља ња, ис тра же не ин ду стриј ске ор га ни за ци је су хи-
је рар хиј ски струк ту ри са не. Хи је ра р хиј ска струк ту ра ор га ни за ци ја од ра-
жа ва се на на чин кон тро ли са ња раз ли чи тих фа за рад ног про це са, а по-
себ но ути че на не мо гућ ност рад ни ка да пар ти ци пи ра ју у про це су до но-
ше ња од лу ка. Ди рект но или ин ди рект но на сле ђе на ко манд но-план ска 
прак са ис кљу чи ва ња рад ни ка из про це са од лу чи ва ња, на ста вље на је у 
усло ви ма из ме ње ног, тр жи шног на чи на по сло ва ња. На и ме, ап со лут на 
ве ћи на ис пи та ни ка у пет од шест ис тра же них ор га ни за ци ја, не уче ству-
је у про це су до но ше ња од лу ка од зна ча ја за ор га ни за ци ју. Из у зе так је 
нај ма ња ор га ни за ци ја (из сек то ра хе миј ске ин ду стри је) у ко јој је си ту а-
ци ја обр ну та. У овој ма лој ком па ни ји, ко ју ка рак те ри ше јед но ста ван про-
цес про из вод ње, за по слен је не што ве ћи број ви со ко о бра зо ва них рад ни-
ка, па је го то во сва ко од лу чи ва ње за сно ва но на раз ме ни ми шље ња. Ин-
те ре сан тан је по да так да ис пи та ни ци (ин ду стриј ски рад ни ци) ко ји не 
пар ти ци пи ра ју у од лу чи ва њу, ни су са свим ни за ин те ре со ва ни да се у тај 
про цес укљу че. Осим ве ће од го вор но сти ко ју би та ак тив ност под ра зу-
ме ва ла (а за исту пла ту), не за ин те ре со ва ност је из ве сно по сле ди ца и ре-
ла тив но ја сне пред ста ве да до ми нан тан кон цепт са вре ме не ка пи та ли-
стич ке ин ду стриј ске ор га ни за ци је у срп ском дру штву, уче шће (свих или 
ве ћег бро ја) за по сле них у од лу чи ва њу ну жно ни не под ра зу ме ва.

3 Оп шир ни је о то ме ви де ти у: [Hof ste de 1980; Mo jić 2003, 2010].
4 Мо јић [Mojić 2003: 90] на во ди да се овом Хоф сте до вом ис тра жи ва њу за ме ра то што 

је ре а ли зо ва но у че тр де сет фи ли ја ла ком па ни је IBM, те да је ве ро ват но да су ка рак те ри сти ке 
ор га ни за ци о не кул ту ре те ком па ни је ути ца ле на ре зул та те.
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Кон тро ла це ло куп ног рад ног про це са у ис тра же ним ин ду стриј ским 
ор га ни за ци ја ма је сло је ви та, од но сно на раз ли чи тим хи је рар хиј ским ни-
во и ма ус по ста вља ју се спе ци фич ни об ли ци кон тро ле ускла ђе ни с осо бе-
но сти ма кон крет ног де ла рад ног про це са (кон тро ла од стра не по сло во ђе/
ше фа, кон тро ла од стра не ви ших ру ко во ди ла ца, кон тро ла од стра не 
струч не слу жбе, са мо кон тро ла). Ме ђу тим, до ми нант на је (ин)ди рект на 
кон тро ла ру ко вод ства (ни жег и ви шег). 

Иа ко у на ве де ној нај ма њој ис тра жи ва ној ор га ни за ци ји од лу чи ва ње по-
чи ва на раз ме ни ми шље ња, фи нал не од лу ке, као и за ор га ни за ци ју нај зна-
чај ни је од лу ке, до но си вла сник, а из ра зи та цен тра ли за ци ја у про це су од лу-
чи ва ња кон ста то ва на је и у оста лим, ве ћим ис тра же ним ор га ни за ци ја ма.

Ис тра жи ва ње ор га ни за ци о не струк ту ре ин ду стриј ских пред у зе ћа 
то ком ак ту ел не тран сфор ма ци је (тран зи ци је) срп ског дру штва, по ка за ло 
је да у њи ма по сто ји ви сок сте пен цен тра ли за ци је уз исто вре ме но ни зак 
сте пен фор ма ли за ци је (ор га ни за ци о них пра ви ла). Јед но ста ван мо дел, с 
моћ ним ау то ри те том на вр ху ко ји до но си све од лу ке, пред ста вља нај че-
шћи об лик фор мал не ор га ни за ци о не струк ту ре ко ји се сре ће у ин ду стриј-
ским ор га ни за ци ја ма срп ског дру штва.

Ти по ви зе мљо рад нич ких за дру га бит но се ме ђу соб но раз ли ку ју ка-
да је реч о упра вља њу и уче шћу у про це су од лу чи ва ња. У „ста рим” и 
„но вим I” зе мљо рад нич ким за дру га ма по сто ји из ра зи та хи је рар хи ја у 
упра вља њу, с кон цен тра ци јом мо ћи на вр ху хи је рар хиј ске пи ра ми де. За-
дру жно члан ство, ко је је пре ма док три нар ној и за кон ској прет по став ци 
но си лац чи та ве ор га ни за ци је, пот пу но је мар ги на ли зо ва но и ис кљу че но 
из упра вља ња. За дру га ма ова два ти па упра вља по је ди нац, би ло да је у 
пи та њу при ват ни вла сник („но ве I” зе мљо рад нич ке за дру ге) или ди рек-
тор („ста ре” зе мљо рад нич ке за дру ге). За по сле ни и за дру жно члан ство, 
као две ка те го ри је при сут не (и ис пре пле те не) у за дру га ма, го то во су у 
пот пу но сти ис кљу че ни из од лу чи ва ња. Исти ни за во љу, они у од лу чи-
ва њу по не кад и уче ству ју, али са мо на фор ма лан на чин, ка ко би по твр-
ди ли већ прет ход но до не те од лу ке.

Си ту а ци ја у зе мљо рад нич ким за дру га ма ти па „но ве II” су штин ски 
је дру га чи ја. Ов де се моћ од лу чи ва ња на ла зи у ру ка ма јед ног бро ја чла-
но ва-осни ва ча, ко ји по ста вља ју ди рек то ра за дру ге. Ди рек тор је тај ко ји 
упра вља и вр ши кон тро лу, али он при то ме де лу је ис кљу чи во као из вр шни 
ор ган до ми нант не гру пе чла но ва-осни ва ча и не ма са мо стал ност у до но-
ше њу од лу ка бит них за ор га ни за ци ју. Оста ли чла но ви зе мљо рад нич ких 
за дру га овог ти па мар ги нал но уче ству ју у про це су до но ше ња од лу ка, док 
су (ре дов но ма ло број ни) за по сле ни из ње га пот пу но ис кљу че ни.

ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈА

Упр кос из ра же ној ор га ни за ци о ној хи је рар хи ји и кон ста то ва ној цен-
тра ли за ци ји у од лу чи ва њу, ко му ни ка ци ја рад ни ка и ру ко вод ства у ис-
тра же ним ин ду стриј ским ор га ни за ци ја ма ни је стро го јед но смер на, ни ти 
по сред на. По сло дав ци свих шест ор га ни за ци ја об у хва ће них сту ди јом 
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(ви ше стру ког слу ча ја) на гла ша ва ју да упр кос по сто ја њу не ка квих ма ње-
ви ше фор мал них пра ви ла у од но су рад ни ка и ру ко вод ства, ти од но си 
ни су стрикт но фор ма ли зо ва ни. Да кле, ко му ни ка ци ја ме ђу при пад ни ци-
ма раз ли чи тих хи је рар хиј ских ни воа је дво смер на и ни је ну жно ин ди-
рект на. Ва жност ових по да та ка је у спе ци фич ном на го ве шта ју да та ква 
прак са у ко му ни ци ра њу ме ђу за по сле ни ма до при но си њи хо вој бо љој 
ин те гра ци ји, иа ко је ну жно не под ра зу ме ва.

По да ци су, та ко ђе, по ка за ли да се по стиг ну та (ре ла тив на) ин те гри-
са ност за по сле них у окви ру ис тра же них ин ду стриј ских ор га ни за ци ја не 
одр жа ва из ван њих, од но сно да се за по сле ни углав ном не дру же у ван-
рад ном вре ме ну, што је про ме на у од но су на пре тран зи ци о ни пе ри од. То 
мо же упу ћи ва ти на кон ста та ци ју да је ин те гри са ност у ор га ни за ци о ним 
окви ри ма под стак ну та пре све га ну жно шћу за са рад њом (ра ци о нал ним 
раз ло зи ма) и да у сво јој осно ви не са др жи еле мен те за јед ни це (Ф. Те нис). 
Из у зе так је је ди на ин ду стриј ска ор га ни за ци ја ко ја је у ве ћин ском др жав-
ном вла сни штву, у ко јој је кон ста то ва на ре ла тив но ви со ка по ве за ност 
за по сле них ме ђу соб но, као и ин тен зив ни ја ве за ност за ор га ни за ци ју. 

На ве де ни на чин ин те гра ци је се у ин ду стриј ским ор га ни за ци ја ма 
по сти же и уз по моћ тим ског ра да. То по твр ђу ју до би је ни по да ци ко ји 
по ка зу ју да се с ко ле га ма (и у ван рад ном вре ме ну) че шће дру же они ко ји 
су у не ком рад ном ти му од оних ко ји ни су. Тим ски рад је у ис тра же ним 
ор га ни за ци ја ма ор га ни зо ван фор мал но, али и не фор мал но, од но сно спон-
та ним гру пи са њем рад ни ка. При су ство тим ског ра да, ме ђу тим, не до-
при но си убла жа ва њу хи је рар хиј ских од но са у ор га ни за ци ја ма. Тим ска 
ор га ни за ци ја у свих шест слу ча је ва ни је у функ ци ји ства ра ња „рав них” 
( flat) ор га ни за ци ја, у сми слу пре ра спо де ле мо ћи у ор га ни за ци ја ма. Моћ 
је кон цен три са на у вр ху ор га ни за ци о не хи је рар хи је, а рад ни ти мо ви се 
фор ми ра ју ис кљу чи во као по сле ди ца по тре бе за ра ци о нал ном/ефи ка сном 
ор га ни за ци јом по сла [Шљукић 2015].

У го то во свим ин ду стриј ским ор га ни за ци ја ма об у хва ће ним ис тра-
жи ва њем по сто је ма ње ви ше (не)фор ма ли зо ва на пра ви ла ко ја се од но се 
на по на ша ње за по сле них, а рад ни ци их не до жи вља ва ју као не ки по се бан 
при ти сак. Ма да пред став ни ци упра ва ис тра же них ор га ни за ци ја не ар ти-
ку ли шу екс пли цит но спе ци фич не ор га ни за ци о не вред но сти ко је се уну-
тар ор га ни за ци ја об ли ку ју и не гу ју, они ин си сти ра ју на ди сци пли ни и 
пре да ном ра ду, а уз то при да ју зна чај и раз ли чи тим об ли ци ма ор га ни зо-
ва них дру же ња (про сла ва), за ко ја ве ру ју да има ју ин те гра тив ну функ-
ци ју. По ред уста но вље них и по вре ме них спон та них про сла ва ко је, пла-
ниранo и не пла ни ра но, у од ре ђе ној ме ри до при но се об ли ко ва њу спе ци-
фич не „ко лек тив не све сти пред у зе ћа”, у ис тра жи ва ним ин ду стриј ским 
ор га ни за ци ја ма се пре по зна је још је дан од еле ме на та спе ци фич не ор га-
ни за ци о не кул ту ре. Реч је о ис ти ца њу зна ча ја за слу жних по је ди на ца, а 
то су углав ном осни ва чи или вла сни ци и ру ко во ди о ци ор га ни за ци ја.

За јед нич ка ка рак те ри сти ка свих ис тра жи ва них ти по ва зе мљо рад-
нич ких за дру га је сте вр ло ни зак сте пен фор ма ли за ци је ор га ни за ци о них 
пра ви ла. С об зи ром на од су ство фор мал них ор га ни за ци о них пра ви ла, у 
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ко му ни ка ци ји уну тар ор га ни за ци је до из ра жа ја до ла зи раз ли ка у ко ли-
чи ни мо ћи ко ју по се ду ју раз ли чи ти ак те ри. Ме ђу тим, ово ко му ни ка ци ју 
не чи ни ни јед но смер ном, ни ин ди рект ном, пре све га због то га што ме ђу 
раз ли чи тим гру па ма (ру ко вод ство, члан ство, за по сле ни) не по сто ји ве-
ли ка дис тан ца у дру штве ном по гле ду, већ углав ном са мо она ко ју де фи-
ни ше по ло жај у ор га ни за ци ји.

Ка да је реч о ин те гра ци ји, сва три ти па за дру га има ју из ве сне осо-
бе но сти, не сво ди ве на не ка кав за јед нич ки име ни тељ. Зе мљо рад нич ке 
за дру ге „ста рог” ти па ка рак те ри ше при мет на ин те гра ци ја за по сле них и 
из ра зи то сла ба ин те гра ци ја за дру жног члан ства. Ово се об ја шња ва чи-
ње ни цом да је ов де реч о ор га ни за ци ја ма „пре жи ве лим” из со ци ја ли стич-
ког пе ри о да, у то ку ко јег је за по сле ни ма да ван при мат у од но су на члан-
ство. За дру жно члан ство, на ро чи то оно из ре до ва зе мљо рад ни ка, пре 
ви ше де це ни ја је ли ше но би ло ка квог ути ца ја у ор га ни за ци ји, те је услед 
то га ње го ва ин те гра ци ја све ви ше сла би ла, да би ко нач но би ла све де на 
го то во на ну лу. Шта ви ше, зе мљо рад нич ко члан ство се, до из ве сне ме ре, 
не при ја тељ ски од но си пре ма са мој за дру зи као ор га ни за ци ји, пер це пи-
ра ју ћи је као екс пло а та то ра. 

У „но вим I” зе мљо рад нич ким за дру га ма ин те гра ци ја ка ко за по сле-
них, та ко и члан ства је на из ра зи то ни ском ни воу. У овом ти пу за дру га, 
ко ји пред ста вља за дру гу са мо по име ну, обе на ве де не гру пе у пот пу но сти 
су ис кљу че не из од лу чи ва ња. За дру гу пред ста вља и су штин ски чи ни 
са мо ди рек тор-пред у зет ник, док су сви оста ли у њој без ути ца ја. За по-
сле ни су ла ко за мен љи ви и ту су са мо при вре ме но, а члан ство је у за дру-
зи са мо „на па пи ру”, ка ко би се за до во љи ла за кон ска фор ма.

Сна жни ја ин те гра ци ја де ла члан ства при мет на је у зе мљо рад нич ким 
за дру га ма ти па „но ве II”. Реч је о чла но ви ма ко ји су ујед но и осни ва чи 
за дру ге и ко ји у су шти ни упра вља ју за дру гом и од ње има ју нај ви ше ко-
ри сти, па не чу ди што са му ор га ни за ци ју до жи вља ва ју као „сво ју”. Ово 
не ва жи за оста ле чла но ве, али се и код њих мо же за па зи ти из ве стан 
сте пен ин те гри са но сти, за ви сно већ од њи хо вог ути ца ја уну тар ор га ни-
за ци је. За по сле ни, ме ђу тим, ни су ја че ин те гри са ни, јер ор га ни за ци ју 
до жи вља ва ју као ме сто ра да ко је мо же би ти ла ко про ме ње но.

СУ КО БИ

Раз ли ке из ме ђу управ них и из вр ши лач ких функ ци ја, ко је су по себ но 
из ра же не у по гле ду (не)пар ти ци пи ра ња рад ни ка ис тра же них ин ду стриј-
ских ор га ни за ци ја у про це су од лу чи ва ња, као и по да так да ап со лут на 
ве ћи на рад ни ка ни је за до вољ на пла том ко ју до би ја, мо гле би да упу ћу ју 
на то да из ме ђу ове две да рен дор фски ре че но „ква зи-гру пе” [Da hren dorf 
1959] до ла зи до по вре ме них или че стих су ко ба. Ме ђу тим, су ко би у зна-
чај ној ме ри из о ста ју, ка ко на вер ти кал ној (из ме ђу ру ко вод ства и рад ни ка), 
та ко и на хо ри зон тал ној (из ме ђу за по сле них истог хи је рар хиј ског ни воа) 
рав ни. При мет ни су је ди но у ин ду стриј ској ор га ни за ци ји ко ја је у ве ћин-
ском др жав ном вла сни штву.
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Об ја шње ње за из о ста нак су ко ба мо же се про на ћи у чи ње ни ци да 
са вре ме но срп ско дру штво ка рак те ри ше ве ли ка не за по сле ност, ко ја је 
по себ но из ра же на ка да је реч о ин ду стриј ским рад ни ци ма. Не за по сле ност 
усло вља ва ве ли ку кон ку рен ци ју за по сто је ћа рад на ме ста уну тар и из ван 
ор га ни за ци ја, услед че га се ак ти ви ра страх од гу бит ка по сла ко ји ин хи-
би ра по тен ци јал ни су коб. До дат ни ар гу мент овом об ја шње њу су и по да-
ци да не што ви ше од две тре ћи не ис пи та ни ка у укуп ном узо р ку стра ху-
је да ће оста ти без по сла (у го то во истом про цен ту стра ху ју и му шкар ци 
и же не), као и да две тре ћи не ис пи та них ни ка да ни је уче ство ва ло у штрај-
ку. Страх до дат но по ја ча ва и чи ње ни ца да ни у јед ној од ис тра же них 
ин ду стриј ских ор га ни за ци ја ни је екс пли цит но на гла ше но по сто ја ње со-
ци јал ног про гра ма за рад ни ке ко ји оста ну без по сла. Да кле, страх од 
гу бит ка по сла, пре не го ин те гри са ност у ор га ни за ци ју, усло вља ва из о-
ста нак су ко ба. 

Иа ко су ма ни фест ни су ко би (пре све га из ме ђу рад ни ка и упра ве) у 
ис тра жи ва ним ин ду стриј ским ор га ни за ци ја ма спо ра дич ни и рет ки, из-
ве сно је да у ла тент ној сфе ри по сто ји по тен ци јал за су ко бе, јер у ор га ни-
за ци ја ма по сто је две гру пе с бит но раз ли чи тим ин те ре си ма [Шљукић 
2015].

Уз на ве де ну кон ста та ци ју, зна чај но је на по ме ну ти да по ло ви на ис-
пи та них рад ни ка у укуп ном узо р ку је сте, а по ло ви на ни је члан ни јед ног 
син ди ка та. Осим што ни су је дин стве ни у по гле ду син ди кал не (не)ан га-
жо ва но сти, рад ни ци ни су је дин стве ни ни по пи та њу ко јем ће се син ди-
ка ту при кло ни ти. То је јед ним де лом узро ко ва но чи ње ни цом да ак тив ни 
син ди ка ти рад ни ци ма ни су до вољ но пре по зна тљи ви, чак до те ме ре да 
рад ни ци по не кад ни су си гур ни ни ка ко се они зо ву (чак ни ка да су чла-
но ви) [Шљукић 2015], а дру гим де лом је по сле ди ца „ком про ми то ва не” 
син ди кал не прак се у со ци ја ли зму. По ред то га, ак ту ел ни „раз мр вље ни” 
син ди ка ти се ни су по ка за ли спо соб ни ма за истин ску бор бу у за шти ти 
ин те ре са рад ни ка то ком до са да шњег тур бу лент ног то ка тран зи ци је, а 
њи хо ве број не тра ди ци о нал не функ ци је су то ком тран зи ци је пре у зе ле 
раз ли чи те ор га ни за ци је из не вла ди ног сек то ра, чи ме је њи хо ва моћ до-
дат но ума ње на. Упра во за то ви ше од по ло ви не рад ни ка сма тра да по сто-
је ћи син ди ка ти не мо гу по мо ћи рад ни ци ма у Ср би ји, а они ко ји (још) 
ве ру ју у моћ син ди ка та углав ном ни су си гур ни у то ко ји од кон крет них 
син ди ка та би би ли глав ни за штит ни ци пра ва и ин те ре са ин ду стриј ских 
рад ни ка. 

И у „но вим I” и „но вим II” зе мљо рад нич ким за дру га ма су ко ба ско ро 
и да не ма. Раз ло зи за то су раз ли чи ти. У оба слу ча ја, за по сле ни не же ле 
да ула зе у су коб с упра вом, јер у ње му не би има ли ни ка кве шан се, с об зи-
ром на ста ње на тр жи шту ра да, пре пу ном ка др о ва спо соб них да за ме не 
за по сле не у за дру зи; та ко страх од не за по сле но сти ин хи би ра су ко бља ва ње. 
С дру ге стра не, члан ство у зе мљо рад нич ким за дру га ма ти па „но ве I” 
не ма ни ка кав из ра жен по се бан ин те рес у од но су на упра ву и за по сле не, 
те је њи хов ула зак у не ка кав су коб го то во бе сми слен. До ми нант на гру па 
чла но ва-осни ва ча у зе мљо рад нич ким за дру га ма ти па „но ве II” за пра во 
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кон тро ли ше це лу ор га ни за ци ју и прак тич но не ма с ки ме да до ђе у су коб: 
ди рек то ра они по ста вља ју и сме њу ју, док за по сле ни не ма ју моћ по треб ну 
за су ко бља ва ње.

Дру га чи ја је си ту а ци ја у „ста рим” зе мљо рад нич ким за дру га ма, у 
ко ји ма по сто ји мо гућ ност су ко ба и то на два ни воа, уну тар и из ван ор-
га ни за ци је. Де ли мич на ин те гра ци ја за по сле них и њи хо во до жи вља ва ње 
за дру ге као „сво је” отва ра мо гућ ност да до су ко ба до ђе на ре ла ци ји упра-
ва – за по сле ни. Овај тип за дру ге за пра во мно го на ли ку је пред у зе ћу, и то 
оном у ко јем пре о вла ђу је не ка кав об лик ко лек тив не сво ји не; отуд се пи-
та ња рас по де ле по ста вља ју као по себ но зна чај на и пред ста вља ју основ 
за из би ја ње су ко ба. Су коб ни је ис кљу чен ни у слу ча ју да не ко „од о зго”, 
тј. др жа ва, по ку ша да про да део за дру жне имо ви не или пак за дру гу као 
це ли ну; у овом слу ча ју, на ис тој стра ни би се на шли и упра ва и за по сле-
ни, док би пред став ни ци јав не вла сти чи ни ли дру гу стра ну. 

ДИ СКУ СИ ЈА И ЗА КЉУЧ ЦИ

Раз ма тра ју ћи кул тур не ути ца је на ор га ни за ци о ну струк ту ру, Ду шан 
Мо јић на во ди по да так да су ис тра жи ва ња ор га ни за ци о не струк ту ре срп-
ских пред у зе ћа ука за ла на ви сок сте пен цен тра ли за ци је, али и на ре ла тив-
но ни зак сте пен фор ма ли за ци је. Јед но ста ван мо дел, с моћ ним ау то ри те том 
на вр ху ко ји до но си све од лу ке, пред ста вља нај че шћи об лик фор мал не 
ор га ни за ци о не струк ту ре ко ји се сре ће у срп ском дру штву [Mojić 2010: 
186].

Узи ма ју ћи у об зир све што је при ли ком ис тра жи ва ња при ме ће но, а 
што се од но си на упра вља ње (и кон тро лу), про цес од лу чи ва ња и на оста-
ле на ве де не еле мен те ор га ни за ци о не кул ту ре (ко ји се од но се на ор га ни-
за ци о на пра ви ла, ко му ни ка ци ју и ин те гра ци ју), мо же се при ме ти ти да 
се ре зул та ти оба ис тра жи ва ња (и ин ду стриј ских ор га ни за ци ја и зе мљо-
рад нич ких за дру га), пот пу но укла па ју у овај до ми нант ни мо дел.

Слич но сти ме ђу ин ду стриј ским ор га ни за ци ја ма и зе мљо рад нич ким 
за дру га ма ис по ља ва ју се на два ни воа. Пр ви ни во слич но сти огле да се у 
то ме што ор га ни за ци је ко је су у др жав ном/дру штве ном вла сни штву има-
ју од ре ђе не ме ђу соб не слич но сти, а слич не су и оне код ко јих је до ми нан-
тан при ват ни ка пи тал. Дру ги ни во слич но сти из ра жен је у то ме што су 
код свих ор га ни за ци ја, ка ко ин ду стриј ских, та ко и по љо при вред них (без 
об зи ра на тип сво ји не), при мет ни кон цен тра ци ја мо ћи на вр ху ор га ни за-
ци о не хи је рар хи је и не до вољ но фор ма ли зо ва на ор га ни за ци о на пра ви ла.

С дру ге стра не, у слу ча ју „но вих II” зе мљо рад нич ких за дру га ви дљи-
ве су бит не раз ли ке у ор га ни за ци о ној кул ту ри у од но су на ин ду стриј ска 
пред у зе ћа, али и на оста ле ти по ве зе мљо рад нич ких за дру га.

По ста вља се пи та ње: ка ко об ја сни ти кон ста то ва ну слич ност ин ду-
стриј ских ор га ни за ци ја зе мљо рад нич ких за дру га, ако се има у ви ду чи-
ње ни ца да су ова два ти па ор га ни за ци о них струк ту ра ве за на за два пот пу-
но раз ли чи та при вред на сек то ра (с раз ли чи тим функ ци ја ма, окол но сти ма 
на стан ка и тра ди ци јом)? С дру ге стра не, на ме ће се и пи та ње: за што се 



„но ве II” зе мљо рад нич ке за дру ге зна чај но раз ли ку ју у од но су на оста ле 
ис тра же не ор га ни за ци је?

Од го вор на пр во пи та ње се де лом на ла зи у осо бе ној ко му ни ка ци ји 
из ме ђу ор га ни за ци о не и на ци о нал не кул ту ре, од но сно у про жи ма њу ор-
га ни за ци о не кул ту ре вред но сти ма на ци о нал не кул ту ре. На и ме, кон ста-
то ва не струк тур не ка рак те ри сти ке ор га ни за ци ја има ју сна жно упо ри ште 
у на ци о нал ној кул ту ри. Вред но сти на ци о нал не кул ту ре се „угра ђу ју” у 
ор га ни за ци о ну струк ту ру (и кул ту ру) по сред ством ди рект них и ин ди-
рект них ути ца ја не по сред них ак те ра у про це су ра да, а по себ но за хва љу-
ју ћи ме на џе ри ма [Mojić 2010]. Еле мен ти на ци о нал не кул ту ре ко ји су пре-
по зна тљи ви у ис тра жи ва ним ор га ни за ци ја ма (и за хва љу ју ћи ко ји ма су 
оне слич не) су: култ лич но сти, култ во ђе, ко лек ти ви зам, пар ти ку ла ри зам. 
У окви ру срп ске на ци о нал не кул ту ре фа во ри зу је се мо дел ор га ни за ци је у 
ко јем се ви со ко из бе га ва ње не из ве сно сти чла но ва ор га ни за ци је пре ва зи-
ла зи „кон цен тра ци јом мо ћи у ру ка ма ли де ра ор га ни за ци је” [Mojić 2010: 187].

Ме ђу тим, слич ност ме ђу ор га ни за ци ја ма не про из и ла зи са мо из (ре-
ла тив не) ком пле мен тар но сти вред но сти ор га ни за ци о не и на ци о нал не 
кул ту ре, не го је по сле ди ца де ло ва ња још не ких екс тер них фак то ра. На-
и ме, об ја шње ње за пр ви ни во слич но сти ме ђу ор га ни за ци ја ма тре ба тра-
жи ти и у усло ви ма њи хо вог на стан ка и функ ци о ни са ња: пр ве на ста ју у 
со ци ја ли стич ком си сте му и оста ју у др жав ном/дру штве ном вла сни штву, 
док дру ге на ста ју и де лу ју у тр жи шном окру же њу, за сно ва не на при ват-
ној сво ји ни. Да кле, пре је реч о де ло ва њу си стем ских фак то ра.

Ка да је реч о слич но сти ме ђу ор га ни за ци ја ма у по гле ду упра вља ња, 
по тен ци јал но об ја шње ње је да на цен тра ли за ци ју у про це су упра вља ња 
и од лу чи ва ња не ути че са мо „култ во ђе”, не го и чи ње ни ца да су усло ви 
у окру же њу (зах те ви тр жи шта, кон ку рен ци ја) из у зет но не ста бил ни и 
про мен љи ви. Осим то га, по сло дав ци се (по себ но у ис тра же ним ин ду-
стриј ским ор га ни за ци ја ма) жа ле на не а де кват но, не пот пу но и нео д го ва-
ра ју ће обра зо ва ње за по сле них, ко је их не при пре ма у до вољ ној ме ри за 
ан га жо ва ње у про це су ра да по но вим, тр жи шним пра ви ли ма. Ако се 
то ме до да и кон ста то ва на не за ин те ре со ва ност за по сле них да уче ству ју у 
про це су од лу чи ва ња, он да се ла ко мо же у ви де ти да екс тер не окол но сти 
у зна чај ној ме ри до при но се кон ста то ва ној цен тра ли за ци ји. Ов де би се 
мо гло до да ти да цен тра ли за ци ја ни је ка рак те ри сти ка са мо срп ских ор га-
ни за ци ја, не го је при сут на и у ор га ни за ци ја ма ви со ко ра зви је них дру шта-
ва. Се ти мо се са мо па ро ле „част је ра ди ти за Фор да”.

Да ни је на ци о нал на кул ту ра је ди на ко ја ути че на об ли ко ва ње вред-
но сти ор га ни за ци о не кул ту ре ука зу је и по ме ну ти по да так да се „но ве II” 
за дру ге бит но раз ли ку ју у по гле ду ор га ни за ци о не кул ту ре у од но су на 
ин ду стриј ска пред у зе ћа, али и у од но су на оста ле ти по ве зе мљо рад нич-
ких за дру га. Ова раз ли ка би се мо гла об ја сни ти спе ци фич ном за дру жном 
фор мом ор га ни зо ва ња (по сто ја њем по себ не гру пе чла но ва за дру ге и њи-
хо вим ре ал ним ути ца јем).

Да кле, иа ко је за раз у ме ва ње и об ја шња ва ње ка рак те ри сти ка ор га-
ни за ци о них кул ту ра по треб но ува жи ти осо бе но сти на ци о нал не кул ту ре, 
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фак то ри окру же ња (тр жи ште, си стем ски фак то ри, тип сво ји не, (не)ко му-
ни ка тив ност сфе ра ра да и обра зо ва ња и сл.) се та ко ђе не сме ју из о ста ви ти. 
Ор га ни за ци је су ре ла тив но, а не пот пу но ау то ном не, баш као и кул ту ре 
у окви ру ко јих су фор ми ра не. 
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SUM MARY: The aim of this pa per is to com pa re the cha rac te ri stics of cul tu re de-
ve lo ped in si de in du strial or ga ni za ti ons with the cha rac te ri stics of or ga ni za ti o nal cul tu re 
in the sphe re of agri cul tu re. The re sults of the em pi ri cal re se arch are pre sen ted; the da ta 
ha ve been col lec ted by using mul ti ple ca se met hod, qu e sti on na i re and struc tu red in ter-
vi ew. The aut hors con clu de that the cha rac te ri stics of na ti o nal cul tu re, hi sto ri cal fac tors 
and nu me ro us fac tors of or ga ni za ti o nal en vi ron ment must be ta ken in to con si de ra tion 
when ex pla i ning the si mi la ri ti es and dif fe ren ces bet we en or ga ni za ti o nal cul tu re in Ser-
bian in du stry and agri cul tu re.
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

ДЕ ИН ДУ СТРИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И  
РАД НИЧ КА КЛА СА СР БИ ЈЕ

НА ДА НО ВА КО ВИЋ
Ин сти тут дру штве них на у ка

Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја
no va ko vic.na da@g mail.co m

СА ЖЕ ТАК: Рад* ана ли зи ра и опи су је нај ва жни је си стем ске узро ке 
процесa де ин ду стри ја ли за ци је и не ста ја ња рад нич ке кла се Ср би је. По ла-
зна хи по те за је: про цес де ин ду стри ја ли за ци је био је де тер ми ни сан си стем-
ским фак то ри ма, тј. ка рак те ром но ве вла да ју ће кла се, из бо ром мо де ла 
тран зи ци је и при ва ти за ци је и ме стом зе мље у свет ском ка пи та ли стич ком 
си сте му. На то су ути ца ли и ка рак тер син ди кал них ор га ни за ци ја и ста ри 
и но ви об ли ци рад нич ког от по ра гу бит ку еко ном ских и со ци јал них пра ва. 
У пр вом де лу тек ста ис тра жи ва не су ка рак те ри сти ке ин ду стри ја ли за ци је 
и рад нич ке кла се пре тран зи ци је. На ве де не су спе ци фич но сти ка пи та ли-
стич ке и со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је, ин ду стри ја ли за ци је и ур ба ни за-
ци је у Ју го сла ви ји и Ср би ји. По себ но je ука за но на ма те ри јал ни по ло жај, 
ка рак те ри сти ке и струк ту ру рад нич ке кла се пре по чет ка тран зи ци је. Дру ги 
део тек ста по све ћен је про бле ми ма тран зи ци је, при ва ти за ци је и де ин ду стри-
ја ли за ци је у Ср би ји то ком по след њих че тврт ве ка. Ау тор је по ја снио нај ва-
жни је су бјек те дру штве не тран зи ци је, њи хо ву дру штве ну моћ и ути цај на 
из бор и ре а ли зо ва ње кон крет ног мо де ла при ва ти за ци је. Они су од лу чу ју ће 
ути ца ли на ра за ра ње ста ре и на ста ја ње но ве струк ту ре дру штва на пе ри фе-
ри ји ка пи та ли стич ког си сте ма. По себ но је на гла ше но да је при ва ти за ци ја 
до ве ла до де ин ду стри ја ли за ци је Ср би је и про па да ња рад нич ке кла се. На 
кра ју, за кљу чу је се да је то ком тран зи ци је уни ште на дру штве на сво ји на и 
нај ва жни је при вред не и ин ду стриј ске де лат но сти, а рад нич ка кла са си стем-
ски мар ги на ли зо ва на. На ста ло је аграр но дру штво, без ма те ри јал них и дру-
гих прет по став ки да се на ста ве мо дер ни за циј ски и де мо крат ски про це си.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де ин ду стри ја ли за ци ја, дру штве на сво ји на, мо дер-
ни за ци ја, при ва ти за ци ја, рад нич ка кла са

* Teк ст је на стао у окви ру про јек та „Струк тур не дру штве не и исто риј ске про ме не срп-
ског дру штва у кон тек ту европ ских ин те гра ци ја и гло ба ли за ци је” (179039) ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, а ко ји се ре а ли зу је у Ин сти ту ту дру-
штве них на у ка у Бе о гра ду. 
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Раз ви је на ка пи та ли стич ка дру штва и она на ста ла не стан ком ре ал-
со ци ја ли зма по след њих не ко ли ко де це ни ја за хва ће на су про це си ма де-
ин ду стри ја ли за ци је. Узро ци су раз ли чи ти, а по сле ди це слич не. То се 
де ша ва у усло ви ма гло ба ли за ци је и ре ги о нал них ин те гра ци ја, у ко ји ма 
нај ве ћу моћ има ју за ступ ни ци круп ног свет ског ка пи та ла. Ка пи та ли стич-
ка кла са из цен тра си сте ма има нај ве ћи ути цај на ове то ко ве, а владајућe 
класe на пе ри фе ри ји су ње на тран сми си ја. Ин те ре си су им слич ни и у 
нај ве ћој ме ри су прот ни ин те ре си ма ве ћи не за по сле них у ин ду стри ји, 
при вре ди и дру штву раз ви је ног и пе ри фе р ног ка пи та ли зма.

На при ме ру де ин ду стри ја ли за ци је Ср би је мо гу се са гле да ти основ ни 
су бјек ти, ди на ми ка, прав ци и по сле ди це про ме на еко ном ске и дру штве не 
струк ту ре то ком че тврт ве ка тран зи ци је. Њи хо во раз у ме ва ње ни је мо гу ће 
без освр та на до га ђа је пре 1990. го ди не. На ро чи то је то бит но за ана ли зу 
нај ва жни јих про ме на дру штве не струк ту ре и рад нич ке кла се, ко ја се кроз 
про цес ин ду стри ја ли за ци је ства ра ла, уве ћа ва ла и усло жња ва ла. Де ин-
ду стри ја ли за ци ја има су прот не по сле ди це. Она уни шта ва ма те ри јал ну 
осно ву оп стан ка рад нич ке кла се и во ди ње ном мар ги на ли зо ва њу и не ста-
ја њу. Ов де се по ла зи од те зе да су про це си ин ду стри ја ли за ци је и де ин ду-
стри ја ли за ци је де тер ми ни са ни ти пом дру штва, ка рак те ром основ них 
кла са и ме стом зе мље у свет ској по де ли ра да и дру штве не мо ћи. Нај ва жни-
је раз ли ке у про це си ма ин ду стри ја ли за ци је и де ин ду стри ја ли за ци је у раз-
ли чи тим дру штви ма мо гу се, по ред оста лог, об ја сни ти ако их до ве де мо 
у ве зу с раз ли чи тим ти по ви ма мо дер ни за ци је.

У ли те ра ту ри се нај че шће раз ли ку ју ка пи та ли стич ка и со ци ја ли-
стич ка мо дер ни за ци ја. Пр ва је на ста ја ла и раз ви ја ла се то ком ви ше ве-
ко ва, тј. по ја вом ка пи та ли зма, бу р жо а зи је, гра ђан ског дру штва, тр жи шне 
при вре де и ин ду стри је и де мо кра ти је [Душанић 2014: 13]. Она под ра зу-
ме ва по сто ја ње плу ра ли зма об ли ка сво ји не, по ли тич ки плу ра ли зам, со-
ци јал ну по кре тљи вост, за шти ту пра ва и сло бо да по је дин ца, вла да ви ну 
пра ва и прав ну др жа ву, обра зо ва ње, де мо крат ски по ре дак. Дру га се до-
во ди у ве зу с ре ал со ци ја ли змом, у којем су елек три фи ка ци ја и ин ду стри-
ја ли за ци ја схва ће ни као кључ ни про це си на ста ја ња но вог дру штва. Ту 
не по сто ји плу ра ли зам сво јин ских об ли ка, ви ше пар тиј ски си стем, прав-
на др жа ва, већ мо но пол над по ли тич ком мо ћи и ње на до ми на ци ја над 
свим ва жни јим дру штве ним под си сте ми ма [Јоvanović 2012: 282, 353]. 
Не ма гра ђа ни на као те ме ља по ли тич ке за јед ни це [Obrenović 1992: 30, 97]. 
К. Тур за сма тра да су за мо дер ни за ци ју бит ни тр жи ште, при ват но вла-
сни штво, при ват на ини ци ја ти ва и пред у зет ни штво. Сто га он син таг му 
„со ци ја ли стич ка (ко му ни стич ка) мо дер ни за ци ја” сма тра за con tra dic tio 
in adjec to [Tu r za 2003: 137–138]. Ђ. Јо ва но вић је за кљу чио да „у по след њих 
две сто ти нак го ди на мо дер не исто ри је Ср би је ни је дат од го вор на ди ле му: 
Мо дер ни за ци ја или ре тра ди ци о на ли за ци ја? Пут на Ис ток или За пад?” 
[Јоvanović 2012: 272]. Пре ма оце ни С. Ан то ни ћа ко му ни стич ка мо дер ни-
за ци ја је у мно гим обла сти ма до не ла ци ви ли за циј ски на пре дак, а Ср би ја 
је пре 1989. има ла знат ни ју де мо крат ску ба шти ну од дру гих ре пу бли ка и 
су сед них др жа ва, из у зев Грч ке [Antonić 2000: 71, 80; An to nić 2004: 24–29].
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ИН ДУ СТРИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА И РАД НИЧ КА КЛА СА  
ПРЕ ТРАН ЗИ ЦИ ЈЕ

Ства ра ње рад нич ке кла се Ју го сла ви је, про гла ше не нај ва жни јим су-
бјек том дру штва, оства ре но је ин ду стри ја ли за ци јом, ур ба ни за ци јом и 
де а гра ри за ци јом. Ин ду стри ја ли за ци ја има дру штве не и еко ном ске ди-
мен зи је. У ши рем дру штве ном сми слу она под сти че раз вој и тер ци ја р них 
де лат но сти, сред њих сло је ва, обра зо ва ње рад не сна ге, ста бил ни ји раст 
за ра да и жи вот ног стан дар да и нов на чин жи во та ста нов ни штва. У еко-
ном ском сми слу зна чи ве ће уче шће ин ду стри је у ин ве сти ци ја ма, за по-
сле но сти и ства ра њу но ве вред но сти. Због при ро де дру штве ног си сте ма, 
и угле да ња на со вјет ски мо дел со ци ја ли зма, сма тра ло се да ће елек три-
фи ка ци ја и ин ду стри ја ли за ци ја нај бр же до ве сти до но вог дру штва. У 
пр вој фа зи, 1945–1952, оба вље на је тзв. со ци ја ли стич ка пр во бит на аку-
му ла ци ја. Др жав ним ме ра ма (на ци о на ли за ци ја, аграр не ре фор ме, ко лек-
ти ви за ци ја по љо при вре де) и цен трал ним пла ни ра њем обез бе ђе на су 
сред ства за ин ве сти ци је на ме ње не за раз вој ене р ге ти ке и те шке ин ду-
стри је. Она су ком би но ва на с јеф ти ним и до бро вољ ним ра дом ста нов ни-
штва, а ка сни је и стра ном по мо ћи и кре ди ти ма. У све му то ме по љо при-
вре да и се ља штво су из иде о ло шких раз ло га дис кри ми ни са ни (по ли ти ком 
по ре за, ин ве сти ци ја, кре ди ти ра ња и дру гим ме ра ма еко ном ске по ли ти ке). 
От пор се ља штва до вео је до рас ту ра ња се љач ких рад них за дру га. При-
ват на сво ји на (усит ње на) оста ла је до ми нант на у сек то ру по љо при вре де. 
То је зна чај но до при не ло за о ста ја њу раз во ја ре ги о на с пре те жно енер гет-
ским, си ро вин ским и по љо при вред ним де лат но сти ма1.

Дру гу фа зу со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је 1953–1964. ка рак те ри шу 
екс тен зи ван раз вој и на гла сак на про из вод њи сред ста ва за лич ну по тро-
шњу ста нов ни штва. Сто пе при вред ног ра ста би ле су ви со ке (при вре де 
8,0%, а ин ду стри је 12,4%). Оне ни су мо гле би ти ствар ни раз лог за по кре-
та ње при вред них ре фор ми 1961. и 1965. [Mihailović 1981: 13]. Узро ци су 
по ли тич ки, тј. у струк ту ри мо ћи кла се на вла сти. Ци ље ви ре фор ме 1965. 
би ли су, по ред оста лих, ве ћа про дук тив ност ра да, ин тен зи ван ин ду стриј-
ски раз вој, ви ше тр жи шта и укљу чи ва ње у свет ску при вре ду, укла ња ње 
дис па ри те та це на и рас те ре ће ње при вре де [Bilandžić 1985: 213]. Они ни су 
ни ка да оства ре ни, јер су би ли су пр от ни ин те ре си ма кла се ко ја је има ла 
по ли тич ки мо но пол у дру штву. Тре ћу фа зу ин ду стриј ског раз во ја Ју го-
сла ви је (од по чет ка до кра ја 1980-их) ка рак те ри ше де ин ду стри ја ли за ци-
ја, пад про дук тив но сти ра да и жи вот ног стан дар да, ма со вио за ду жи ва ње 
и кри за вра ћа ња ду го ва.

Ур ба ни за ци ја је је дан од мо дер ни за циј ских про це са ко ји ства ра њем 
гра до ва омо гу ћа ва усло ве за жи вот и рад ве ли ких дру штве них гру па, 
ма сов ну ин ду стриј ску про из вод њу и по тро шњу. У Ју го сла ви ји је она би-
ла ди на мич на и не рав но мер на. За ви си ла је од на сле ђе не си ту а ци је, али 

1 Сло бо дан Ву ко вић је ис та као кључ но за по ста вља ње ин те ре са Ср би је у пр вом пе то-
го ди шњем пла ну и на вео нај ва жни је ме ре и на чи не екс пло а та ци је се ља штва и ре ги о на с 
пре те жно по љо при вред ним ста нов ни штвом [Вуковић 2006: 517].
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и мо ћи ре ги о нал них по ли тич ких ели та. Про це нат град ског у укуп ном 
ста нов ни штву се за не ко ли ко де це ни ја удво стру чио (1953. го ди не 25%, а 
1991. го ди не 52%). То је зна чи ло и раст за по сле них у не по љо при вред ним 
де лат но сти ма, од 25,4% у 1947. на 86% у 1991. [Ra zvoj Ju go sla vi je 1947–
1981, 1982: 221, 212; Sta ti stič ki go diš njak Ju go sla vi je 1991: 445]. За све њих 
тре ба ло је обез бе ди ти усло ве за рад, ста но ва ње, обра зо ва ње, ле че ње и жи-
вот уоп ште. Сто га су из два ја на ре ла тив но ви со ка сред ства за стам бе ну и 
ко му нал ну из град њу. Она су 1977. из но си ла 8,2% од БНД, а 1986. го ди не 
4,7%. То ни је би ло до вољ но за на ра сле по тре бе ста нов ни штва, па је 1981. 
де фи цит ста но ва у Ју го сла ви ји из но сио 196.025, а у Ср би ји 88.477 ста но-
ва [Godišnjak so ci jal ne po li ti ke 1989: 143, 542]. Кла сна ди мен зи ја по ли ти ке 
рас по де ле друш твених ста но ва и стам бе них кре ди та огле да ла се у стал-
ној под за сту пље но сти рад ни ка, у од но су на уче шће међу за по сле ни ма, 
ме ђу они ма ко ји су тра жи ли и до би ли дру штве ни стан. Не ма ну ел ни ка-
др о ви су од 1974–1986. нат про сеч но тра жи ли и до би ја ли ста но ве [Nova-
ko vić 2008: 143–144].

Де а гра ри за ци ја је у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји би ла сти хиј ска и 
јед на од нај бр жих у све ту. Удео по љо при вред ног ста нов ни штва у укуп-
ном кон стант но се сма њи вао (1948 го ди не 73%: 1961. го ди не 56,3%; 1981. 
го ди не 26,1%; и 1990. го ди не 14%). Фран цу ска јe та ко не што оства ри ла 
за 100, а Дан ска за 130 го ди на. Се ло је на пу сти ло осам ми ли о на љу ди. То 
је сма њи ло аграр ну пре на се ље ност, али и по ве ћа ло про сеч ну ста рост 
по љо при вред ног ста нов ни штва са 38 на 55 го ди на. На се лу је оста ја ло 
ста ри је ста нов ни штво, а за бе ле же не су и по ја ве фе ми ни за ци је ра да у по-
љо при вре ди и де мо граф ско пра жње ње се ла [Petković 1989: 12]. Др жа ва 
је си стем ски и ме ра ма те ку ће еко ном ске и фи скал не по ли ти ке огра ни ча-
ва ла раз вој по љо при вре де. По сле ди ца на ве де ног би ла је про дук тив ност 
ра да по љо при вре де у вре ме ну 1961–1981. од 2,3%, што је исто за бе ле же-
но у Ју го сла ви ји у пе ри о ду 1920–1940. Укуп ни при хо ди по љо при вред ног 
до ма ћин ства у Ју го сла ви ји су у пе ри о ду 1963–1985. би ли ни жи за 73% од 
рад нич ког, а 82% од ме шо ви тог до ма ћин ства [Korošić 1988: 243].

Ди на ми чан ин ду стриј ски и дру штве ни раз вој био је за сно ван на ви-
со ким сто па ма ин ве сти ци ја, ме ђу нај ви ши ма у све ту. Ула га ња у основ не 
фон до ве чи ни ла су у пе ри о ду 1952–1980. го ди не 34,7% ДП. То је ва ри ра-
ло у по је ди ним пе ри о ди ма, та ко да је 1980–1985. из но си о ло 24%, и у сле-
де ћем пе то го ди шту 19% [Ra zvoj Ju go sla vi je 1947–1981, 1981: 65; Јu go sla-
vi ja 1945–1985, sta ti stič ki pri kaz, 1985: 237]. У пе ри о ду 1952–1956. од свих 
ин ве сти ци ја у основ не фон до ве ин ду стри ји је при па ло 60%, а по љо при-
вре ди 9%. У 1980. тај од нос био је 37,6% на спрам 6% у ко рист ин ду стри-
је. По љо при вре да је у пе ри о ду 1955–1984. ства ра ла 17,8% ДП, а ин ду стри-
ја 35,5% [Ra zvoj Ju go sla vi je 1947–1981, 1982: 66; Ko ro šić 1989: 90].

Дру штве ни про из вод (ДП) Ју го сла ви је у пр вој фа зи ин ду стри ја ли-
за ци је ра стао је по про сеч ној сто пи и до 14%. Чак и у вре ме при вред них 
ре фор ми (1961–1965) сто па ра ста би ла је 6,8%, а у пе ри о ду 1981–1985. 
све га 1,1%. Од 1986. сто пе су не га тив не, па је уку пан раст ДП од 1981. до 
1990. био све га 0,6% [Југославија 1945–1985, ста ти стич ки при каз, 1985: 
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74; Sta ti stič ki go diš njak Ju go sla vi je, 1989: 175]. У пе ри о ду 1960–1965. сто пе 
ра ста ДП ин ду стри је и по љо при вре де би ле су 10,9% и 5,5%. Оне су се у 
пе ри о ду 1979–1986. сма њи ле, па је за ДП при вре де би ла 1,3%, ин ду стри-
је 3,1%, а по љо при вре де 3,4% [Po pov 1989: 48, 49]. Раз ви јао се се кун дар ни 
и тер ци ја р ни сек тор, на ра чун при мар ног и по љо при вре де. У струк ту ри 
ДП Ју го сла ви је по љо при вре да је уче ство ва ла 1947. с 39,2%, а 1989. с 10,6%. 
Ин ду стри ја и ру дар ство су по ве ћа ли уче шће с 18,3% на 40,1%, док су тер-
ци ја р не де лат но сти удво стру чи ле свој удео од 17,8% на 30,5% [Ra zvoj Ju-
go sla vi je 1947–1981, 1981: 84; Sta ti stič ki go diš njak Ju go sla vi je, 1991: 174].

Ви со ке сто пе за по шља ва ња би ле су по сле ди ца схва та ња дру штве не 
сво ји не (као не сво ји не) и по тре бе вла да ју ће кла се да се и на тај на чин 
ле ги ти ми ше. Оне су го то во све вре ме би ле из над пла ни ра них и еко ном-
ски оправ да них. У пе ри о ду 1952–1960. би ле су 4,7% (пла ни ра не 4,4%), а 
у пе ри о ду 1981–1985. из но си ле су 2,3% (пла ни ра не 2,5%). Пре при вред них 
ре фор ми (1961–1965) оства ре на је сто па за по шља ва ња 4,2%, а пла ни ра на 
је 6,2% [Men cin ger 1986: 101]. Ин декс ра ста укуп не за по сле но сти од 1960. 
до 1990. био је 2,24% (у при вре ди 2,21%, ван при вре ди 2,6% а у ин ду стри-
ји и ру дар ству 2,48%). По ве ћа ње укуп не за по сле но сти у пе ри о ду 1960–
1965. из но си ло је 680.000, а у пе ри о ду 1965–1979. го ди не 902.000. У вре-
ме „до го вор не еко но ми је” тренд је на ста вљен, та ко да је у пе ри о ду 1975–
1980. за по сле но 1.014.000 осо ба, а у сле де ћих пет го ди на још 697.000. Све 
вре ме у ин ду стри ји и ру дар ству би ло је за по сле но из ме ђу 43,03% (1960) 
и 48,22% (1990) од свих за по сле них у при вре ди [Novaković 2008: 217]. У 
ме ђу вре ме ну је ра сла и отво ре на и при кри ве на не за по сле ност. Број зва-
нич но не за по сле них ли ца у пе ри о ду 1960–1990. уве ћао се са 184.900 на 
1.386.500 или за 8,21 пут [Novaković 2008: 217). Сто па не за по сле но сти 
1960. би ла је 5,3%, а 1990. го ди не 19,7% што је би ла јед на од нај ви ших 
сто па у Евро пи [Statistički go diš njak Ju go sla vi je, 1968: 107; 1991: 152].

Про дук тив ност ра да у Ју го сла ви ји би ла je од раз не е фи ка сно сти при-
вред ног и дру штве ног си сте ма. Она је од 1952. до 1986. ра сла по сто пи од 
2,3%, што је за тре ћи ну ни же од ра ста ре ал них лич них до хо да ка по рад-
ни ку (3,2%). То је пра ти ла све ма ња ефи ка сност уло же них сред ста ва 
(5,72%) [Po pov 1987: 45]. Не е фи ка сност ин ве сти ци ја у при вре ди ме ре на 
ка пи тал ним ко е фи ци јен том (од нос вред но сти основ них сред ста ва и ДП), 
по ве ћа ла се пет пу та, са 2,9% с по чет ка 60-их на 15,3% у пе ри о ду 1980–
1986. У ин ду стри ји је то по ве ћа ње би ло с 3,0% на 7,0% [Vojnić 1989: 187]. 
По ред то га, си стем ни је мо ти ви сао за по сле не да ра ци о нал но ко ри сте 
дру штве на сред ства, јер су ка ма те на по зајм ље на сред ства до 1988. би ле 
не га тив не.

Ма те ри јал ни по ло жај за по сле них дру штве них гру па је у нај ве ћој 
ме ри за ви сио од по ли ти ке рас по де ле до хот ка. Основ не институцијe на 
ко ји ма се си стем за сни вао би ле су дру штве на сво ји на, са мо у пра вља ње 
и рас по де ла пре ма ра ду. Оне су на мет ну те „од о зго” – од стра не по ли тич-
ке ели те (ка сни је кла се), и све вре ме су би ле од ње кон тро ли са не. На 
ни воу рад них ор га ни за ци ја рас по де ла лич них до хо да ка би ла је де сти му-
ла тив на („урав ни лов ка”). Нај че шће је ра спон био 1:3, а ре ђе 1:5. По сма-



тра но у при вре ди у пе ри о ду 1966–1985. ко е фи ци јент чи стог лич ног до хот-
ка по рад ни ку пре ма сте пе ну струч не спре ме по треб не за рад на рад ном 
ме сту сма њио се са (за ВСС/НКВ) 2,75 на 2,34 [Новаковић 2007: 42]. Ме-
ђу тим, ово је би ло пра ће но не јед на ко сти ма у лич ним при ма њи ма за по сле-
них у рад ним ор га ни за ци ја ма с нај ви шим и нај ни жим до хо ци ма, ко је су 
се на ла зи ле у раз ли чи тим гра на ма, гру па ци ја ма и ре ги о ни ма. Де це ни ја ма 
су се одр жа ва ле не јед на ко сти у за ра да ма из ме ђу за по сле них у раз ли чи тим 
гра на ма и гру па ци ја ма. Рад истог оби ма и ква ли те та пла ћао се у од но су 
1:3,5! [Новаковић 2007: 39–41]. С. По пов је до ка за ла да су те не јед на ко сти 
би ле ме ђу нај ве ћим у Евро пи (по сле Пор ту га ла и Тур ске) и у све ту (по сле 
САД и Ја па на). То ме су нај ви ше до при не ли си стем ски фак то ри, као што 
су схва та ње дру штве не сво ји не као не сво ји не, не по сто ја ње ми ни мал не 
це не упо тре бе дру штве них сред ста ва, ега ли тар не вред но сти и по ли ти ка 
рас по де ле до хот ка [Po pov i dr. 1981: 132, 136, 142]. То је све со ци о про фе-
си о нал не гру пе фраг мен ти ра ло из ну тра, уни шта ва ло њи хо ву со ли дар ност 
и ја ча ло њи хов ин те рес за ло кал ну сре ди ну и њи хо во пред у зе ће. На ро чит 
до при нос то ме да ла је Кар де ље ва кон цеп ци ја „удру же ног ра да”. Ипак, 
нејeднакос ти у рас по де ли лич них до хо да ка ни су би ле из ра зи те. Б. Ми ла-
но вић је за кљу чио да су се оне од 1962. до 1984. сма њи ва ле. Џи ни ко е фи-
ци јент у при вре ди је 1962. био 0,252, у 1984. 0,197, а у не при вре ди 0,251 
и 0,213 [Milanović 1990: 133]. Тим еко ном ским не јед на ко сти ма тре ба до да-
ти и не јед на ко сти у за јед нич кој по тро шњи (ста но ви, од ма ра ли шта, ле че ње, 
обра зо ва ње и раз не (не)ви дљи ве при хо де и при ви ле ги је). То су ма те ри јал-
не осно ве на ко ји ма се фор ми ра ло кла сно дру штво.

Си стем обра зо ва ња се убр за но раз ви јао, од мре же шко ла и ви со ко-
школ ских уста но ва, пре ко об у хва та ста нов ни штва по је ди ним ни во и ма 
обра зо ва ња. По пи си ста нов ни штва су 1961. еви ден ти ра ли 21% не пи сме-
ног од укуп ног ста нов ни штва, а 1991. го ди не 8%. Де ца об у хва ће на основ-
ном шко лом у 1987. из но сио је 97%. За обра зо ва ње се из БНД из два ја ло 
1,34% у 1960, а 4,84% у 1980. (не што ви ше не го у Фран цу ској) [Godišnjak 
so ci jal ne po li ti ke 1989: 517]. Обра зо ва ње као ка нал ве р ти кал не дру штве не 
по кре тљи во сти омо гу ћи ло је и рад ни ци ма про мо ци ју, ви ше у вре ме 
струк тур них про ме на, а ма ње с њи хо вим сми ри ва њем. Да ле ко ви ше обра-
зо ва ње је ко ри сти ло успо ну не ма ну ел них со ци о про фе си о нал них гру па2. 
Осврт на по дат ке о обра зо ва њу рад нич ке кла се (сте пен струч не спре ме 
по треб не за рад на рад ном ме сту) на во ди на за кљу чак да се она у со ци-
ја ли стич кој Ју го сла ви ји зна чај но из ме ни ла. У 1967. нај број ни ји су би ли 
КВ рад ни ци (43,4%), што је го то во ко ли ко и ПКВ и КВ рад ни ка за јед но 
(22,4% и 20,6%). ВКВ рад ни ци чи ни ли су све га 13,5% рад нич ке кла се 
Ју го сла ви је. Две тре ћи не рад нич ке кла се Ју го сла ви је у 1988. пред ста вља-
ли су ВКВ (51,3%) и КВ рад ни ци (14,7%), а оста так су би ли ПКВ и НКВ 
рад ни ци (17,8% и 16,2%). Обра зо ва ње рад нич ке кла се у Ср би ји би ло је 
слич но то ме [Statistički go diš njak Ju go sla vi je 1968: 95–96; Isto 1991: 159; 
Sta ti stič ki go diš njak Sr bi je 1991: 107].

2 Пре глед свих ре ле вант них ис тра жи ва ња о то ме ви дети у: [Novaković 2007: 95, 98, 106].
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Ма те ри јал ни по ло жај рад нич ке кла се Ју го сла ви је се ме њао, у за ви-
сно сти од фа зе дру штве но-еко ном ског раз во ја и од но са у по ли тич кој 
сфе ри од лу чи ва ња. Си стем сти ца ња и рас по де ле до хот ка омо гу ћио је 
дво стру ку екс пло а та ци ју рад ни ка. Пр ва је би ла екс пло а та ци ја од стра не 
вла да ју ће кла се, ко ја је до но си ла нај бит ни је од лу ке, а дру га екс пло а та-
ци ја за по сле них у раз ли чи тим гра на ма и гру па ци ја ма од стра не со цио-
про фе си о нал них гру па ци ја у при ви ле го ва ним гра на ма, гру па ци ја ма и 
пред у зе ћи ма ва жним за си стем. То је трај но, у ду жем пе ри о ду, ство ри ло 
раз ли чи те ма те ри јал не усло ве жи во та и ра да рад ни ка у при ви ле го ва ним 
и де при ви ле го ва ним гра на ма. Од 1960. до 1990. пр вој гру пи нај че шће су 
при па да ле: про из вод ња и пре ра да наф те и га са, бро до град ња, цр на и обо-
је на ме та лу р ги ја, про из вод ња елек трич не енер ги је, спољ на тр го ви на, 
про јек то ва ње и срод не услу ге, ва зду хо плов ни са о бра ћај, це во вод ни тран-
спорт. Дру гу гру пу чи ни ле су: про из вод ња го то вих тек стил них про из-
во да, пре ра да ко же и произвoдња обу ће, уго сти тељ ство, за нат ство, реч ни 
са о бра ћај и пре храм бе на ин ду стри ја [Новаковић 2007: 37–40]. Од нос 
из ме ђу про сеч них лич них до хо да ка по рад ни ку у нај при ви ле го ва ни јим 
и нај ло ши је пла ће ним гра на ма кре тао се од 1:1,71 у 1960, до 1:3,32 у 1990. 
го ди ни. То је до ве ло до „пре кла па ња” у ви си ни за ра да раз ли чи тих со ци-
о про фе си о нал них гру па, па су ма ње обра зо ва ни рад ни ци у до бро сто је ћим 
гра на ма и пред у зе ћи ма за ра ђи ва ли ви ше не го ква ли фи ко ва ни ји у де при-
ви ле го ва ним. Рад нич ку су кла су кра јем 1980-их у еко ном ском сми слу, 
услов но ре че но, са чи ња ва ли: 1) ВКВ и КВ рад ни ци или „рад нич ка ари-
сто кра ти ја”, у де це ни ја ма при ви ле го ва ним гра на ма, си сте ми ма и пред у-
зе ћи ма ва жним за одр жа ва ње вла сти и си сте ма, 2) ВКВ и КВ рад ни ци у 
истим де лат но сти ма и ни жи ру ко во ди о ци у за по ста вље ним де лат но сти-
ма, 3) ма са ПКВ и НКВ рад ни ка за по сле них у де при ви ле го ва ним гра на-
ма, и 4) на јам ни рад ни ци код при ват ни ка. По сто јао је и пре ла зни слој 
„се ља ка-рад ни ка”.

Уче шће рад ни ка у струк ту ра ма дру штве не мо ћи би ло је про мен љи-
во и мар ги нал но у од но су на вла да ју ћу кла су. У рад ној ор га низ ци ји је 
по сто ја ла па р ти ци па ци ја рад ни ка, али су нај ва жни је од лу ке до но си ли 
струч ња ци и ру ко во ди о ци. Уче шће рад ни ка у рад нич ким са ве ти ма и 
из вр шним ор га ни ма се сма њи ва ло, као и за сту пље ност у син ди кал ним 
ор га ни ма. Што је ни во од лу чи ва ња у скуп штин ском си сте му био ви ши 
и ва жни ји ту је би ло ма ње рад ни ка, а ви ше не ма ну ел них ка др о ва. У пар-
тиј ском члан ству уче шће рад ни ка ни је пре ла зи ло јед ну тре ћи ну. Нај број-
ни ји су би ли ме ђу ис кљу че ним и чла но ви ма ко ји су на пу сти ли СКЈ. У 
нај ви шим пар тиј ским ор га ни ма го то во да их ни је ни би ло3. На тај на чин 
си стем ски је спре чен сва ки озбиљ ни ји от пор и мо гућ ност ар ти ку ли са ња 
груп них ин те ре са рад нич ке кла се. Штрај ко ви су нај пре иг но ри са ни, о 

3 Број рад ни ка у син ди ка ту је опа дао. У СКЈ су рад ни ци чи ни ли јед ну тре ћи ну. У 
скуп шти на ма је опа да ло уче шће рад ни ка што је ви ши ни во од лу чи ва ња. У рад ној ор га ни-
за ци ји по сто ја ла је оли гар хиј ска струк ту ра мо ћи, у ко јој су рад ни ци има ли нај ма њу моћ 
од лу чи ва ња. Пре глед ре ле вант них ис тра жи ва ња о то ме ви де ти у: [Новаковић 2007: 131–133; 
141–143; 171–172].
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њи ма се ћу та ло, јер су де ле ги ти ми са ли кла су ко ја је вла да ла у име рад нич-
ке кла се. Они су тра ја ли ре ла тив но крат ко, у од но су на раз ви је не зе мље 
у све ту. У њи хо вом гу ше њу брзо су се ан га жо ва ли син ди кат, чла но ви 
са мо у прав них ор га на и пар тиј ских и дру штве но-по ли тич ких ор га ни за-
ци ја. Штрајк као сред ство за шти те основ них со цио-еко ном ских пра ва из 
ра да ни ка да ни је ле га ли зо ван, а рад ни ци ни су има ли ин сти ту ци о нал не 
и по ли тич ке прет по став ке да за шти те сво је ви тал не кла сне ин те ре се. 
Штрај ко ви у Ју го сла ви ји би ли су ефи ка сни ји од штрај ко ва у За пад ној 
Евро пи [Novaković 2007: 126].

Ре пу блич ке и по кра јин ске по ли тич ке ели те су у ду жем пе ри о ду до-
при но си ле за о кру жи ва њу „на ци о нал них” еко но ми ја, као осно ви сво је 
еко ном ске и по ли тич ке мо ћи. Пре ма оце ни Косте Ми ха и ло ви ћа у пе ри о ду 
1952–1987. раз ви је ни ре ги о ни има ли су ве ћи ни во ин ве сти ци ја у основ на 
сред ства по ста нов ни ку и про дук тив но сти ра да. Не раз ви је ни су има ли 
ви ше за сту пље не ба зне, си ро вин ске и енер гет ске ин ду стри је, што је до-
ве ло до ма ње ефи ка сно сти и ра ста ДП по ста нов ни ку [Михаиловић 1990: 
160]. Ч. Оцић је ре ги о нал ну по ли ти ку, на осно ву оп се жних ис тра жи ва ња 
при вре да у Ју го сла ви ји, оце нио као не у спе шну. По ли ти ком пре ра спо де-
ле сред ства су усме ра ва на на не раз ви је не ре ги о не, а крај њи ре зул тат био 
је раст ста нов ни штва у не раз ви је ним ре ги о ни ма, од 33,84% у 1965. на 
40,23% у 1990. До шло је до „…им пле мен та ци је ими та тив не стра те ги је, 
тј. за о кру жи ва ње, од но сно ком пле мен ти ра ње при вред не струк ту ре, из-
вр ше но је као и на ју го сло вен ском ни воу, по обра сцу со ци ја ли стич ке 
ин ду стри ја ли за ци је” [Оцић 2013: 461]. 

ТРАН ЗИ ЦИ ЈА, ДЕ ИН ДУ СТРИ ЈА ЛИ ЗА ЦИ ЈА  
И РАД НИЧ КА КЛА СА

Су шти на пој ма тран зи ци је се раз ли чи то ту ма чи. То се ви ди и кроз 
ко ри шће ње раз ли чи тих тер ми на. Ме ђу њи ма се ис ти чу сле де ћи: де мо-
крат ска тран зи ци ја, бло ки ра на и убр за на пост со ци ја ли стич ка тран сфор-
ма ци ја, те гоб на тран зи ци ја, де мо крат ска тран сфор ма ци ја, пљач ка шка 
тран зи ци ја, нео ли бе рал на тран зи ци ја или пут у тр жи шну еко но ми ју4. 
Обим и са др жај пој ма је раз ли чит, па је за јед не ау то ре она тран зи ци ја 
дру штва, а за дру ге ис кљу чи во при вре де. Рет ки су ра до ви у ко ји ма се све 
то кри ти ку је и на по ми ње да без про ме на у обла сти кул ту ре не ма на прет-
ка [Golubović 2011: 313]. Има и ис тра жи ва ча ко ји кри ти ку ју при ступ тран-
зи ци ји са ста но ви шта мо дер ни за циј ске па ра диг ме (тр жи шна при вре да, 
по ли тич ки плу ра ли зам и прав на др жа ва), или они ко ји на гла ша ва ју да 
тран зи ци ја ни је ну жно мо дер ни за ци ја [Vratuša 2012: 196; Jo va no vić 2014: 
360]. У су шти ни, на јав ној сце ни су два до ми нант на при сту па по ја шње ња 
и на ме та ња тран зи ци је зе мља ма би шег ре ал со ци ја ли зма. Пр ви, за сно ван 

4 Те раз ли ке ви де се у ра до ви ма сле де ћих ау то ра: Љ. Ма џар, М. Ла зић, С. Ко ма зец, 
М. Ко ва че вић, Ј. Б. Ду ша нић, Р. Бу квић. М. Бр дар сма тра да је по сле 1989. на сту пи ло вре ме: 
„све оп ште ме те жи, оти ма чи не и пљач ке а под еу фе ми стич ким на зи вом тран зи ци ја” [Брдар 
2007: 17].
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на на че ли ма нео ли бе рал не иде о ло ги је, а дру ги га оштро кри ти ку ју и ис-
ти чу да су ње го ве по сле ди це за раз вој дру штва и жи вот ве ћи не гра ђа на 
ка та стро фал не. Ов де ће се ски ци ра ти са мо су шти на нео ли бе рал ног мо-
де ла тран зи ци је, ко ји је на мет нут Ср би ји по сле 2000.

Нео ли бе ра ли зам као иде о ло ги ја пост мо дер не шти ти ви тал не ин те-
ре се гло ба ли зо ва не свет ске ка пи та ли стич ке кла се. To зна чи, по ред оста-
лог, сле де ће: од у ми ра ње на ци о нал не др жа ве, по ти ра ње иден ти те та ве-
ли ких дру штве них ко лек ти ви те та (кла са) и на ци о нал них кул ту ра, бр жи 
при ступ јеф ти ној рад ној сна зи, си ро ви на ма и тр жи шти ма, сла бље ње 
со ци јал них функ ци ја др жа ве, пад БДП, про дук тив но сти, ква ли та тив них 
фак то ра раз во ја, раст не јед на ко сти и не за по сле но сти, си ро ма штва и фи-
нан сиј ске и дру ге за ви сно сти ма ње раз ви је них зе ма ља од ме ђу на род них 
цен та ра мо ћи. У Ср би ји је све то при сут но, на шта ука зу ју до ма ћи на уч-
ни ци. Р. Бу квић је де таљ но по ја снио да је на ме та ње тзв. Ва шинг тон ског 
споразумa (при ва ти за ци ја, ста би ли за ци ја и све оп шта де ре гу ла ци ја) не-
ми нов но до ве ла до де ин ду стри ја ли за ци је зе ма ља Ис точ не и Ју го и сточ не 
Евро пе [Буквић 2012: 19]. Ј. Ду ша нић је еко но ми ју на ста лу то ком тран-
зи ци је и при ва ти за ци је на звао „бе ћар ска” [Dušanić 2014: 152], а М. Ко ва-
че вић ка же да је нео ли бе ра ли зам до вео до „спр же не зе мље”, по себ но 
„спр же не ин ду стри је” [Kovačević 2010: 1; Ko va če vić 2014: 19].

На су прот то ме налазе се ау то ри ко ји бра не нео ли бе рал ни кон цепт 
раз во ја. Њи хо ви ар гу мен ти кре ћу се у ра спо ну да ов де ни је ни би ло нео-
ли бе ра ли зма – до то га да успе шна (нео ли бе рал на) тран зи ци ја ни је мо гла 
да се оства ри због број них си стем ских и по ли тич ких пре пре ка [Madžar 
2011: 196].

Нај зад, по сле ди ца раз ли чи тих при сту па и схва та ња тран зи ци је су и 
раз ли чи те оце не до са да шње тран зи ци је Ср би је. У овом ра ду за сту па се 
став да је у Ср би ји до шло до ства ра ња ка пи та ли стич ког дру штва ни жег 
ни воа раз во ја не го што је онаj на За па ду. Реч је о за ви сном дру штву, на 
пе ри фе ри ји ка пи та ли стич ког си сте ма, ко је је по нај ва жни јим ин ди ка то-
ри ма еко ном ског и дру штве ног раз во ја да ле ко иза дру штва пре по чет ка 
тран зи ци је. Ово се до ка зу је на при ме ру де ин ду стри ја ли за ци је и про ме на 
у по ло жа ју рад нич ке кла се.

Но ва ка пи та ли стич ка кла са у Ср би ји је хе те ро ге ног по ре кла. Она је 
у нај ве ћој ме ри (две тре ћи не) са ста вље на од при пад ни ка не ка да шње но-
мен кла ту ре тј. од струч ња ка и ру ко во ди ла ца ко ји су би ли на ви со ким 
дру штве ним и пар тиј ским по ло жа ји ма. То је нај ви ши про цент у Ис точ ној 
Евро пи [Lazić 1995: 89, 93; La zić 2000: 179, 184]. У њен са став ула зи ли су 
и при пад ни ци не ка да шњих при ват ни ка, кла сич них сред њих сло је ва и 
љу ди ко ји су ко ри сти ли рат, санк ци је и не ста бил не дру штве не усло ве. 
Не што ма ње je се љач ког и рад нич ког по ре кла, а нај ма ње је из гру пе не за-
по сле них. Јед но но ви је ис тра жи ва ње ука зу је на ре ла тив ну ви шу ин вол-
ви ра ност еко ном ске ели те Ср би је у по ли тич ки жи вот не го што је слу чај 
с ели та ма у Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи [Vuletić 2013: 184]. Сред њи 
сло је ви су у тран зи ци ји Ср би је до жи ве ли ве ли ке про ме не. У пр вој де це-
ни ји свој ма те ри јал ни по ло жај су на ро чи то по гор ша ли за по сле ни у јав ним 
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слу жба ма, док су сит ни при ват ни ци на пре до ва ли [Lazić 2011: 128, 131]. 
У про ме на ма вла сти 2000. по је дин ци су би ли од ва жни јих про та го ни ста. 
По сле то га ве ћи на при пад ни ка сред њих сло је ва је по гор ша ла свој ма те-
ри јал ни по ло жај [Аntonić 2000: 77]. Се ља штво је све вре ме би ло зна ча јан 
фак тор за оп ста нак и ста бил ност дру штва. По сле 1990. до не ти су ва жни 
за ко ни ко ји ма су под стак ну те про ме не на се лу и ме ђу се ља штвом. Део 
зе мљи шта је вра ћен бив шим вла сни ци ма, а дру ги по стао пред мет тр го-
ви не. Пре ма оце ни С. Шљу ки ћа ре зул тат ових про це са је но ва со ци јал на 
струк ту ра на се лу ко ју чи не чи не: 1) круп ни по сед, 2) кла сич ни се љач ки 
по сед, 3) по ја ва сло ја фар ме ра, и 4) си ро ма шна и оста ре ла ста рач ка до ма-
ћин ства. На се ло су при сти гли и на јам ни рад ни ци, по што су њи хо ве фа бри-
ке про да те, уни ште не или про па ле [Šljukić 2007: 155]. Нај зад, у со ци јал ној 
струк ту ри Ср би је је и рад нич ка кла са – нај ве ћи гу бит ник тран зи ци је, при-
ва ти за ци је и де ин ду стри ја ли за ци је. 

Со ци о ло шка ис тра жи ва ња о ма те ри јал ном по ло жа ју и со ци јал ној 
по кре тљи во сти ука зу ју на про це се са мо об на вља ња ка пи та ли стич ке кла-
се и ње ног за тва ра ња у од но су на сред ње и ни же кла се и сло је ве. Вер ти-
кал на дру штве на по кре тљи вост рад ни ка и по љо при вред ни ка је све ма ња, 
а њи хо во ма те ри јал но и дру штве но ра сло ја ва ње све ве ће [Lazić and Cve jić 
2006: 103, 105–106; La zić 2011: 123, 133–134; Cve jić 2012: 148, 151, 153, 155]. 
Кла сна струк ту ра се све ви ше са мо ре про ду ку је.

При ва ти за ци ја се у Ср би ји и бив шим ре ал со ци ја ли стич ким дру-
штви ма оба вља ла по раз ли чи тим мо де ли ма и раз ли чи том бр зи ном. Ње-
на су шти на је сте уки да ње др жав не/дру штве не сво ји не и пре ла зак на 
при ват ну сво ји ну и тр жи шну при вре ду. Др жа ва је од по чет ка 1990-их 
игра ла уло гу кључ ног су бјек та тзв. пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла. 
Глав ни су бјек ти при ва ти за ци је у Ср би ји, по за ко ни ма усво је ним и при-
ме ње ним од 1989. до 2000. би ли су за по сле ни рад ни ци (ин сај де ри), бив ши 
за по сле ни, пен зи о не ри, ме на џе ри и др жав ни ор га ни. По ме ну ти „ин сај-
де ри” су има ли раз ли чи та пра ва и по вла сти це, што је сма њи ло мо гућ ност 
при ли ва ка пи та ла спо ља, или уче шће дру гих гра ђа на у то ме. При ва ти-
за ци ја је би ла спо ра, што је у усло ви ма рат них до га ђа ња и ме ђу на род них 
санк ци ја, по спе ши ло па ра лел не про це се иле гал не или спон та не при ва-
ти за ци је. Ре ва ло ри за ци ја ка пи та ла оба вље на је 1994. го ди не и прак тич но, 
нај ве ћим де лом по ни ште ни су ре зул та ти до та да шње при ва ти за ци је. Ма ње 
од 5% укуп ног ка пи та ла био је ак циј ски. Ве ћин ски је про да то све га 18 
пред у зе ћа [Драш ковић 2010: 13]. На кон 5. ок то бра 2000. др жа ва је и да ље 
има ла нај ва жни ји ути цај на при вре ду и при ва ти за ци ју. У вре ме сме не 
ста ре но вом вла шћу убр за но је про да то 500 пред у зе ћа. По том је Ср би ји 
на мет нут нео ли бе рал ни кон цепт, и при вред них и дру штве них ре фор ми, 
у чи јем је згру је при ва ти за ци ја. У су шти ни, др жа ва је усва ја њем За ко на 
о при ва ти за ци ји (2001), без на ци о на ли за ци је, по ста ла нај ве ћи и ствар ни 
вла сник дру штве ног ка пи та ла.

Усво јен је мо дел бр зе, све о бу хват не и оро че не при ва ти за ци је. Вре ме, 
на чин, усло ве про да је и из бор куп ца у нај ве ћој је ме ри од ре ђи ва ла др жа-
ва. Дру штве ни ка пи тал се про да вао на три на чи на: тен де ром, аук ци јом 



745

и ре струк ту ри ра њем. Пр ви је на ме њен ве ли ким и ре ла тив но успе шним 
пред у зе ћи ма и они ма ко ја су ва жна за др жа ву. Под ра зу ме вао је тра же ње 
„стра те шког” куп ца, за 70% ка пи та ла, ко га тра жи др жав на аген ци ја. Она 
има овла шће ња у из бо ру при ва ти за ци о них са вет ни ка, из бо ру куп ца и 
скла па њу и кон тро ли ку по про дај ног уго во ра. По ред то га, ку пац се оба ве-
зу је на ин ве сти ра ње у пред у зе ће и ис пла ту со ци јал них про гра ма тех но-
ло шким ви шко ви ма. Аук ци јом су се про да ва ла сред ња и ма ња пред у зе ћа, 
где не ма со ци јал ног про гра ма за ви шак рад ни ка. Ре струк ту ри ра ње пред-
ста вља сло жен по сту пак про ме на пред у зе ћа, ко је се на кон то га при пре ма 
за про да ју.

Зва нич но су ци ље ви при ва ти за ци је би ли: ефи ка сност, што ве ћи при-
лив стра ног ка пи та ла, еко ном ски раст, ја ко кор по ра тив но упра вља ње и 
ства ра ње ли бе рал не и отво ре не при вре де. Уз то су по ми ња ни ви ши стан-
дард жи во та гра ђа на и по тре ба да при ва ти за ци ју ве ћи на њих по др жи (А. 
Вла хо вић). Сма тра ло се да при ва ти за ци ја во ди ка ефи ка сној при вре ди, 
ра сту сред њих сло је ва, де по ли ти за ци ји при вре де, уна пре ђе њу фи нан сиј-
ског ста ња при вре де и уки да њу стал ног фа во ри зо ва ња дру штве ног и 
др жав ног сек то ра на ра чун ау тох то ног при ват ног. Ва жно је по ме ну ти да 
у Ср би ји ни је по сто ја ла са гла сност нај ве ћих дру штве них гру па око кон-
цеп та тран зи ци је и при ва ти за ци је. Ни су из дво је на пред у зе ћа и стра те шки 
си сте ми ко ја се не би при ва ти зо ва ла. На мет ну та је бр за, све о бу хват на 
при ва ти за ци ја, ко јој је, по ред оста лог, не до ста јао и на ци о нал ни со ци јал-
ни про грам за тех но ло шке ви шко ве ме ђу за по сле ни ма.

Зва нич ни по да ци о ре зул та ти ма при ва ти за ци је за пе ри од 2002–март 
2013. су сле де ћи: тен де ром про да то 84, аук ци јом 1.530 и тр жи штем ка пи-
та ла 754 пред у зе ћа, тj. укуп но 2.368 пред у зе ћа. У њи ма је би ло за по сле но 
335.027 рад ни ка. Тех но ло шким ви шко ви ма у њи ма по ну ђе но је 276.700.000 
евра. Уку пан при ход од про да је био је 2.579.700.000 евра. Од свих ку по-
про дај них уго во ра по ни ште но је 26%. При ва ти зо ва на пред у зе ћа ни су 
по ка за ла ве ћу ефи ка сност. Она су нај че шће сма њи ва ла број за по сле них, 
за ра де и до 50%, као и со цио-еко ном ска пра ва рад ни ка. По кре ну ти су 
број ни штрај ко ви због не ис пла ће них от прем ни на, за ра да, пен зи о ног и 
здрав стве ног оси гу ра ња [Новаковић 2013: 43, 45]. Пре ма оце ни М. Об ра-
до вић, ко ја је оба ви ла оп се жно ем пи риј ско ис тра жи ва ње у Аген ци ји за 
при ва ти за ци ју, про цес при ва ти за ци је је „имао по ли тич ки а не еко ном ски 
циљ. Та ко је при ва ти за ци ја сред ство ре ста у ра ци је ка пи та ли зма у Ср би ји, 
а не ње ног дру штве но еко ном ског раз во ја” [Oбрадовић 2009: 191]. То је 
оба вље но уз зна чај ну уло гу ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, 
пре све га ММФ и Свет ске бан ке, ко ји су пре ко из бо ра са вет ни ка, на ме та-
њем ре ше ња и ку па ца, до при не ли од ли ву ка пи та ла ван зе мље, а уни шта-
ва њу при вре де и дру штва.

По сле ди це ре а ли зо ва ног кон цеп та при ва ти за ци је су пад БДП, за по-
сле но сти, про дук тив но сти ра да, ре ал них за ра да, као и тех но ло шко за о ста-
ја ње за раз ви је ним све том, фи нан сиј ска за ви сност од стра них ин ве сти-
ци ја, раст ду го ва (пред у зе ћа, гра ђа на, др жа ве), ре ги о нал них, еко ном ских 
и со ци јал них не јед на ко сти. Све су то осо бе но сти ка пи та ли зма пе ри фе-
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ри је, у ко јем ка пи та ли стич ка кла са шти ти сво је кла сне ин те ре се на ште ту 
на ци о нал них (др жав них) интереса и ве ћи не ста нов ни штва.

Бру то до ма ћи про из вод (БДП/GDP) у пр вој де це ни ји тран зи ци је је 
опа дао. У 1990. сто па ра ста би ла је -8,0%; 1991. го ди не -9,8%; 1992. го ди-
не -27,2% и 1993. го ди не -30,5%. По том је усле дио опо ра вак на 10,1% у 
1997. го ди ни. Пра ви су но врат се де сио 1999, кад је раст био -11,2%. Од 
2000. го ди не при вре да се опо ра вља ла уме ре ним тем пом, знат но ни жим 
не го дру ге зе мље у тран зи ци ји. Нај ни жи раст је за бе ле жен 2003. од 2,7%, 
а нај ви ши сле де ће го ди не (9,3%). С по ја вом свет ске кри зе опа да и БДП 
Ср би је (2009. био је -3,5, а 2014. го ди не -1,8%). У од но су на 1990. oн је ма њи 
за 60%. Про сеч на сто па ра ста од 1990. до 1999. би ла је -5,9%, а од 2000. 
до 2010. го ди не 3,9% [Drašković 2010: 31; Šo jić 2014a: 247; WB, WDI 2014].

За по сле ност је све вре ме опа да ла, а убр за на тран зи ци ја ни је ство ри-
ла усло ве да но ва за по сле ност ума њи број гу бит ни ка по сла. Зва нич но је 
број за по сле них 1990. био 2.543.000, а 2013. го ди не 1.725.000. Зна чи, 
818.000 за по сле них оста ло је без по сла. У ин ду стри ји и за нат ству 1990. 
ра ди ло је 1.021.000 за по сле них. До 2001. зва нич но је 341.000 за по сле них 
из гу би ло рад но ме сто, а до кра ја 2013. го ди не још 360.000 осо ба. Сто па 
ра ста за по сле но сти од 1991. до 2001. би ла је 1,6%, а про дук тив но сти ра да 
0,7%. У сле де ћој де це ни ји про сеч на сто па ра ста за по сле но сти је -1,6%, а 
про дук тив но сти 4,8%. У пр вој по ме ну тој де це ни ји БДП Ср би је био је 
-6,8 а у дру гој је про се чан го ди шњи раст 2,3% [Statistički go diš njak Ju go-
sla vi je 1991: 87; Sta ti stič ki go diš njak Sr bi je 2014: 65].

Сто па не за по сле но сти је 1975. би ла дво ци фре на (13,0% или 786.000 
не за по сле них ли ца). У 1989. је по ра сла на 17,9%. Он да је усле ди ла де це-
ни ја у ко јој се сто па не за по сле но сти кре та ла из ме ђу 24% и 26%. Пра те ћа 
по ја ва би ла је ви со ка при кри ве на не за по сле ност, и до ми ли он рад ни ка 
на при вре ме ним од мо ри ма. По сле 2000. број не за по сле них и сто па не за-
по слено с ти су ра сли: 2001. је би ла 21,4%, 2006. је до сти гла нај ви ши ни во 
и из но си ла је 33,2%. Ме то до ло ги ја ме ре ња сто пе не за по сле но сти је из-
ме ње на 2008. го ди не. На ци о нал на слу жба за за по шља ва ње под не за по-
сле ним ли ци ма под ра зу ме ва зва нич но при ја вље на ли ца ко ја су „ак тив но 
тра жи ла” по сао, а ни су за по сле на. За по сле но ли це је, пре ма овој ме то до-
ло ги ји а ускла ђе ној с Ме ђу на род ном ор га ни за ци јом ра да, сва ко ко је у 
не де љи ко ја је прет хо ди ла ан ке ти, ма кар је дан сат оба вља ло не ки по сао. 
За то ни је мо рао при ма ти нов ча ну на кна ду, већ је то мо гла би ти и на кна-
да у на ту ри. Ја сно је да се од те на кна де не мо же при стој но жи ве ти, али 
се на тај на чин огро ман број љу ди еви ден ти ра као за по сле но, а ве штач ки 
сма њу је број зва нич но не за по сле но. Овом се при дру жу ју све ре стрик тив-
ни ји усло ви до ла ска и оста ја ња на зва нич ној ли сти не за по сле них ли ца. 
По се бан про блем су не по у зда не ан ке те, али и по да ци о за по сле но сти. 
Ста ти сти ка бе ле жи сва ки но ви скло пље ни уго вор на од ре ђе но вре ме, на 
при мер, као но во за по шља ва ње, иа ко јед но ли це мо же да скло пи ве ли ки 
број та квих уго во ра у за кон ском ро ку. Украт ко, по ре ђе ње сто па не за по-
сле но сти пре и по сле 2008. је бе сми сле но и не мо гу ће. Пре ма зва нич ним 
ста ти стич ким по да ци ма сто па не за по сле но сти у Ср би ји је у 2011. го ди ни 



из но си ла 30,0%, а у 2014. го ди ни 19,7% (зва нич но је еви ден ти ра но 562.000 
не за по сле них ли ца) [Statistički go diš njak Ju go sla vi je, 2014; Sta ti stič ki go diš njak 
Sr bi je, 2014; Ан ке та о рад ној сна зи 2014, 2015: 15].

То ком тран зи ци је ме ња ла се струк ту ра за по сле них пре ма сво јин ском 
ста ту су пред у зе ћа. Од свих за по сле них (без Ко со ва и Ме то хи је) у 2000. 
нај ви ше је ра ди ло у дру штве ном сек то ру (76,9%). У при ват ном сек то ру 
би ло је 19,5% за по сле них, а у за дру жном и ме шо ви том 3,6% [Statistički 
go diš njak Ju go sla vi je, 2001: 98]. То се зна чај но про ме ни ло то ком тран зи-
ци је, па је 2014. ве ћи на за по сле них ра ди ла у пред у зе ћи ма у при ват ној 
ре ги стро ва ној сво ји ни (53,9%), 11% у при ват ној не ре ги стро ва ној, 31% у 
др жав ној, а сим бо лич ких 2,2% у оста лим об ли ци ма сво ји не [Statistički 
go diš njak Sr bi je, 2014: 65]. Ви ди се да го то во не ма тра га од дру штве не и 
за дру жне сво ји не, а да је др жа ва без ди рект не на ци о на ли за ци је по ста ла 
вла сник зна чај ног де ла ка пи та ла. Уз то, до шло је до тер ци ја ри за ци је или 
ра ста услу жног сек то ра на ра чун при мар ног (по љо при вре де) и се кун дар-
ног (ин ду стри је). Од свих за по сле них у 2013. у при мар ном сек то ру ра ди ло 
је 21,3% за по сле них, у се кун дар ном 20,2% (у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји 
17,1%), а у тер ци јар ном 58,5% [Statistički go diš njak Sr bi je, 2014: 57].

При ва ти за ци ја у Ср би ји ни је до ве ла до ве ћег еко ном ског ра ста и 
по ра ста бо гат ства дру штва. Она је чак по твр ди ла да је бе сми сле но осла-
ња ње са мо на стра не ин ве сти ци је, као сред ство раз во ја. По се бан про блем 
је сте што је др жа ва стра ним ин ве сти то ри ма ну ди ла та кве по год но сти 
ка кве ни су по сто ја ле ниг де у ре ги о ну (осло ба ђа ње по ре за, ви со ке суб-
вен ци је, јеф ти на енер ги ја, си ро ви не и рад на сна га). Нај пре су про да ва на 
нај про фи та бил ни ја пред у зе ћа а по том ма ње успе шна. Че сто се ку по ва ло 
ра ди „пра ња” шпе ку ла тив ног ка пи та ла, због тр жи шта и јеф ти не рад не 
сна ге и бр зог бо га ће ња но вих вла сни ка. Сто га су но ви вла сни ци сма њи-
ва ли број за по сле них рад ни ка и њи хо ве за ра де и дру ге ма те ри јал не на-
кна де. Дра стич но су угро жа ва ли за по сле ни ма основ на еко ном ска, со ци-
јал на и син ди кал на пра ва. Све му то ме до при не ла је и др жа ва и по ли тич-
ка власт. Опа да ла је и ефи ка сност ин ве сти ци ја. То је би ла нај сла би ја 
тач ка и у дру штву пре тран зи ци је. Ка пи тал ни ко е фи ци јент се у пе ри о ду 
2000–2011. по ве ћао с 1,73 на 21,44, или за 12,4 пу та. Уче шћа до ма ћих 
бру то ин ве сти ци ја у БДП од 1997. до 2011. би ла су од 10% до 24%, што 
зна чи да су нај ви ше ко ри шће на сред ства од за ду жи ва ња и стра них ин-
ве сти ци ја. Јав ни дуг је по рас тао, од 6 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра 1990. 
на 22,9 ми ли јар ди евра у ју лу 2015. М. Шо јић је за кљу чио да је тем по 
за ду жи ва ња био бр жи од ра ста БДП Ср би је [Šojić 2014a: 247].

Кре та ње ре ал них за ра да у Ср би ји би ло је раз ли чи то у по је ди ним 
фа за ма тран зи ци је. На по чет ку су оне бр зо опа да ле и обез вре ђе не, то ли-
ко да је, на при мер, че тво ро чла ној бе о град ској по ро ди ци 1995. би ло по-
треб но 2,7 про сеч не пла те за по кри ће по тро шач ке кор пе. То је нај ви ше 
по го ди ло ма ну ел не рад ни ке, по себ но за по сле не у дру штве ном сек то ру 
[Мрк шић 2000: 258, 280]. Сто га су се они ба ви ли и до пун ским ак тив но-
сти ма, где се при ба вља ло и до тре ћи не ре дов них при хо да до ма ћин ства. 
По сле 2000. раст ре ал них за ра да је ви ши од про дук тив но сти ра да и ра ста 
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БДП Ср би је. Удео но ми нал них бру то лич них до хо да ка у БДП је од 2000. 
до 2008. био ре ла тив но ви сок, и ви ше стру ко пре ма ши вао ди на ми ку ра ста 
БДП, што је по ли ти ка иста као и пре 1990. У ме ђу вре ме ну се и ин фла ци-
ја одр жа ва ла да ле ко из над про сеч не за бе ле же не у раз ви је ним зе мља ма 
За па да и у ре ги о ну. Од 2001. (ка да је би ла 80,6%) сма њи ва ла се, али је и 
2012. би ла ви ша (15,0%) не го у зе мља ма Цен трал не и Ис точ не Евро пе 
[Wo rld Bank, 2012].

При ва ти за ци ја је ди рект но би ла усме ре на про тив ин ду стри је, ве ћи-
не рад ни ка и њи хо вих син ди ка та. То су ин те ре си ка пи та ла у све ту, па и 
у дру штву у тран зи ци ји. Од свих пред у зе ћа 878 је при ва ти зо ва но, а ни је 
про да то са мо 39 [Savić 2014: 302]. Ин ду стриј ска про из вод ња је од 1990. 
до 2012. сма ње на за 40%, а у пре ра ђи вач кој ин ду стри ји за 95% [Šojić 2014: 
66]. Бру то ин ве сти ци је у основ не фон до ве ин ду стри је од 1990–2001. би ле 
су 10–11%, што је упо ла ма ње од по треб ног. Удео ин ду стри је у БДП Ср би-
је 2013. био је 19%, док је свет ски про сек 31% [Wo rld Bank, 2014]. Не што 
спо ри је опа да ла је про дук тив ност ра да, не због ве ће ефи ка сно сти ра да већ 
због бр жег от пу шта ња рад ни ка. На тај на чин се де ин ду стри ја ли за ци ја у 
Ср би ји ис по љи ла у свим сво јим не га тив ним аспек ти ма. По ред то га, при-
ва ти за ци ја је од 1990. до 2007. до ве ла до не ста ја ња ве ли ких пред у зе ћа са 
1.000 и ви ше за по сле них, па се њи хов број сма њио са 217 на 55. Уни ште-
ни су и ве ли ки гра до ви, ин ду стриј ски цен три с ви ше од 1.000 за по сле них, 
по чет ком по сма тра ног пе ри о да би ло их је 62, а на кра ју 28 [Savić 2014: 51].

Про паст ин ду стри је, по себ но пре ра ђи вач ке, у ди рект ној је ве зи с при-
ва ти за ци јом. Ко на чан ре зул тат је уни ште ње чи та вих при вред них и ин ду-
стриј ских гра на. Од 2001. до 2007. „...ме тал ска ин ду стри ја Ср би је је оста ла 
без 90.000 за по сле них. Тек стил на ин ду стри ја је ви ше не го пре по ло вље на 
и оста ла је без ви ше од 66.000 за по сле них” [Kosanović i Pa u no vić 2010: 134]. 
Ин ду стри ја је де ва сти ра на и не мо же по ста ти сек тор опо рав ка при вре де 
и дру штва. Ње но тех но ло шко за о ста ја ње је 5–6 ге не ра ци ја за све том. Све-
га 5% при па да ви шим тех но ло ги ја ма, 10% сред ње ви со ким, 25% сред ње 
ни ским, а 65% опре ме је ни ске тех но ло ги је [Петровић 2014: 185]. Обез вре-
ђе на су и зна ња за по сле них и по тен ци јал них рад ни ка.

Раст си ро ма штва и еко ном ских и ре ги о нал них не јед на ко сти су нор-
мал на по сле ди ца не по сто ја ња стра те ги је при вре де, ре ги о нал ног раз во ја 
и со ци јал не по ли ти ке у ин те ре су ве ћи не гра ђа на. При ват ни вла сник не ма 
ин те ре са за то, а цео си стем је ов де под ре ђен ње му и сти ца њу про фи та. 
По рас тао је и Џи ни ко е фи ци јент при хо да до ма ћин ста ва у ре ги о ни ма раз-
ли чи те еко ном ске раз ви је но сти [Јаkopin 2014: 116, 128]. To је ло гич на по-
сле ди ца нео ли бе рал не тран зи ци је и при ва ти за ци је.

Рад нич ка кла са Ср би је је уни ште на кроз про це се при ва ти за ци је и 
нео ли бе рал не тран зи ци је. На то ука зу ју и ре зул та ти ре ле вант них со цио-
ло шких и еко ном ских ис тра жи ва ња о про ме на ма еко ном ске и дру штве не 
струк ту ре. Ма ну ел ни рад ни ци су че шће и ма сов ни ји од оста лих про фе-
си о налнх гру па гу би ли по сао, би ли без по сла, ду же га тра жи ли и ду же 
жи ве ли у си ро ма штву. Они су нај ма сов ни ја гру па ци ја ме ђу зва нич но еви-
ден ти ра ним не за по сле ним ли ци ма, а ко ја су оста ла без по сла због сте ча ја, 
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про да је и ли кви да ци је пред у зе ћа. Све вре ме тран зи ци је нај ло ши је су про-
ла зи ли НК и ПКВ рад ни ци, док су КВ и ВКВ рад ни ци има ли не што бо љи 
ма те ри јал ни по ло жај. Мно ги од њих су се укљу чи ли у си ву еко но ми ју или 
се вра ћа ли на се ло. Та мо су при сти за ли да би обез бе ди ли до дат не при хо де, 
трај но се по све ти ли ра ду на соп стве ној зе мљи или су по ста ја ли кла сич-
ни над ни ча ри код но вих ве ле по сед ни ка. Све му то ме до при нео је и про цес 
де син ди ка ли за ци је за по сле них, ко ји је са сво је стра не по мо гао да љој 
фраг мен та ци ји и ато ми за ци ји рад нич ке кла се Ср би је.

ЗА КЉУ ЧАК

То ком со ци ја ли стич ке мо дер ни за ци је ство ре но је сред ње раз ви је но 
ин ду стриј ско дру штво, ре ла тив но обра зо ва на рад нич ка кла са, из ме ње на 
со ци јал на струк ту ра и по стиг ну ти зна чај ни ре зул та ти у до ступ но сти 
обра зо ва ња, здрав ства и со ци јал не за шти те ве ћи ни гра ђа на. Нај ве ћу це-
ну за то су пла ти ли се ља штво и кла сич ни сред њи сло је ви. Нај ве ћу ко рист 
има ли су не ма ну ел ни сло је ви, по себ но они с мо но по лом над по ли тич ком 
мо ћи и дру штвом. Због при ро де вла да ју ће кла се ни ка да се ни је пре шло 
на ин тен зи ван ин ду стриј ски раз вој, ни ти су при вред не и дру штве не ре-
фор ме, у прав цу ви ше тр жи шта и при ват не ини ци ја ти ве, мо гле да бу ду 
спро ве де не. Рад нич ка кла са је из си стем ских раз ло га де це ни ја ма би ла 
фраг мен ти ра на по гран ској и те ри то ри јал ној при пад но сти. Вла да ју ћа 
кла са је кра јем 1980-их то усме ри ла, уз по моћ спољ них фак то ра, у прав-
цу раз би ја ња др жа ве и дру штва. На тај на чин су ње ни зна чај ни де ло ви 
по ста ли је згро но ве ка пи та ли стич ке кла се.

Тран зи ци ја је у Ср би ји до ве ла до ства ра ња дру штва ка пи та ли стич-
ке пе ри фе ри је. Др жа ва је по ста ла но си лац пр во бит не ка пи та ли стич ке 
аку му ла ци је. То је оства ре но кроз нај ва жни ји про цес – при ва ти за ци ју. 
Она је омо гу ћи ла ства ра ње но ве ка пи та ли стич ке кла се, бли ске ин те ре-
си ма круп ног гло ба ли зо ва ног ка пи та ла, по том но вих сред њих сло је ва и 
ра сло је не рад нич ке кла се. При ва ти за ци јом је уни ште на при вре да, а по-
себ но пре ра ђи вач ка ин ду стри ја. Не ста ле су чи та ве ин ду стриј ске гра не, 
ве ли ки гра до ви и пред у зе ћа, не ка да шњи но си о ци раз во ја. Због ми та о 
при ма ту и успе шно сти при ват не сво ји не уни ште на је дру штве на сво ји на. 
Украт ко ре че но, де ин ду стри ја ли за ци ја је до ве ла до про па да ња нај ве ћег 
де ла рад нич ке кла се, јер су рад ни ци оста ја ли без рад них ме ста. Сти гло 
их је си ро ма штво, ма сов на не за по сле ност, ве ћа екс пло а та ци ја и дру штве-
на не јед на кост. 
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SUM MARY: In this pa per the aut hor analyzed and de scri bed the most im por tant 
syste mic ca u ses of the pro cess of de in du stri a li za tion and the di sap pe a ran ce of the wor king 
class in Ser bia. The ini tial hypot he sis was: a pro cess of de in du stri a li za tion was de ter mi-
ned by syste mic fac tors, i.e. the cha rac ter of the new ru ling class, the ran ge of mo dels of 
tran si tion and pri va ti za tion, and the pla ce of the co un try in the world ca pi ta list system. 
It was al so in flu en ced by the cha rac ter of tra de union or ga ni za ti ons, and both old and 
new forms of wor kers’ re si stan ce to the loss of eco no mic and so cial rights. In the first 
part of the pa per we re stu died the cha rac te ri stics of in du stri a li za tion and the wor king 
class be fo re the tran si tion, spe ci fic fe a tu res of ca pi ta list and so ci a list mo der ni za tion, in-
du stri a li za tion and ur ba ni za tion in so ci a list Yugo sla via and Ser bia. A spe cial at ten tion 



753

was paid to the fi nan cial sta tus, cha rac te ri stics and struc tu re of the wor king class be fo re 
the tran si tion. The se cond part is de vo ted to the pro blems of tran si tion, pri va ti za tion and 
de in du stri a li za tion in Ser bia over the last qu ar ter of a cen tury. The aut hor po in ted to the 
most im por tant su bjects of so cial tran si tion, the ir so cial po wer and in flu en ce over the 
se lec tion and im ple men ta tion of a spe ci fic mo del of pri va ti za tion. They ha ve a de ci si ve 
ro le in the de struc tion of the old and the emer gen ce of the new so cial struc tu re of so ci ety 
in the pe rip hery of the ca pi ta list system. It is par ti cu larly emp ha si zed that pri va ti za tion 
led to de in du stri a li za tion of Ser bia and de te ri o ra tion of the wor king class. Fi nally, the 
aut hor con clu ded that du ring the tran si tion pu blic pro perty was de stroyed  as well as the 
most im por tant eco no mic and in du strial ac ti vi ti es, and the wor king class was syste ma ti-
cally mar gi na li zed. An agra rian so ci ety was cre a ted, wit ho ut ma te rial and ot her as sets 
to con ti nue mo der ni za tion and de moc ra tic pro ces ses.

KEYWORDS: mo der ni za tion, de in du stri a li za tion, pu blic pro perty, pri va ti za tion, 
wor king class
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СА ЖЕ ТАК: За раз ли ку од САД, не га тив не ка мат не сто пе у Евро зо ни и 
дру гим зе мља ма Евро пе као ре зул тат не ви ђе не екс пан зив не мо не тар не по-
ли ти ке ко ју спро во ди Европ ска цен трал на бан ка (ЕЦБ) од 2014. го ди не има ће 
да ле ко се жне не га тив не по сле ди це. Од лу ке гра ђа на да по вла че но вац из ба-
на ка и ста вља ју га у се фо ве, ин ве сти ра ју у не крет ни не и зе мљи ште, и од лу ка 
ком па ни ја да др же ве ли ке из но се у ке шу или от ку пљу ју сво је ак ци је и за-
тва ра ју се у усло ви ма кон фликт них од но са цен трал них ба на ка, ука зу ју на 
при су ство ри зи ка се ку лар не стаг на ци је. На дру гој стра ни, бр жи опо ра вак 
аме рич ке при вре де и нор ма ли за ци ја мо не тар не по ли ти ке Fed-а кроз за по-
че ти ци клус по ди за ња кључ не ка мат не сто пе до при не ће да љем ја ча њу аме-
рич ког до ла ра у од но су на евро. То ће зна чај но по ве ћа ти те рет сер ви си ра ња 
спољ ног ду га пре за ду же ним зе мља ма ко је су за ду же не у до ла ри ма. То је 
слу чај и са Ср би јом. На ста вак екс пан зив не мо не тар не по ли ти ке ЕЦБ по зи-
тив но ће ути ца ти на раст ре ал ног БДП Ср би је у 2017. го ди ни. Го то во нул те 
но ми нал не ка мат не сто па на штед њу ста нов ни штва у Евро зо ни не по вољ но 
ће ути ца ти на њен бу ду ћи при вред ни раст. Ефек ти та кве по ли ти ке осе ти ће 
се у Ср би ји јер су ка мат не сто пе на штед њу у бан ка ма та ко ђе бли зу ну ли. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ди вер гент на мо не тар на по ли ти ка, Евро зо на, САД, 
Европ ска цен трал на бан ка, ка ма те 

ИЗ МЕ ЊЕ НА АР ХИ ТЕК ТУ РА ФИ НАН СИЈ КОГ СИ СТЕ МА  
НА КОН ИЗ БИ ЈА ЊА КРИ ЗЕ

На кон из би ја ња свет ске фи нан сиј ке кри зе 2007–2008. цен трал не 
бан ке нај ра зви је ни јих ин ду стриј ских зе ма ља – САД, Евро зо не, Ве ли ке 
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Бри та ни је и Ја па на, при бе гле су не са мо кон вен ци о нал ним ме ра ма екс-
пан зив не мо не тар не по ли ти ке као што је сма ње ње кључ не ка мат не сто пе 
на ну лу, већ и ши ро ком спек тру не кон вен ци о нал них ме ра екс пан зив не 
мо не та р не по ли ти ке ко је ни су ви ђе не у мо не та р ној исто ри ји. Раз ли чи ти 
ефек ти тих ме ра на пла ну опо рав ка при вред не ак тив но сти и из ла ска из 
зо не де фла ци је и вра ћа ње на ни во ци ља не ин фла ци је од 2%, у по је ди ним 
од тих зе ма ља до ве ли су до то га да је од сре ди не 2014. го ди не на сту пио 
но ви пе ри од по ту но ди вер гент них мо не тар них по ли ти ка. Док САД од 
2015. по чи њу да ула зе у про цес нор ма ли за ци је мо не та р не по ли ти ке из ра-
жен кроз ула зак у ци клус по ступ ног по ве ћа ња кључ не ка мат не сто пе, до-
тле Европ ска цен трал на бан ка (ЕЦБ) сле ди дру га чији курс – агре сив ну 
мо не та р ну ре лак са ци ју. Слич но чи ни и Ја пан, док Ве ли ка Бри та ни ја на-
кон шо ка иза зва ног ре фе рен ду мом о из ла ску из Европ ске уни је (Брег зит) 
ју на 2016. не мо же да се вра ти на пу та њу нор ма ли за ци је мо не та р не по ли-
ти ке у бли ској бу дућ но сти.1 

ЕЦБ је пред ве ли ким иза зо ви ма од сре ди не 2014. го ди не због то га 
што све ме ре ко је је пред у зи ма ла у прет ход них шест го ди на на пла ну 
под сти ца ња ба на ка да одо бра ва ју кре ди те ком па ни ја ма и до ма ћин стви ма 
у функ ци ји по ве ћа ња при вред не ак тив но сти ни су да ле за до во ља ва ју ће 
ре зул та те. По ста ло је ја сно да су при сут ни ве ли ки ри зи ци да при вре да 
Евро зо не уђе у опа сну спи ра лу де фла ци ја–стаг на ци ја при вред не ак тив-
но сти из ко је се те шко из ла зи [Ђукић 2016: 311].

На кон из би ја ња свет ске фи нан сиј ске кри зе ар хи тек ту ра фи нан сиј-
ског си сте ма то ли ко се из ме ни ла да све оно што се сма тра ло кла сич ним 
уџ бе нич ким кли ше и ма, по пут бла го твор ног деј ства опа да ју ћих ка мат них 
сто па на раст ре ал ног БДП-а на сред њи рок, у нај ве ћој је ме ри ре ла ти ви-
зо ва но или не ги ра но (слу чај Ја па на). Са мим тим, мо ра се тра га ти за но вим 
ре ше њи ма. Шта то прак тич но зна чи? То зна чи да је кон цепт ци ља не ин-
фла ци је ко ји се при ме њи вао чи та ве три де це ни је пот пу но уз др ман, за хва-
љу ју ћи па ра док си ма ко је је ство ри ла кри за. Ан ти кри зна агре сив на екс-
пан зив на мо не та р на по ли ти ка по ка за ла се де ли мич но ефи ка сном или 
не е фи ка сном, упр кос ви ше го ди шње при ме не, ка ко кон вен ци о нал них ме ра 
мо не тар не екс пан зи је, по пут оба ра ња кључ не ка мат не сто пе Цен трал не 
бан ке на нул ти ни во, та ко и до са да не ви ђе них не кон вен ци о нал них ме ра 
мо не тар не екс пан зи је, по пут кван ти та тив них олак ши ца (qu an ti ta ti ve ea sing) 
од стра не цен трал них ба на ка по ме ну тих зе ма ља. Не кон вен ци о нал не ме ре 
су по при ми ле раз ли чи те мо да ли те те, ко ји се не ка да ни су сме ли ни по-
ми ња ти на на уч ним и струч ним ску по ви ма. Ту се, из ме ђу оста лог, ми сли 
на от куп од стра не цен трал них ба на ка не са мо др жав них об ве зни ца не го 

1 Агре сив ном екс пан зив ном мо не тар ном по ли ти ком, кроз енорм ну екс пан зи ју при мар-
ног нов ца (по ве ћа њем свог би лан са) цен трал не бан ке су у по ме ну тим зе мља ма спре чи ле 
слом на ци о нал них бан кар ских и фи нан сиј ских си сте ма и ти ме одр жа ле ред у фи нан си ја ма 
у све ту. При томe, спа ша ва ју ћи не сол вент не бан ке и дру ге фи нан сиј ске ин сти ту ци је, омо гу-
ћи ле су ме на џе ри ма и ак ци о на ри ма при ват них ин сти ту ци ја да со ци ја ли зу ју гу бит ке узро-
ко ва не ло шим упра вља њем ри зи ци ма пре из би ја ња свет ске фи нан сиј ске кри зе. Упр кос при-
ва ти зо ва ним до би ци ма пре из би ја ња кри зе те струк ту ре су оста ле не ка жње не.
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об ве зни ца кор по ра ци ја на тр жи шту, што је ра ни је би ло не за ми сли во и 
ко си ло се са те мељ ним прин ци пи ма во ђе ња ефи ка сне мо не тар не по ли ти ке 
[Ђукић 2016: 312]. 

При том, ни да нас се не на зи ре крај упум па ва ња нов ца, овог пу та од 
стра не EЦБ, јер је Си стем фе де рал них ре зер ви (Fed), на кон за бе ле же ног 
опо рав ка аме рич ка при вре де – па да сто пе не за по сле но сти ис под 5% – на-
ја вио да ље по ве ћа ње ре фе рент не ка мат не сто пе (Fe de ral Funds Ra te), овог 
пу та за крај 2016. Ини ци јал но по ве ћа ње те сто пе усле ди ло је у де цем бру 
2015, пр ви пут на кон из би јања свет ске фи нан сиј ске кри зе, са ни воа 0–0,25% 
ко ји је ва жио од де цем бра 2008. го ди не на ни во од 0,5%. Чи ње ни ца да је 
Fed ис по љио су здр жа ност код по ве ћа ња ка мат не сто пе то ком 2016. го ди не 
ука зу је да по пр ви пут у сво јој исто ри ји не раз ми шља са мо о по сле ди ца-
ма по до ма ћу еко но ми ју, већ и о по сле ди ца ма та кве од лу ке на свет ску 
при вре ду. У ко јој ме ри се при вре да Eврозоне спо ро опо ра вља у од но су 
на при вре ду САД нај бо ље се ви ди на Гра фи ко ну 1a/б, ка ко у по гле ду по-
ве ћа ња ре ал ног БДП per ca pi ta, у од но су на ба зну (кри зну) 2008. го ди ну, 
та ко и у по гле ду тем па сма њи ва ња сто пе не за по сле но сти по чев од ја ну а ра 
2008, а за кључ но са де цем бром 2014.

Гра фи кон 1. а) Ре ал ни БДП per ca pi ta у САД и Евро зо ни (пр ви ква р тал 2008 = 
100); б) Сто па не за по сле но сти у САД и Евро зо ни (про ме не од ја ну а ра 2008. у 

%-ним по е ни ма)
Из вор: [E u ro stat].

ЕЦБ је пак до та кла дно ка да су у пи та њу кван ти та тив не олак ши це, 
штам па ју ћи, по чев од мар та 2016. го ди не про сеч но ме сеч но до дат них 80 
ми ли јар ди евра кроз ре а ли за ци ју про гра ма ку по ви не об ве зни ца не са мо 
фи нан сиј ских ин сти ту ци ја, већ и ком па ни ја. Ме ђу тим, тр жи ште не ре а-
гу је у ме ри ко јој ЕЦБ оче ку је. Ово упр кос ис то вре ме ном сма њи ва њу кључ-
не ка мат не сто пе на нул ти ни во и по ве ћа њу не га тив не (ка зне не) ка мат не 
сто пе на де по зит не по год но сти на -0,4%, у мар ту 2016. Да кле, ЕЦБ је 



ти ме са мо при зна ла да па кет пред у зе тих ме ра мо не тар не екс пан зи је из 
де цем бра 2015. ни је био до во љан да при вре да Евро зо не не то не да ље у де-
фла ци ју пра ће ну спо ри јим ра стом при вред не ак тив но сти од оче ки ва ног. 
Тај па кет под сти цај них ме ра је об у хва тао:

• Про ду же так про гра ма кван ти та тив них олак ши ца тј. ме сеч не ку по-
ви не др жав них хар ти ја од вред но сти у из но су од 60 ми ли јар ди евра 
за шест ме се ци – до мар та 2017, уз ње го во про ши ре ње на ку по ви ну 
фи нан сиј ске ак ти ве ко ја укљу чу је ин стру мен те дŷга ло кал них те-
ри то ри јал но-по ли тич ких це ли на и ре ги ја, 

• Не што ра ни је по ве ћа ње не га тив не ка мат на сто пе на де по зи те ко је 
бан ке др же код ЕЦБ за де сет ба зних по е на – на -0,30%, 

• За др жа ва ње кључ не ка мат не сто пе на глав не опе ра ци је ре фи нан си-
ра ња на ни воу од 0,05% ко ји је фи гу ри рао од сеп тем бра 2014.
Бан ке же ле да по ве ћа ју обим одо бре них кре ди та, али ни ко р по ра ци-

је ни ти ста нов ни штво не же ле да се за ду жу ју упр кос нај ни жим ка мат ним 
сто па ма у исто ри ји Евро зо не. Је ди но то же ле др жа ве, и то пре за ду же не 
чла ни ца Евро зо не, по пут Грч ке, Ита ли је, Шпа ни је, Пор ту га ли је. Кор по-
ра ци је не ре а гу ју јер не ви де из ла зак на пу та њу убр за ног при вред ног 
ра ста ко ја би би ла одр жи ва. Обр ну то, нај ве ћи део њих има оче ки ва ња да 
ће то би ти се ку лар на стаг на ци ја [Sum mers 2016]. То зна чи да оне не ви де 
ко ја је то ини ци јал на капи сла ко ја би под ста кла но ви та лас ино ва ци ја, 
но ви та лас рас ту ће про дук тив но сти, и кре а ци ју но вих про из во да, али и 
рас ту ће тра жње којe би при вре де раз ви је них ин ду стриј ских зе ма ља вра-
ти ле на ду го роч ну пу та њу при вред ног ра ста пре кри зе. 

По на ша ње становништв a кре ће сe у са свим су пр от ном сме ру у од-
но су на пе ри од пре кри зе. Због све не по вољ ни је ста ро сне струк ту ре ста-
нов ни штва Евро пе штед ња се по ве ћа ва, а ако по гле да мо исто риј ски ни во 
штед ње у зе мља ма као што су Не мач ка и Швај цар ска, и дру ге у ко ји ма 
су до ма ћин ства тра ди ци о нал но скло на штед њи, ви ди мо да је кри за ту 
скло ност по ве ћа ла. У та квом кон тек сту, кон цепт ци ља не ин фла ци је ко ји 
спро во де ЕЦБ и ве ли ки број дру гих цен трал них ба на ка не ма ва лид ну 
ар гу мен та ци ју да оп ста не јер је оства ре на сто па ин фла ци је већ го ди на ма 
ис под ци ља не (утвр ђе не на ни воу до 2%), код ве ћи не зе ма ља, а Евро зо на 
па ти од хро нич не де фла ци је. Раст це на у Ее вро зо ни у 2014. у од но су на 
прет ход ну го ди ну из но сио је 0,4%, у 2015. био је на нул том ни воу, у пр-
вом квар та лу 2016. пре ма истом ква р та лу 2015. из но сио је 0%, а у дру гом 
квар та лу -0,1%.2

Осим то га, на свет ском ни воу, „при род на ре ал на ка мат на сто па” 
(glo bal ne u tral ra te) је па ла на ни во од све га 1%. Пре ма по след њим ем пи-
риј ским ис тра жи ва њи ма ве ро ват но ће оста ти на том или чак не што ни жем 
ни воу, на сред њи и ду жи рок [Rac hel and Smith 2015: 51]. При томe, ни жим 
оче ки ва њи ма ве за ним за ду го роч ну сто пу при вред ног раста, пра ће ним 
за о кре том у по жељ ној сто пи штед ње и ин ве сти ци ја мо же се об ја сни ти 
сма ње ње од 400 од укуп но 450 ба зних по е на у ка мат ним сто па ма на свет-

2 Из вор: [E u ro pean Cen tral Bank: Sta ti sti cal Da ta Wa re ho u se – Sta ti stics, S4].
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ском ни воу то ком прет ход нох 30 го ди на. На опа сност да штед ња бу де 
усме ре на на ку по ви ну по сто је ћих об ли ка ак ти ве и ти ме до ве де до раст 
њи хо вих це на упо зо ра ва на сле де ћи на чин:

„Ре ал не ка мат не сто пе су вр ло ни ске, тра жња је тро ма и ин фла ци ја 
је ни ска, баш као што би чо век мо гао да оче ку је у при су ству ви шка штед-
ње. У од су ству мно гих до брих но вих ин ве сти ци о них при ли ка, штед ња 
те жи да се кре ће ка по сто је ћим об ли ци ма (на гла сио ау тор) ак ти ве, узро-
ку ју ћи ин фла ци ју це на ак ти ве” [Самерс 2016: 4].

УГРО ЖЕ НА АУ ТО НО МИ ЈА ЦЕН ТРАЛ НИХ БА НА КА

Цен трал не бан ке ви ше не ужи ва ју ау то но ми ју ка кву су ужи ва ле ни-
ти ће је ужи ва ти, јер су оне са ме се би од у зе ле про стор и ка зни ле се бе 
бе со муч ним штам па њем нов ца по сле из би ја ња свет ске фи нан сијс ке кри-
зе 2008. Ме ре но уде лом у БДП би лан си цен трал них ба на ка по пут Fed, 
Цен трал не бан ке Ен гле ске до сти гле су пре ко 22%. У Ја па ну је то и пре ко 
45%, што са мо го во ри о то ме ка ко се до шло до ап сурд ног ста ња: екс пан-
зив на мо не тар на по ли ти ка ко ја је тре ба ла да по слу жи за ку по ви ну вре-
ме на, ни је ис ко ри шће на од стра не по ли тич ких струк ту ра и но си ла ца 
еко ном ске по ли ти ке да се ак ти ви ра ју са свим дру ги ин стру мен ти ко ји би 
би ли у фук ци ји оства ри ва ња по жељ не ду го роч не сто пе еко ном ског ра ста. 

Све до ци смо те сти ра ња раз ли чи тих ком би на ци ја мо не тар не, фи скал-
не и дру гих по ли ти ка и њи хо ве (не)мо гућ но сти да про ду ку ју ам би јент у 
ко јем би сто па при вред ног ра ста кре ну ла одр жи вом уз ла зном пу та њом 
– не вра ћа њем на исто риј ске сто пе јер је то вр ло ма ло ве ро ват но, већ за-
ви сно од ре ги је. Је дан слу чај су САД, дру ги је Евро зо на, тре ћи Ја пан, 
че твр ти Ве ли ка Бри та ни ја (на кон Брег зи та), а пе ти зе мље са тр жи шти ма 
у успо ну (Emer ging Mar ket Eco no mi es). За САД то зна чи по сти за ње сто пе 
ра ста ре ал ног БДП од пре ко 2%, док је ма ло ве ро ват но да ће Евро зо на, 
ко ја је под те ре том про шлих струк тур них по ре ме ћа ја ко је ни је ре ша ва ла 
ни пре кри зе, бр зо иза ћи на ту пу та њу, из на пред на ве де них раз ло га. Кор-
по ра ци је у Евро зо ни не же ле да се за ду жу ју упр кос ка мат ним сто па ма 
ко је пре ва зи ла зе сва чи ју има ги на ци ју укљу чу ју ћи и ту не га тив ни Еу ри-
бор (Eu ri bor) чи ји се ми нус ни је мо гао за ми сли ти пре не ко ли ко го ди на. 
Ста нов ни штво та ко ђе из бе га ва за ду жи ва ње код ба на ка. Из ве сно по ве ћа ње 
ко ри шће них кре ди та то ком 2016. го ди не у од но су на прет ход не го ди ну 
не да је осно ву за оп ти ми зам јер је оства ре но за хва љу ју ћи ни ској старт ној 
осно ви, а не су штин ској про ме ни по на ша ња, у сми слу по ве ћа не скло но-
сти по тро шњи. На кон не га тив них сто па ра ста ко ри шће них кре ди та од 
стра не не фи нан сиј ских кор по ра ци ја у Евро зо ни у пе ри о ду 2013–2015, у 
пр вом квар та лу 2016. је за бе ле жен ме ђу го ди шњи раст од све га 0,8%, а у 
дру гом квар та лу од 1,3%. Код кре ди та одо бре них сек то ру ста нов ни штва 
си ту а ци ја је не што по вољ ни ја – раст од 1,9% за бе ле жен је у 2015. го ди ни, 
а у пр вом и дру гом квар та лу 2016. раст од 2,2 и 1,9%, ре спек тив но.3

3 Из вор: [E u ro pean Cen tral Bank: Sta ti sti cal Da ta Wa re ho u se – Sta ti stics, S20].
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Као што се ви ди на гра фи ко ну 2 и 3, две ре пре зен та тив не крат ко-
роч не ка мат не сто пе на тр жи шту нов ца у Евро зо ни – Eурибор на три 
ме се ца и Eурибор на шест ме се ци су кон ти ну и ра но не га тив не од по чет-
ка 2015. У но вем бру 2016. про сеч на днев на вред ност Eурибора с ро ком 
до спе ћа од три ме се ца из но си ла је -0,31%, а Еу ри бо ра с ро ком до спе ћа на 
шест ме се ци ко ји се ко ри сти код об ра чу на ка мат не сто пе на кре ди те за 
ку по ви ну ку ћа -0,21%.

Гра фи кон 2. Еу ри бор на три ме се ца (ја ну ар 1999 – но вем бар 2016)
Из вор: [Blo om berg].

Гра фи кон 3. Еу ри бор на шест ме се ци (ја ну ар 1999 – но вем бар 2016)
Из вор: [Blo om berg].

Ста во ви еко но ми ста у ве зи са ефек том не га тив них ка мат них сто па 
бит но се раз ли ку ју. Не ки сма тра ју да је то ко ри сно за из ла зак из стаг на-
ци је и де фла ци је, а не ки упо зо ра ва ју на ду го роч не штет не по сле ди це 
до во ђе ња у пи та ње осно ве ста бил ног при вред ног ра ста – ви со ке до ми-
цил не штед ње. У сва ком слу ча ју ка жња ва ју се ште ди ше кроз нул те при-
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носe на штед њу или чак не га тив не при но се, што се не мо же тре ти ра ти као 
нор мал но, већ „еко ном ски де ви јант но по на ша ње”. Без ду го роч не ста бил не 
функ ци је штед ње не ма ду го роч них ин ве сти ци ја, што зна чи да ће не ка 
на ред на ге не ра ци ја пла ти ти ви со ку це ну за овај екс пе ри мент по ли ти ча ра 
ко ја ни је ви ђе на у мо не тар ној исто ри ји – да се не га тив ним ка мат ним сто-
па ма ка жња ва ју ште ди ше ко је ку пу ју сво ју бу ду ћу си гур ност, а на гра ђу ју 
су бјек ти ко ји ра си па ју ре сур се – про па ле бан ке, пре за ду же не др жа ве и 
ком па ни је.

Штед ња ста нов ни штва по себ но је бит на за ма ле отво ре не еко но ми је, 
јер ако не ма ква ли тет не (ду го роч не) до ма ће штед ње, по ста вља се пи та ње 
на че му ће се ба зи ра ти бу ду ћи при вред ни раст? Ка ква је ре ак ци ја гра ђа-
на? До ма ћин ства углав ном ра ци о нал но ре а гу ју, не ки по вла че но вац у 
сла ма ри це или се фо ве ван ба на ка, док се дру ги ори јен ти шу на ку по ви ну 
не крет ни на или зе мљи шта ми сле ћи да ће ти ме са чу ва ти ре ал ну ку по ву 
моћ штед ње. У ства ри, ство ри ће се са мо но ви шпе ку ла тив ни ба лон ко ји ће 
јед ног тре нут ка, ка да екс пло ди ра, мно ге за те ћи на на чин на ко ји се то већ 
до го дио у Шпа ни ји – не мо гућ ност про да је ре ал не имо ви не по би ло ко ју 
це ни ра ди пре жи вља ва ња. 

Ве ли ки број еко но ми ста у САД-у и Евро пи сма тра да кључ ни ини-
ци јал ни фак тор по ве ћа ња сто пе ра ста БДП пред ста вља раст ула га ње у 
ин фра струк ту ру – об но ву пу те ва, хи дро- и тер мо е лек тра на, итд. Ме ђу тим 
још увек не ма по ма ка у том прав цу у прак си. Раз лог за то тре ба тра жи ти 
у пре за ду же но сти јав ног сек то ра. Пре ма исто риј ским стан дар ди ма реч 
je о екс трем ним ни во и ма ду га и он да се по ста вља пи та ње, а ко ће да ин-
ве сти ра? Удео јав ног ду га у БДП на ни воу Евро зо не у це ли ни до сти гао 
је 2014. го ди не 92%, а на кра ју дру гог квар та ла 2016. не знат но је сма њен 
– на 91,2%. Ово је упр кос дра кон ским ме ра ма штед ње пред у зе тим од 
стра не пре за ду же них зе ма ља чла ни ца Евро зо не.4 Да кле, мо же се ин ве-
сти ра ти са мо на ба зи чвр сте са рад ње при ват ног и др жав ног сек то ра под 
усло вом да при ват ни сек тор же ли да уђе у тај аран жман са др жа вом. 
Здрав део при ват ног сек то ра је до са да дво стру ко ка жња ван, ка ко по ли-
ни ји трет ма на штед ње, та ко и по ли ни ји ства ра ња илу зи је да се ме ра ма 
мо не тар не по ли ти ке мо же иза ћи из кри зе, без ве ли ких фун да мен тал них 
ис тра жи ва ња ко ја тек ду го роч но да ју ре зул та те, кроз при ме ње на ис тра-
жи ва ња и кре а ци јом про из во да са ни ском це ном. 

У нај ра зви је ним зе мља ма Евро зо не ма ла и сред ња пред у зе ћа од Не-
мач ке па на да ље не же ле да се за ду жу ју. Они ма ко ји су по ве за ни са ве ли-
ким кор по ра ци ја ма ја сно је да по тен ци јал не тра жње у бли жој бу дућ но сти 
не ће би ти и да ни је вре ме за ин ве сти ра ње у но ву опре му и тех но ло ги ју. 
У стра ху од ге о по ли тич ких ло мо ва она те же да се за ча у ре и од ло же од лу-
ке за бо ља вре ме на. С тим у ве зи, Европ ска ко ми си ја [E u ro pean Com mis-
sion, 2016] по сла ла је сиг на ле о мо гу ћим зна чај ним про ме на ма у ста ву o 
фискалноj по ли ти ци, у сми слу по жељ не ори јен та ци је од не у трал не кa 

4 Из вор: [E u ro pean Cen tral Bank: Sta ti sti cal Da ta Wa re ho u se – Sta ti stics, S23].
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екс пан зив ној по ли ти ци у 2017. и 2018. го ди ни. Реч је о уме ре ној фискaл-
ној екс пан зи ји од 0,5% БДП на ни воу Евро зо не. Притом, ме ре фи скал не 
екс пан зи је пре по ру чу ју се са мо зе мља ма са ни ским сте пе ном за ду же но-
сти, по пут Не мач ке и Хо лан ди је. Да ли ће те ме ре за жи ве ти и ка да зна ће 
се тек на кон пред сед нич ких из бо ра у Не мач кој и Фран цу ској ко ји ће се 
одр жа ти 2017. го ди не. Упра во због аси ме три је у по ло жа ју на ве де них и 
пре за ду же них зе ма ља чла ни ца Евро зо не ко је не ће мо ћи да при ме не ме ре 
екс пан зив не фи скал не по ли ти ке, иза зо ви за оп ста нак Евро зо не у по сто-
је ћем об ли ку су све из ра же ни ји [Brun ner me i er, Ja mes and Lan dau 2016].

НЕ КИ ЕФЕК ТИ НА ЛО КАЛ НОМ НИ ВОУ

Не ма сум ње да ће на ста вак спро во ђе ња агре сив не екс пан зив не мо не-
тар не по ли ти ке ЕЦБ-а и бр жи раст при вре де Eврозоне има ти по зи тив не 
ефек те на раст БДП Ср би је, по осно ву мо гу ћег по ве ћа ња из во за. Нај но ви је 
прoгнозе ме ђу на род них фи нан сиј ских ин сти ту ци ја ука зу ју да ће у Ср би ји 
у 2016. сто па ра ста ре ал ног БДП из но си ти 2,5%, те да ће у 2017. би ти по-
ве ћа на на 2,7%.5 Што се ти че до ма ћих под сти цај них фак то ра за да ље 
убр за ња при вред не ак тив но сти у Ср би ји нео сно ва на је тврд ња ко ја се 
че сто чу је да бан ке (углав ном са стра ним ка пи та лом), ну де ћи по вољ не 
кре ди те мо гу под ста ћи при вред ну ак тив ност. Ра ди се о за ме ни те за. Ем-
пи риј ска ис тра жи ва ња по ка зу ју да ће бан ке зна чај но по ве ћа ти обим одо-
бре них кре ди та пред у зе ћи ма и ста нов ни штву тек ка да сто па еко ном ског 
ра ста кре не уз ла зном ли ни јом, а то је за Ср би ју и ре ги он коjeм при па да, 
ка ци љу од бар 4–5% го ди шње. Тек у та квим усло ви ма мо же на ста ти до-
вољ но ши ро ка ба за кли је на та ко ји су не са мо кре дит но спо соб ни не го се 
ви ди да има ју пер спек ти ву у по гле ду тра жње за ре фи нан си ра њем и фи нан-
си ра њем но вих по сло ва. Да кле, ини ци јал ни им пулс не мо же на сту пи ти 
из бан кар ске сфе ре већ обр ну то, он мо ра до ћи од стра не др жа ве и ње не 
од лу ке да га ран ту је фи нан сиј ску ди сци пли ну и под сти че ин ве сти ци је, 
пре све га, раз ви је ном са о бра ћај ном ин фра струк ту ром и до бр ом ре гу ла ти-
вом тр жи шта ко ја шти ти по ве ри о це и ко ја ни је под ло жна че стим про ме-
на ма, као до са да.

Нај ве ћи про блем за Ср би ју и зе мље у ње ном окру же њу ко је су се 
за ду жи ле на ду жи рок у до лар ском из но су, пред ста вља ју ве ли ке осци ла-
ци је кур са до ла ра према евру и из ра же на тен ден ци ја ње го вог ја ча ња. Ово 
не са мо због ди вер гент не мо не тар не по ли ти ке Fed у од но су на мо не тар ну 
по ли ти ку ЕЦБ, већ и због не из ве сно сти око бу ду ћег во ђе ња еко ном ске 
по ли ти ке у САД на кон не дав них пред сед нич ких из бо ра на ко ји ма је нео че-
ки ва но по бе дио кан ди дат ре пу бли ка на ца До налд Трамп.

5 Из вор: [E u ro pean Bank].
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Гра фи кон 4. Курс евра пре ма аме рич ком до ла ру у пе то го ди шњем пе ри о ду 
(25.11.2011–21.11.2016)

Из вор: [Blom berg]

Као што се ви ди на Гра фи ко ну 4, нај ве ће ја ча ње до ла ра пре ма евру 
де си ло се по чет ком 2015. го ди не. На кон овог де ша ва ња, курс евра пре ма 
до ла ру бе ле жи изу те но ве ли ке осци ла ци је у крат ким вре мен ским ин тер-
ва ли ма, што је ре зул тат нер во зне ре ак ци је де ви зног тр жи шта на све сиг-
на ле, не са мо еко ном ске већ и по ли тич ке при ро де. У це ли ни гле да но, у 
на ве де ном пе то го ди шњем пе ри о ду евро је осла био пре ма аме рич ком 
до ла ру за 19,87%, а пре ма швај цар ском фран ку као ва лу ти си гур ног уто-
чи шта за 13,01%.

С об зи ром на чи ње ни цу да је по чет ком 2014. го ди не око 24% спољ ног 
ду га Ср би је но ми ни ра но у до ла ри ма [НБС, 2014: 4] те рет сер ви си ра ња 
овог ду га зна чај но је по ве ћан због курс них раз ли ка јер се де ви зни при ли-
ви оства ру ју углав ном у еври ма, а не у до ла ри ма. Овим се пла ћа ви со ка 
це на ола ком, нео д го вор ном за ду жи ва њу др жа ве у про шло сти, и то по ви-
со ким ка мат ним сто па ма. Ово нај бо ље по твр ђу је при мер за ду жи ва ња на 
под ло зи еми то ва ња евро об ве зни ца кра јем сеп тем бра 2012. го ди не, у из но-
су од јед не ми ли јар де аме рич ких до ла ра, с ро ком до спе ћа од де сет го ди на, 
по из у зет но ви со кој ка мат ној сто пи, од 7,25% на го ди шњем ни воу. Та да 
је је дан до лар вре део 1,286 евра, а кра јем но вем бра 2016. све га 1,060 евра. 
Да кле, до лар је оја чао за 17,6%. У по сма тра ном пе ри о ду мак си мал ни днев-
ни курс евра пре ма до ла ру из но сио је 1,391, а ми ни мал ни 1,049. 

Те рет сер ви си ра ња спољ ног ду га мо гао би се рав но мер ни је рас по ре-
ди ти на ду жи рок, сход но ка па ци те ту на ци о нал не еко но ми је да то чи ни, 
уко ли ко би ме ђу на род не фи нан сиј ске ин сти ту ци је у пре го во ри ма о ре-
струк ту ри ра њу спољ них ду го ва са зе мља ма ко је су пре за ду же не, по пут 
Ср би је, би ле спрем не да ак ти ви ра ју ин стру мент ко ји то омо гу ћа ва. Реч 
је по зна том по себ ном ти пу об ве зни ца ко ји под ра зу ме ва да се из нос от пла-
те ду га ин дек си ра са ра стом БДП, тј. др жав ним об ве зни цам ве за ним за 
раст БДП (So ve re ign GDP-lin ked bonds). Упо тре ба тих об ве зни ца у ци љу 



ре лак си ра ња ду жнич ке по зи ци је пре за ду же них зе ма ља све ви ше се за го-
ва ра и од стра не по је ди них цен трал них ба на ка раз ви је них ин ду стриј ских 
зе ма ља, по пут Бан ке Ен гле ске [Ben ford, Best and Joy 2016]. Ово у ци љу 
пред у пре ђи ва ња из би ја ња но ве ду жнич ке кри зе. Раз ма тра ње та квог ре-
ше ња је на ли ни ји не дав не кри ти ке еко но ми ста у ме ђу на род ним фи нан-
сиј ским ин сти ту ци ја ма, по пут ММФ [O stry, Lo un ga ni and Fur cery 2016] 
ко ја се од но си на нео сно ва но фор си ра ња од стра не тих ин сти ту ци ја при-
ме не нео ли бе рал ног кон цеп та еко ном ске по ли ти ке у про шлости. Тај кон-
цепт се због зах те ва не при ме не пот пу не ли бе ра ли за ци је то ко ва ка пи тал-
них тран сак ци ја по ка зао не у спе шним, увла че ћи мно ге зе мље у ду жнич ко 
роп ство. 

Ја ча ње аме рич ког до ла ра пре ма евру зна чај но је и на кон пр вих на ја-
ва еко ном ске по ли ти ке ко ју ће спро во ди ти Ад ми ни стра ци ја но вог пред-
сед ника САД. Де ви зно тр жи ште је од ре а го ва ло на сле де ће на ја вље не ме ре: 
сма ње ње по ре за ком па ни ја ма, дерегулацијa тр жи шта и по ве ћа ње из да та ка 
за ула га ња у ин фра струк ту ру. Оче ку је се да ће те ме ре ути ца ти на уме-
ре но по ве ћа ње ра ста ре ал ног БДП у дру гој по ли ви ни 2017. и 2018. го ди ни. 
Пре ма по след њим прог но за ма ин ве сти ци о не бан ке „ЈПМор ган” (JPMor gan) 
то по ве ћа ње из но си ће 0,25 про цент них по е на го ди шње. Уз то, на сту па-
ју ће по ве ћа ње кључ не ка мат не сто пе Fed ће до дат но ути ца ти на ја ча ње 
аме рич ког до ла ра. С јед не стра не то ћe по ве ћа ти те рет сер ви си ра ња ду го ва 
но ми ни ра них у до ла ри ма, али иза зва ти и по вла че ње порт фо лио ин ве сти-
то ра из зе ма ља са тр жи шти ма у успо ну. По сле дич но, на сту пи ће при ти сак 
у прав цу де пре си ја ци је на ци о нал них ва лу та у овим зе мља ма и по ве ћа ње 
тро шко ва за ду жи ва ња на ло кал ном ни воу. При ти сак ће би ти уто ли ко 
ве ћи уко ли ко на сту пи на ја вље ни та лас пр о тек ци о ни стич ких ме ра у тр го-
вин ској по ли ти ци САД.

На вед не осци ла ци је на де ви зном тр жи шту, на при ме ру евро/аме рич ки 
до лар, не дво сми сле но по твр ђу ју да је је ди но ис прав но при ли ком за ду жи-
ва ња др жа ве, пред у зе ћа и гра ђа на у стра ној ва лу ти ко ри сти ти ин стру мен те 
но ми ни ра не у еври ма јер је то ва лу та ко ја од ње ног уво ђе ња до ми ни ра у 
свим тран сак ци ја ма у Ср би ји.

ЗА КЉУ ЧАК

По ли ти ка не га тив них ка мат них сто па у Евро зо ни ко ју спро во ди ЕЦБ 
од 2014. го ди не има ће да ле ко се жне не га тив не по сле ди це. Од лу ке гра ђа-
на да по вла че но вац из ба на ка, ин ве сти ра ју у не крет ни не и зе мљи ште, и 
ком па ни ја да др же ве ли ке из но се у ке шу или от ку пљу ју сво је ак ци је, ука-
зу ју на при су ство ри зи ка се ку лар не стаг на ци је. Бр жи опо ра вак аме рич ке 
при вре де и нор ма ли за ци ја мо не тар не по ли ти ке Fed кроз по ди за ња кључ-
не ка мат не сто пе ће до при не ти да љем ја ча њу аме рич ког до ла ра у од но су 
на евро. То ће зна чај но по ве ћа ти те рет сер ви си ра ња спољ ног ду га зе ма ља 
за ду же них у до ла ри ма, по пут Ср би је. На ста вак екс пан зив не мо не тар не 
по ли ти ке ЕЦБ-а ће по зи тив но ути ца ти на крат ко роч ни раст ре ал ног БДП-а, 
а го то во нул те но ми нал не ка мат не сто па на штед њу у Евро зо ни не га тив но 
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на ње гов ду го роч ни раст. Не га тив ни деј ство та кве по ли ти ке осе тиће се 
у Ср би ји јер су ка мат не сто пе на штед њу та ко ђе бли зу ну ли. 
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SUM MARY: In con trast to the USA, ne ga ti ve in te rest ra tes in the Eu ro zo ne and 
ot her Eu ro pean co un tri es, as a re sult of un pre ce den ted ex pan si o nary mo ne tary po licy 
im ple men ted by the Eu ro pean Cen tral Bank sin ce 2014, will ha ve far-re ac hing ne ga ti ve 
con se qu en ces. De ci si ons of ci ti zens to wit hdraw de po sits from banks and ke ep them in 
sa fe de po sit bo xes, in vest in real esta te and land, and de ci si ons of com pa ni es to hold lar-
ge amo unts of cash or to buy-back sha res and clo se up, un der con di ti ons of di ver gent 
po li ci es of cen tral banks in highly in du stri a li zed co un tri es, in di ca tes the pre sen ce of risk 
of se cu lar stag na tion. Fa ster re co very of the USA eco nomy and nor ma li za tion of FED 
mo ne tary po licy thro ugh the cycle of in cre a sing the key in te rest ra te will con tri bu te to 
furt her stren gthe ning of the US dol lar aga inst the eu ro. It will sig ni fi cantly in cre a se the 
bur den of fo re ign debt ser vi cing for highly in deb ted co un tri es that ha ve bor ro wed in US 
dol lars. This is the ca se with Ser bia. Con ti nu a tion of ECB ex pan si o nary mo ne tary po licy 
wo uld ha ve a po si ti ve im pact on real GDP growth in Ser bia in 2017. Clo se to ze ro in te rest 
ra tes on the sa vings of ci ti zens in Eu ro zo ne wo uld ne ga ti vely in flu en ce its fu tu re eco no-
mic growth. Ne ga ti ve ef fects of such a po licy will al so be ma ni fe sted in Ser bia be ca u se 
the in te rest ra tes on sa vings in banks are al so clo se to ze ro. 

KEYWORDS: con se qu en ce, di ver gent, mo ne tary po licy, glo bally, lo cally
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РЕ ВИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СРП СКЕ АУ ТО МО БИЛ СКЕ  
ИН ДУ СТРИ ЈЕ: ДА ЛИ ЈЕ УЛО ГА ФИ ЈА ТА КЉУЧ НА?
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СА ЖЕ ТАК. Пред мет ис тра жи ва ња у ра ду1 је ана ли за ефе ка та ин ве сти-
ци је Фи ја та на раз вој срп ске ау то мо бил ске ин ду стри је. Циљ ис тра жи ва ња 
је да се утвр ди за што је из о ста ло оче ки ва но фор ми ра ње ло кал не ба зе до-
ба вља ча и да ли је Фи јат имао кључ ну уло гу у то ме. У ис тра жи ва њу се 
по ла зи од до при но са кла сте ра укљу чи ва њу ло кал них до ба вља ча у ла нац 
снаб де ва ња гло бал ног ау то мо бил ског про из во ђа ча, као и прет по став ке пре-
ма ко јој при су ство ве ли ких ком па ни ја у кла сте ру де тер ми ни ше сна гу тог 
кла сте ра. При ме ном ме то да еко но ме триј ске ана ли зе (ана ли за сто ха стич ке 
гра ни це) и ста ти стич ких Т-те сто ва на па не лу по да та ка за 40 пред у зе ћа ко ја 
по слу ју у сек то ру ау то мо бил ске ин ду стри је Ср би је екс пли цит но је ана ли-
зи ра но да ли при су ство ве ли ких пред у зе ћа у ау то мо бил ском кла сте ру по-
ве ћа ва пер фор ман се кла сте ра. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су да ве-
ли ка пред у зе ћа у про се ку ума њу ју пер фор ман се кла сте ра што упу ћу је на 
за кљу чак да је, пре све га, не за ин те ре со ва ност Фи ја та као ори ги нал ног про-
из во ђа ча, ума њи ло мо гућ но сти за фор ми ра ње ло кал не ба зе до ба вља ча. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ау то мо бил ска ин ду стри ја, Фи јат, ло кал на мре жа до-
ба вља ча, кла сте ри, ве ли ка пред у зе ћа 

УВОД

Сек тор ау то мо бил ске ин ду стри је у при вре ди Ср би је по рас па ду СФРЈ, 
еко ном ских санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це, еко ном ског су но вра та, 
де ин ду стри ја ли за ци је зе мље и не у спе шног про це са при ва ти за ци је и 

1 Рад је део ис тра жи вач ких про је ка та под ши фр ом 47009 („Европ ске ин те гра ци је и 
дру штве но-еко ном ске про ме не при вре де Ср би је на пу ту ка ЕУ”) и 179015 („Иза зо ви и пер-
спек ти ве струк тур них про ме на у Ср би ји: Стра те шки прав ци еко ном ског раз во ја и ускла ђи-
ва ње са зах те ви ма ЕУ) ко ји су фи нан си ра ни од стра не 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.
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ре струк ту ри ра ња на шао се у из ра зи то те шком ста њу. Нај ве ћи про бле ми 
од но си ли су се на ни зак сте пен ис ко ри шће но сти ка па ци те та, не до вољ ну 
кон ку рент ност про из во да, ни зак ни во про дук тив но сти и из во за, сма ње ње 
бро ја за по сле них и зна чај но за о ста ја ње у тех нич ко-тех но ло шком по гле-
ду. До ла зак Фи ја та, од но сно за јед нич ко ула га ње ком па ни је Фи јат Група 
Ау то мо били (Fi at Gro up Au to mo bi les) и Вла де Ре пу бли ке Ср би је, тре ба ло 
је да озна чи по че так ре ви та ли за ци је срп ске ау то мо бил ске ин ду стри је.

Са ста но ви шта раз во ја при вре де, је дан од нај ва жни јих оче ки ва них 
ефе ка та ин ве сти ци је Фи ја та од но си се на фор ми ра ње ло кал не мре же до-
ба вља ча. Укљу чи ва њем до ма ћих до ба вља ча у ла нац снаб де ва ња Фи ја та 
оства ри ли би се ви ше стру ки по зи тив ни ефек ти на ло кал на ма ла и сред-
ња пред у зе ћа и при вре ду као це ли ну као што су про ши ри ва ње по сло ва-
ња и при ступ гло бал ним тр жи шти ма уз ни же тро шко ве, при ступ не до-
ста ју ћим ре сур си ма, тран сфер зна ња и раз вој тех но ло шких ка па ци те та, 
по ве ћа ње про да је, раст и оства ри ва ње ефе ка та еко но ми је оби ма, као и 
по ве ћа ње кон ку рент но сти при вре де, кре и ра ње но вих рад них ме ста и 
сма ње ње ефе ка та уво за де ло ва на плат ни би ланс зе мље.

Пред мет ис тра жи ва ња у ра ду је ана ли за ефе ка та ин ве сти ци је Фи ја-
та на раз вој срп ске ау то мо бил ске ин ду стри је. Циљ ис тра жи ва ња је да се 
утвр ди за што је из о ста ло оче ки ва но фор ми ра ње ло кал не ба зе до ба вља ча 
и да ли је Фи јат имао кључ ну уло гу у то ме. У ис тра жи ва њу се по ла зи од 
до при но са кла сте ра укљу чи ва њу ло кал них до ба вља ча у ла нац снаб де ва-
ња гло бал ног ау то мо бил ског про из во ђа ча, као и прет по став ке пре ма 
ко јој при су ство ве ли ких ком па ни ја у кла сте ру де тер ми ни ше сна гу тог 
кла сте ра. При ме ном ме то да еко но ме триј ске ана ли зе (ана ли за сто ха стич-
ке гра ни це) и ста ти стич ких Т-те сто ва на па не лу по да та ка за 40 пред у зе-
ћа ко ја по слу ју у сек то ру ау то мо бил ске ин ду стри је Ср би је екс пли цит но 
је ана ли зи ра но да ли при су ство ве ли ких пред у зе ћа у ау то мо бил ском 
кла сте ру по ве ћа ва пер фор ман се тог кла сте ра.

РАЗ ВОЈ И СУ НО ВРАТ СРП СКЕ  
АУ ТО МО БИЛ СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ

За че ци раз во ја ау то мо бил ске ин ду стри је до во де се у ве зу с раз во јем 
вој не ин ду стри је у Ју го сла ви ји из ме ђу два свет ска ра та. На кон пре се ље-
ња лив ни це то по ва из Бе о гра да у Кра гу је вац, нај пре је 1853. осно ва на 
То по лив ни ца, а из ње је ка сни је из ра стао Вој но тех нич ки за вод, од но сно 
Артиљериjско тех нич ки за вод ко ји је са 12.000 за по сле них и 10.000 ма-
ши на пред ста вљао мо тор раз во ја вој не ин ду стри је та да шње Ју го сла ви је 
[Mičić 2014: 86]. По за вр шет ку Дру гог свет ског ра та за вод ме ња на зив у 
За во ди „Цр ве на за ста ва”. Но ва вој на и раз вој на по ли ти ка зе мље усло ви-
ла је об у ста вља ње про из вод ње му ни ци је у Кра гу јев цу што је за по сле-
ди цу има ло ви шак про из вод них ка па ци те та и рад не сна ге ко је је тре ба ло 
упо сли ти. На ре фе рен ду му за по сле них у За во ди ма ко ји је одр жан 26. 
ав гу ста 1953. го ди не, од лу че но је да се нај ве ћи део оства ре не до би ти усме-
ри на про из вод њу ау то мо би ла што је озна чи ло „ро ђе ње” фа бри ке ау то-
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мо би ла „За ста ва” и по че так раз во ја срп ске ау то мо бил ске ин ду стри је. Исте 
го ди не за по че та је мон та жа аме рич ког те рен ског во зи ла ти па ,,Џип” ком-
па ни је Ви лис (Willys), а за стра те шког парт не ра не ко ли ко го ди на ка сни је 
иза бра на је ита ли јан ска ком па ни ја Фи јат (Fi at).

Са рад ња с Фи ја том, од но сно пот пи си ва ње уго во ра о ку по ви ни ли-
цен це, да ла је нај ва жни ји за ма јац раз во ју ау то мо бил ске ин ду стри је. На-
кон ку по ви не за по че та је мон та жа мо де ла „Фи јат АП-55” – „Кам па њо ла”, 
„Фи јат 1.400 БЈ” и „Фи јат 1.100 Б”. Го ди не 1957. и 1958. сма тра ју се по чет-
ком раз во ја пра те ће ин ду стри је де ло ва и ком по нен ти, а 1960. по че ла је 
про из вод ња по ли цен ци „Фи јат 600” чу ве ног „Фи ће” (За ста ва 750). По-
пу лар ни „Фи ћа” био је сво је вр сни сим бол и нај пре по зна тљи ви ји бренд 
та да шње Ју го сла ви је ко ји је то ком три де це ни је ра да фа бри ке про из ве ден 
у ви ше од 900.000 при ме ра ка. Ши ро ко је ко ри шћен за по тре бе по ли ци је, 
вој ске и хит не по мо ћи и као та кав зна чај но је до при нео оп штој мо то ри-
за ци ји зе мље.

У пе ри о ду од 1961. до 1979. про из ве де но је ви ше од 200.000 комада 
ли цен цне ли му зи не зва не ,,Три стаћ” (За ста ва 1300). Про из вод ни ка па ци-
те ти фа бри ке про ши ре ни су на 85.000 во зи ла го ди шње чи ме је окон ча на 
пр ва фа за про гра ма раз во ја, а у окви ру За во да „Цр ве на За ста ва” по сло ва-
ло је се дам фа бри ка од ко јих пет у Кра гу јев цу и по јед на у Ма ке до ни ји и 
на Ко со ву и Ме то хи ји. На ба зи мо де ла „Фи јат 128” раз ви јен је пр ви соп-
стве ни мо дел „За ста ва 101” по зна ти ји као ,,Сто ја дин” ко ји је про из ве ден 
у пре ко ми ли он при ме ра ка. Про из вод ни ка па ци те ти фа бри ке су 1980. про-
ши ре ни на 200.000 ау то мо би ла го ди шње, а те го ди не за по че та је и се риј ска 
про из вод ња чу ве ног мо де ла ,,Ју го”. Про из вод ња мо де ла „Ју го Фло ри да” 
по че ла је 1988. који је по узо ру на мо дел „Фи ат Ти по” раз ви јен на соп стве-
ној плат фор ми што је „Цр ве ну За ста ву” ко шта ло 150 ми ли о на до ла ра, од 
че га су две тре ћи не уло же не у за до во ља ва ње прет по став ки ка ко би се 
ком плет на про из вод ња ау то мо би ла и ре зер вних де ло ва од ви ја ла у СФРЈ. 
У пе ри о ду 1988–1998. про из ве де но је 160.000 ау то мо би ла по ме ну тог мо-
де ла. По след њи „Ју го” с про из вод не тра ке фа бри ке у Кра гу јев цу си шао 
је 2008. го ди не.

Фа бри ка ау то мо би ла „За ста ва” би ла је нај ве ћи ин ду стриј ски ком-
плекс у бив шој Ју го сла ви ји ко ји је за по шља вао 56.379 рад ни ка и про сти-
рао се на по вр ши ни од 300 хек та ра, са око ми ли он ква драт них ме та ра 
ха ла и про из вод ним ли ни ја ма ду гим 15 км. То ком пет де це ни ја ду гог 
по сло ва ња „За ста ва” је оства ри ла про из вод њу од пре ко 4 ми ли о на и из воз 
у ино стран ство од 700.000 ау то мо би ла у 74 зе мље на пет кон ти не на та. У 
окви ру про јек та „Ју го Аме ри ка” ко ји је но сио епи тет „по сао ве ка” у пе-
ри о ду 1985–1992. на тр жи ште САД из ве зе но је 140.000 ау то мо би ла у 
вред но сти од 350 ми ли о на до ла ра. Ре корд ни обим про из вод ње оства рен 
је 1989. го ди не ка да је с про из вод них тра ка фа бри ке си шло 230.000 во зи-
ла на ме ње них пр вен стве но до ма ћем тр жи шту чи ме је ге не ри сан при ход 
од при бли жно 1 ми ли јар ду аме рич ких до ла ра. У си стем про из вод ње ау то-
мо бил ске ин ду стри је по ред фа бри ке „,За ста ва” би ло је укљу че но и 280 
ко о пе ра на та из 130 гра до ва СФРЈ.
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По ли тич ке тен зи је и рас пад СФРЈ ко ји је по том усле дио озна чи ли су 
по че так про па да ња овог ин ду стриј ског ком плек са. По след њу де це ни ју 
20. ве ка, услед еко ном ских санк ци ја ме ђу на род не за јед ни це, обе ле жи ли 
су пот пу ни еко ном ски су но врат и де ин ду стри ја ли за ци ја зе мље ко ји су 
усло ви ли дра стич но сма ње ње оби ма ин ду стриј ске про из вод ње, сма ње ње 
до ма ћег и гу би так ино стра них тр жи шта и сма ње ње бро ја за по сле них. 
Те шком по ло жа ју пред у зе ћа до дат но је до при нео и не у спе шан про цес 
при ва ти за ци је и ре струк ту ри ра ња. Фа бри ка ау то мо би ла „За ста ва” де ли-
ла је суд би ну оста лих ин ду стриј ских пред у зе ћа ко ја су услед де ин ве сти-
ра ња, де струк ци је ка пи та ла, сма ње не опе ра тив не спо соб но сти опре ме и 
тех но ло шког за о ста ја ња по ста ла де ва сти ра на, из ра у бо ва на, за ста ре ла и 
при ла го ђе на струк ту ри тр жи шта из прет ход ног пе ри о да [Mičić 2014: 89]. 
По стро је ња ин ду стриј ског ком плек са „Гру пе За ста ва” у Кра гу јев цу до-
дат но су уни ште на и то ком НА ТО бом бар до ва ња 1999. ка да је ра зо ре но 
ви ше од 60% ка па ци те та. У окви ру Гру пе, 2000. го ди не по сло ва ло је 47 
пред у зе ћа и 432 ко о пе ран та од че га је 220 ди рект но за ви сних, с укуп но 
31.650 за по сле них. У пе ри о ду 2006–2008, на осно ву уго во ра с Фи ја том, 
вр ши ло се скла па ње и осва ја ње про из вод ње мо де ла „За ста ва 10” по ли-
цен ци ,,Фи јат Пун то”. Упр кос об на вља њу фа бри ке и по нов ном по кре та њу 
про из вод ње, про на ла же ње стра те шког парт не ра пре по зна то је као је ди на 
шан са за ожи вља ва ње фа бри ке „За ста ва ау то мо би ли” и раз вој срп ске 
ау то мо бил ске ин ду стри је.

ДО ЛА ЗАК ФИ ЈА ТА – ЕФЕК ТИ НА РАЗ ВОЈ  
АУ ТО МО БИЛ СКЕ ИН ДУ СТРИ ЈЕ

На кон по ли тич ких про ме на 2000. го ди не у Ср би ји је ин тен зи ви ран 
про цес тран зи ци је ка тр жи шном мо де лу при вре ђи ва ња. У пе ри о ду 2001–
2008. оства рен је на пре дак у по гле ду ма кро е ко ном ске ста бил но сти, ра ста 
бру то до ма ћег про из во да (БДП), по ве ћа ња спољ не тр го ви не, сма ње ња 
за о ста ја ња за раз ви је ни јим тран зи ци о ним зе мља ма и уна пре ђе ња еко-
ном ских пер фор ман си при вре де уоп ште [E strin i Uva lić 2014]. Као ре зул-
тат по бољ ша ња укуп ног по ли тич ког и еко ном ског ам би јен та, тр го вин ске 
ли бе ра ли за ци је с Европ ском уни јом и убр за ва ња про це са ре фор ми и 
при ва ти за ци је ство ри ле су се прет по став ке за ве ће при вла че ње стра них 
ди рект них ин ве сти ци ја. По ла зе ћи од зна ча ја ау то мо бил ске ин ду стри је, 
као и чи ње ни це да се пре про це са при ва ти за ци је ова ин ду стри ја на ла зи-
ла у из ра зи то те шком ста њу ко је је ка рак те ри сао ни зак сте пен ис ко ри-
шће но сти ка па ци те та, не до вољ на кон ку рент ност про из во да, ни зак ни во 
про дук тив но сти и из во за, сма ње ње бро ја за по сле них, као и од су ство 
ин ве сти ци ја што је има ло за по сле ди цу зна чај но за о ста ја ње у тех нич ко-
тех но ло шком по гле ду, ње на ре ви та ли за ци ја при вла че њем стра ног ин ве-
сти то ра је де фи ни са на као је дан од при о ри тет них ци ље ва еко ном ске 
по ли ти ке Ср би је.

За зе мљу до ма ћи на, при лив стра ног ка пи та ла зна ча јан је с аспек та 
сма ње ња де фи ци та тр го вин ског би лан са, мо дер ни за ци је тех нич ко-тех-
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но ло шких ка па ци те та, раз во ја људ ских ре сур са, уна пре ђе ња кон ку рент-
но сти и укљу чи ва ња до ма ћих пред у зе ћа у ме ђу на род не еко ном ске то ко-
ве кроз по ве ћа ње из во зних по тен ци ја ла. Из пер спек ти ве ин ве сти то ра, 
стра не ди рект не ин ве сти ци је2 пред ста вља ју по го дан ин стру мент оства-
ри ва ња и уве ћа ња про фи та за сно ван на ис ко ри шћа ва њу рас по ло жи вих 
при род них и дру гих ма те ри јал них и не ма те ри јал них ре сур са, осва ја њу 
тр жи шта и ужи ва њу ефе ка та раз ли чи тих ви до ва суб вен ци ја и под сти ца ја 
зе мље до ма ћи на. За зе мље у тран зи ци ји спе ци фич но је то да су оне атрак-
тив не за СДИ за то што се у њи ма од ви ја про цес при ва ти за ци је ко ји им пли-
ци ра ре ла тив но ни ске це не, из у зет но под сти цај не по ре ске по ли ти ке и зна-
чај не др жав не суб вен ци је [E strin i Uva lić 2014].

При ма ран циљ при вла че ња стра них ди рект них ин ве сти ци ја у сек тор 
ау то мо бил ске ин ду стри је и у тран зи ци о ним и зе мља ма у раз во ју је сти-
му ли са ње раз во ја до ма ће ин ду стри је де ло ва и ком по нен ти. Гло бал не 
ком па ни је оства ру ју ко ри сти од при сту па ло кал ним ре сур си ма по ни жим 
тро шко ви ма, скра ћи ва ња вре ме на и сни жа ва ња тран спо рт них тро шко ва 
на бав ке, про из вод ње и ис по ру ке, по ве ћа ња про дук тив но сти, као и мо гућ-
но сти раз во ја до брих од но са са зе мљом до ма ћи ном. Укљу чи ва ње ло кал них 
ма лих и сред њих пред у зе ћа3 у лан це снаб де ва ња гло бал них ком па ни ја 
до при но си ра сту на ци о нал них при вре да ја ча њем сек то ра МСП, кре и ра ње 
но вих рад них ме ста, по ве ћа ње из во за и сма ње ње ефе ка та уво за де ло ва 
на плат ни би ланс, уна пре ђе ње про дук тив но сти и кон ку рент но сти.

Нај ве ћи при лив СДИ у при вре ди Ср би је у пе ри о ду од 2000. године 
оства рен је по осно ву при ва ти за ци је. У струк ту ри СДИ пре ма на чи ну 
ре а ли за ци је по себ но се из два ја ју за јед нич ка ула га ња, а ме ђу њи ма ин ве-
сти ци ја ита ли јан ског Фи ја та. На осно ву уго во ра о за јед нич ком ула га њу 
пот пи са ном 29. сеп тем бра 2008. из ме ђу ком па ни је Фи јат Група Ау то мо-
били и Вла де Ре пу бли ке Ср би је осно ва но је за јед нич ко при вред но дру штво 
за про из вод њу пут нич ких ау то мо би ла Фи јат Ау то мо би ли Ср би ја (ФАС) 
д.о.о. са се ди штем у Кра гу јев цу. Анек сом уго во ра о осни ва њу ме шо ви тог 
пред у зе ћа ФАС де фи ни са на је вла снич ка струк ту ра пре ма ко јој 67% ком-
па ни је при па да Фи ја ту, а пре о ста лих 33% ма њин ском парт не ру – Вла ди 
РС. На осно ву до ступ них до ку ме на та, по чет ни осни вач ки ка пи тал дру-
штва из но сио је 700.000 евра, од че га је Фи јат упла тио 469.000 евра, док 
је Ре пу бли ка Ср би ја упла ти ла 231.000 евра у ди нар ској про тив вред но сти. 
Упи са ни основ ни ка пи тал пред у зе ћа из но сио је 300 ми ли о на евра. Уго во-
ром је пред ви ђе на по чет на ин ве сти ци ја Фи ја та у вред но сти од 700 ми-
ли о на евра и ула га ње Ре пу бли ке Ср би је у вред но сти од 200 ми ли о на евра. 
Ре пу бли ка Ср би ја пре у зе ла је и оба ве зу обез бе ђи ва ња па ке та сти му ла-
тив них под сти ца ја за ФАС у ви ду бес по врат них сред ста ва и по ре ских 
олак ши ца за за по шља ва ње, осло ба ђа ња од пла ћа ња по ре за на до бит, суб-
вен ци ја у из но су од 1.000 евра за про да ју мо де ла „Фи јат Пун то Кла сик”, 
из град ње пра те ће ин фра струк ту ре, осло ба ђа ња од ло кал них по ре за и 

2 У даљем тексту СДИ.
3 У даљем тексту МСП.
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так си, фор ми ра ње сло бод не ца рин ске зо не ко ја об у хва та фа бри ку и ин-
ду стриј ску зо ну, од но сно парк до ба вља ча „Гро шни ца”, као и бес ца рин ски 
из воз у зе мље ЕУ и мо гућ ност бес ца рин ског пла сма на од ре ђе ног кон тин-
ген та ау то мо би ла у окви ру Спо ра зу ма о сло бод ној тр го ви ни с Ру си јом. 
Та ко ђе, ком па ни ји ФАС усту пље ни су сви по го ни не ка да шње фа бри ке 
„За ста ва” и до дат них 67 хек та ра зе мљи шта за про ши ре ње ка па ци те та.

Осни ва ње пред у зе ћа ФАС, чи ји је на зив мар та 2015. го ди не про ме-
њен у Фи јат Крај слер Ау то мо би ли Ср би ја4, озна чи ло је крај по сто ја ња 
фа бри ке ау то мо би ла „За ста ва” и по че так но ве ета пе у исто ри ји раз во ја 
срп ске ау то мо бил ске ин ду три је. Ло го „За ста ва” за ме њен је ло гом „FI AT”, 
а про из вод њу „За ста ве 10” про из вод ња мо де ла „Фи јат Пун то Кла сик” и 
„Фи ат 500Л”. По ред FCA, као је ди ног ори ги нал ног про из во ђа ча ау то мо-
би ла и кључ ног ак те ра, у окви ру ин ду стри је по слу је и ви ше од 100 про-
из во ђа ча де ло ва и ком по нен ти од ко јих зна тан део при па да сек то ру МСП.

Упр кос огра ни че ној тран спа рент но сти по да та ка са др жа них у уго-
во ри ма о за јед нич ком ула га њу и осни ва њу пред у зе ћа FCA, као и у ве зи 
суб вен ци ја др жа ве, услед ко је са гле да ва ње укуп них ефе ка та ин ве сти ци-
је Фи ја та ни је мо гу ће, ана ли за ко ја сле ди по ку ша ће да пру жи од го вор на 
пи та ње да ли је и у коликој ме ри ова ин ве сти ци ја оства ри ла уло гу по кре-
та ча раз во ја ау то мо бил ске ин ду стри је Ср би је.

Мо жда се нај зна чај ни ји аспект ин ве сти ци је Фи ја та од но си на њен 
тех но ло шки ин тен зи тет. Ин ве сти ци ја у из но су од 1,3 ми ли јар де евра у 
ре кон струк ци ју по сто је ћих фа брич ких по го на, из град њу но вих обје ка та 
и ин ста ли ра ње нај са вре ме ни је про из вод не опре ме омо гу ћи ла је по ди за-
ње ни воа ква ли те та про из во да и ефи ка сно сти про из вод ње као прет по-
став ки уна пре ђе ња кон ку рент но сти ин ду стри је и це ло куп не при вре де. 
От по чи ња ње про из вод ње мо де ла „Фи ат Пун то Кла сик” и но вог мо де ла 
„Фи ат 500Л” пре суд но је ути ца ло на по бољ ша ње кон ку рент ске по зи ци је 
пред у зе ћа на гло бал ном тр жи шту. Та ко ђе, зна ча јан ефекат ин ве сти ци је у 
про ши ри ва ње ка па ци те та огле да се у по ве ћа њу оби ма про из вод ње. Про-
из вод ни ка па ци тет фа бри ке из но си 300.000 во зи ла го ди шње, а сте пен ис-
ко ри шће но сти усло вљен је тра жњом на до ма ћем, али мно го ви ше на ино-
стра ним тр жи шти ма. Обим про да је мо де ла „Фи ат Пун то Кла сик”, чи ја 
је про из вод ња по че ла у апри лу 2009, већ у на ред ној го ди ни до сти гао је 
15.000 про да тих во зи ла, прем да се ова кав ре зул тат у зна чај ној ме ри ду гу је 
суб вен ци ји др жа ве у из но су од 1.000 евра за про да ју по прин ци пу за ме не 
„ста ро за но во”. Обим про из вод ње мо де ла „Фи ат 500Л” из но си око 100.000 
ау то мо би ла го ди шње, од че га се 90% пла си ра на тр жи штима Евро пе и 
Аме ри ке. 

Пре ма по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку, у пе ри о ду од 
по чет ка про из вод ње у FCA, уче шће ау то мо бил ске ин ду стри је (ши фра 29) 
у бру то до да тој вред но сти, као ствар ном ме ри лу еко ном ске ак тив но сти 
зе мље, по ве ћан је с 0,3 на 0,9%, што је при ка за но у Та бе ли 1.

4 У даљем тексту FCA.
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Та бе ла 1. Бру то до да та вред ност за ши фру 29 – про из вод ња мо тор них во зи ла, 
при ко ли ца и по лу при ко ли ца

Вред ност, 
те ку ће це не, 

мил. РС Д

У че шће 
у БДП 
Ср би је, 

%

Вред ност, стал не 
це не

(це не прет ход не 
го ди не), мил. РСД

Вред ност, улан ча не 
ме ре оби ма, ре фе-

рент на 2010. го ди на, 
мил. РСД

Сто пе ре ал ног 
ра ста, прет-

ход на го ди на 
=100%

2009 7.788,1 0,3 7.251,4 8.270,1 -33,0
2010 7.923,8 0,3 7.462,0 7.923,8 -4,2
2011 9.552,8 0,3 8.549,0 8.549,0 7,9
2012 16.062,2 0,4 15.221,1 13.621,7 59,3
2013 36.209,2 0,9 35.318,7 29.952,3 119,9

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

Ин ве сти ци ја Фи ја та у зна чај ној ме ри је ути ца ла на по ве ћа ње из во-
зног по тен ци ја ла Ср би је. По сло ва ње успе шних пред у зе ћа из во зни ка је 
од кључ не ва жно сти за при вре де ма лих зе ма ља чи ја су тр жи шта огра ни-
че на, а мо гућ ност пла сма на на ино стра ним тр жи шти ма је и де тер ми нан-
та кон ку рент но сти. Из воз Ср би је скон цен три сан је у гру пи не ко ли ко 
ве ли ких пред у зе ћа, ме ђу ко ји ма су нај ва жни ја FCA, Же ле за ра Сме де ре во 
и НИС, што го во ри у при лог ви со ком сте пе ну за ви сно сти од пер фор ман-
си ових пред у зе ћа. Нај кон ку рент ни ји про из во ди у до ма ћој при вре ди су 
ау то мо би ли и наф та што је при лич но не по вољ на си ту а ци ја с аспек та 
ди вер зи фи ка ци је ри зи ка ве за ног за тр жи шну по зи ци ју по је ди нач них 
пред у зе ћа из во зни ка. 

Нај ве ћи из во зник у Ср би ји је FCA ко ји је, пре ма по да ци ма Ми ни-
стар ства фи нан си ја, у 2014. оства рио 1,36 ми ли јар де евра из во за. Иза 
Фи ја та на ли сти нај ве ћих из во зни ка у зе мљи по сто ји ве ли ка пра зни на. 
На дру гом ме сту је Же ле за ра Сме де ре во ко ја је у по сма тра ној го ди ни 
оства ри ла из воз у вред но сти од 200,8 ми ли о на евра.

Ме ђу тим, са ста но ви шта ефе ка та на плат ни и спољ но тр го вин ски 
би ланс зе мље, нео п ход но је са гле да ва ње не то из во за, од но сно уче шћа 
из во зни ка с ни жим уче шћем уво за у из во зном про из во ду. Пре ма ис тра-
жи ва њу [Jeremić i Mi lo je vić 2015], у про те клом пе ри о ду оства ре не су по-
зи тив не про ме не у по кри ве но сти уво за из во зом и у струк ту ри из во за у 
ко рист про из во да ви ше фа зе пре ра де. Бр жи раст из во за од уво за у по сма-
тра ном пе ри о ду нај ви ше се ду гу је ула ску гру пе но вих пред у зе ћа на тр жи-
ште ко ја су пре вас ход но окре ну та из во зу, ме ђу ко ји ма се ис ти чу Фи јат и 
од ре ђен број про из во ђа ча де ло ва и ком по нен ти ко ји су до шли за њим. 
Ре зул та ти ана ли зе кре та ња 30 нај ве ћих не то из во зни ка у 2014. су по ка-
за ли да они пре те жно до ла зе из пре ра ђи вач ке ин ду стри је, пре све га ме-
тал ске и елек тро ин ду стри је, за тим по љо при вред не про из вод ње и у ма њем 
оби му из на мен ске ин ду стри је. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су и да 
до ми нант но уче шће у гру пи три де сет нај ве ћих из во зни ка оства ру ју преду-
зе ћа с ве ћин ским стра ним вла сни штвом, што ука зу је на нео п ход ност уна-
пре ђе ња кон ку рент но сти и по слов них пер фор ман си до ма ћих пред у зе ћа.



Са ста но ви шта не то из во за, по зи ци ја Фи ја та значајно је ма ње по вољ на 
у од но су на по зи ци ју са ста но ви шта вред но сти из во за, што је по сле ди ца 
чи ње ни це да се ве ћи на де ло ва уво зи. Про блем се да ље усло жња ва ка да 
се има у ви ду да су до ма ћи до ба вља чи ком по нен ата и са ми ве ли ки уво-
зни ци, а те на бав ке за Фи јат не књи же се као увоз чак и ка да је до ба вљач 
де ло ве уве зао из ино стран ства. Уко ли ко би се у раз ма тра ње узео увоз 
пет нај ве ћих до ба вља ча Фи ја та, ко ји је на осно ву по да та ка Упра ве ца ри-
на у 2014. за јед но из но сио 172,5 ми ли о на евра („Џон сон Кон трол” /Johnson 
Con trols/ је уве зао ро бу у вред но сти од 60,4 ми ли о на евра, „Ма ње ти Ма-
ре ли” у вред но сти од 41,4 ми ли он евра, ПМК /Pro mo Mag ne to Com pany/ 
у вред но сти од 42,6 ми ли о на евра, „Ден со” у вред но сти од 21,29 ми ли о на 
евра и „Си гит” у вред но сти од 6,7 ми ли о на евра), не то из воз FCA био би 
ма њи. Ана ли за укуп них не то ефе ка та овог по сла с аспек та ути ца ја на 
плат ни и тр го вин ски би ланс ни је мо гу ћа услед огра ни че не до ступ но сти 
пре ци зних по да та ка о уво зу [Jeremić i Mi lo je vić 2015].

Ау то мо бил ска ин ду стри ја је зна ча јан ге не ра тор за по сле но сти у свим 
при вре да ма, а по себ но у зе ма ља ма у тран зи ци ји ко је се су о ча ва ју с про-
бле ми ма ви со ке не за по сле но сти. У Ср би ји, на осно ву по да та ка Ре пу блич-
ког за во да за ста ти сти ку о кре та њу бро ја за по сле них у ау то мо бил ској 
ин ду стри ји (ши фра 29) у пе ри о ду 2009–2014, мо же се уо чи ти да је оства-
ре но по ве ћа ње од 17,3%, од но сно 3.748 за по сле них, с тим што је у 2014. 
у од но су на прет ход ну го ди ну број за по сле них сма њен за 721 ли це. 

Број за по сле них у фа бри ци ау то мо би ла у Кра гу јев цу, пре ма по да-
ци ма са др жа ним у Стра те ги ји одр жи вог раз во ја Гра да Кра гу јев ца 2013–
2018 [Град Крагујевац], 2001. из но сио је 11.364; 2009. године 2.976; а 2011. 
са мо 1.169. Да нас, пре ма до ступ ним по да ци ма [Агенција за стра на ула-
га ња и про мо ци ју из во за 2015], FCA за по шља ва 3.668 рад ни ка. Пре ма 
бро ју за по сле них у ау то мо бил ској ин ду стри ји Фиjат се на ла зи на дру гом 
ме сту иза про из во ђа ча де ло ва Ју ра кор по ра ци је ко ја за по шља ва 4.806 ли ца. 
Пре ма по да ци ма Ми ни стар ства при вре де, у пе ри о ду од 2006. уку пан број 
за по сле них у пред у зе ћи ма ко ја су по ве за на с ау то мо бил ском ин ду стри јом, 
би ло ди рект но или ин ди рект но, од но сно из пра те ћих сек то ра и ин ду стри-
ја као што су тек стил на, хе миј ска, елек трон ска, ме тал ска, про из вод ња 
про из во да од гу ме итд., као и из обла сти сер ви са и ди стри бу ци је по ве ћан 
је с 24.804 на 35.907 рад ни ка, што је нај ве ћим де лом заслуга суб вен ци ја 
за за по шља ва ње.

Ин ве сти ци ја Фиjата у ком би на ци ји са зна чај ним др жав ним под сти-
ца ји ма али и по тен ци ја ли ма до ма ће ау то мо бил ске ин ду стри је има ла је 
за ре зул тат по ве ћа ње при ли ва СДИ. Пре ма по да ци ма Аген ци је за стра на 
ула га ња и про мо ци ју из во за (у да љем тек сту СИ Е ПА [СИЕПА]), ау то-
мо бил ска ин ду стри ја је пре ма бро ју ре а ли зо ва них про је ка та у про те клом 
пе ри о ду би ла нај а трак тив ни ји сек тор за стра не ин ве сти то ре. Струк ту ра 
СДИ пре ма вред но сти не што је дру га чи ја па се ау то мо бил ска ин ду стри-
ја на ла зи на пе том ме сту с уче шћем од 8,6% док су пр ва че ти ри ме ста 
за у зе ле фи нан сиј ске услу ге (17,4%), те ле ко му ни ка ци је (16,4), пре храм бе-
на ин ду стри ја (12%) и ма ло про да ја (8,8%).
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До ла зак Фиjата у Ср би ју пра ти ли су ње го ви нај ве ћи до ба вља чи што 
је уо би ча је на прак са за кључ не тзв. до ба вља че пр вог ни воа ко ји сле де ма-
тич ну ком па ни ју, ло ци ра ју се у не по сред ној бли зи ни фа бри ке и ди рект но 
је снаб де ва ју скло по ви ма и по лу скло по ви ма. Др жа ва је усту па њем не ка-
да шњих За ста ви них по го на, кре и ра њем ин ду стриј ске зо не и дру гим по-
ре ским олак ши ца ма, а пре све га осло ба ђа њем по ре за на до бит и ума ње њем 
по ре ског оп те ре ће ња не то за ра да, ство ри ла по вољ не усло ве за по сло ва ње 
ових пред у зе ћа. До ла зак нај ва жни јих Фиjатових до ба вља ча – ком па ни ја 
Ма ње ти Ма ре ли, Џон сон Кон трол Ау то мо тив, Си гит, ПМK и ХТЛ (HT&L 
Fit ting Ser bia DOO Kra gu je vac) ре а ли зо ван је у фор ми грин филд и бра ун-
филд ин ве сти ци ја. У фа брич ком кру гу FCA, од но сно у по го ну не ка да шње 
За ста ви не фа бри ке ау то мо би ла Ме ха нич ка об ра да, из гра ђе на је за јед нич-
ка фа бри ка аме рич ке ком па ни је Џон сон Кон трол и нај ве ћег Фиjатовог 
до ба вља ча ита ли јан ске ком па ни је Ма ње ти Ма ре ли у ко јој се про из во ди 
ком пле тан ен те ри јер, обло ге на вра ти ма, ин стру мент та бле, под не кон зо ле 
и зад ња кри ла за мо дел „Фи јат 500Л”. На тој је ло ка ци ји, та ко ђе, и про-
из вод ни по гон Ма ње ти Ма ре ли Пла стик (Mag ne ti Ma rel li Pla stic) у ко јем 
се про из во де пред њи и зад њи бра ни ци са свим по треб ним по зи ци ја ма, 
као што су све тла, фа ро ви и ма глен ке, као и Ма ње ти Ма ре ли из дув ни си-
сте ми, а ор га ни зо ван је и део про из вод ње ка бло ва ком па ни је Дрекслма јер 
(Dräxlma i er). На про сто ру не ка да шње ка сар не Вој ске Ср би је, на по вр ши ни 
од 30 хек та ра, фор ми ра на је ин ду стриј ска зо на „Гро шни ца” са ста ту сом 
сло бод не ца рин ске зо не, ко ја за пра во пред ста вља парк до ба вља ча из ко-
јег се ди рект но вр ши снаб де ва ње про из вод них ли ни ја за мо дел „Фи јат 
500Л”. У ин ду стриј ској зо ни фа бри ке су из гра ди ле ком па ни је Џон сон 
Кон трол Ау то мо тив (Johnson Con trol Au to mo ti ve), Си гит, ПМК и ХТЛ. Аме-
рич ка ком па ни ја Џон сон Кон трол, ко ја је свет ски ли дер у про из вод њи се-
ди шта, де ло ва за вра та, ин стру мент та бли, елек тро ни ке и де ло ва за ен те-
ри јер ау то мо би ла и ко ја по слу је у ви ше од 150 зе ма ља и има по го не на 240 
ло ка ци ја, јед ну фа бри ку ко ја је за јед нич ко ула га ње с ком па ни јом Ма ње ти 
Ма ре ли отво ри ла је у фа брич ком кру гу, а дру гу, у ко јој се про из во де се-
ди шта, у ин ду стриј ској зо ни. У Гро шни ци сво је по го не отво ри ле су ита-
ли јан ска ком па ни ја Си гит ко ја про из во ди де ло ве од гу ме и пла сти ке, ХТЛ 
ко ја вр ши све о бу хват не услу ге скла па ња точ ко ва и ПМК ко ја про из во ди 
си сте ме осла ња ња, от пре ске од ли ма и скло по ве за ша си је. Та ко ђе, у пар ку 
до ба вља ча сме ште ни су и ди стри бу тив ни цен три ком па ни ја Ден со ко ја 
про из во ди кли ма уре ђа је и Ка у текс где се про из во де ре зер во а ри за го ри во.

Ефек ти по ме ну тих СДИ до во де се у по зи тив ну ве зу с ни во ом еко ном-
ске ак тив но сти, за по шља ва њем, из во зом и кон ку рент но шћу при вре де. 
Фа бри ке нај ве ћих ко о пе ра на та за по шља ва ју ви ше од 1.500 љу ди и про из-
во де око 60% де ло ва и ком по нен ти за по тре бе ФЦА, а у парк до ба вља ча 
је ин ве сти ра но ви ше од 100 ми ли о на евра. Ме ђу тим, ко ри сност стра них 
ин ве сти ци ја за зе мљу до ма ћи на нај ви ше се огле да у сте пе ну у ко јем оне 
до при но се раз во ју до ма ће еко но ми је. По сле дич но, ефек те ин ве сти ци је 
Фи ја та нео п ход но је са гле да ти у кон тек сту раз во ја ло кал не мре же до ба-
вља ча.
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Укљу чи ва ње до ма ћих про из во ђа ча де ло ва и ком по нен ти у ла нац 
снаб де ва ња Фи ја та на по зи ци ја ма до ба вља ча дру гог и ни жих ни воа, што 
је тре ба ло да бу де нај ве ћа раз вој на шан са за до ма ћа МСП, го то во са свим 
је из о ста ло. Са мо два до ма ћа до ба вља ча ус пе ла су да се укљу че у ла нац 
снаб де ва ња Фи ја та и то ком па ни ја Го ма Лајн (Gom ma Li ne) из Кра гу јев-
ца, ко ја про из во ди гу ме но тех нич ке де ло ве за до ба вља ча пр вог ни воа – ита-
ли јан ску ком па ни ју Си гит, и Про мо тор Ир ва (Pro mo tor Ir va) ко ји ди рект но 
ис по ру чу је ди за ли це за мо дел ,,Фи јат Пун то Кла сик”. Сви оста ли до ба-
вља чи де ло ва и ком по нен ти су ин ве сти ци је стра них ком па ни ја, од но сно 
пред у зе ћа у ве ћин ском стра ном вла сни штву.

ЗА ШТО ЈЕ ИЗ О СТА ЛО ОЧЕ КИ ВА НО ФОР МИ РА ЊЕ  
ЛО КАЛ НЕ МРЕ ЖЕ ДО БА ВЉА ЧА?

ДА ЛИ ЈЕ УЛО ГА ФИ ЈА ТА КЉУЧ НА?

Пре ма СИ Е ПА ба зи до ба вља ча за сек тор ау то мо бил ске ин ду стри је, 
у Ср би ји по слу је 133 до ба вља ча од че га 74,4%, од но сно 99 пред у зе ћа при-
па да сек то ру МСП. По ста вља се пи та ње због че га су са мо два до ма ћа преду-
зе ћа ус пе ла да по ста ну до ба вља чи Фи ја та, од но сно за што је из о ста ло оче-
ки ва но фор ми ра ње ло кал не мре же до ба вља ча?

Пре све га, ве ћи на срп ских до ба вља ча не спрем но је до че ка ло до ла зак 
Фи ја та. Услед тех нич ког за о ста ја ња, фи нан сиј ске ис цр пље но сти, не по се-
до ва ња сер ти фи ка та ИСО/ТС 16949, не до вољ не рас по ло жи во сти ре сур са 
и ка па ци те та и од су ства сна жне ин сти ту ци о нал не по др шке до ма ћа преду-
зе ћа самосталнo те шко мо гу да од го во ре на зах те ве Фи ја та у по гле ду ква-
ли те та, це не и ис по ру ке про из во да. Та ко ђе, зна чај не суб вен ци је др жа ве 
и ло кал них са мо у пра ва учи ни ле су усло ве по сло ва ња за стра не ин ве сти-
то ре по вољ ни јим од оних у ко ји ма сво је по слов не ак тив но сти оба вља ју 
до ма ћа пред у зе ћа.

У усло ви ма у ко ји ма изо ло ва на ло кал на МСП вр ло те шко успе ва ју 
да за до во ље стро ге кри те ри ју ме гло бал них ком па ни ја на зна ча ју до би ја 
кон цепт кла сте ра. У ау то мо бил ској ин ду стри ји, мо жда из ра же ни је не го 
што је то слу чај у не ким дру гим ин ду стри ја ма, кла сте ри су ве о ма за сту-
пље на фор ма удру жи ва ња и они нај че шће пред ста вља ју фор мал не ре гио-
нал не мре же ко је по ве зу ју ори ги нал не про из во ђа че, до ба вља че и ин сти ту-
ци је и аген ци је по др шке, има ју уло гу плат фор ми за раз ме ну ин фор ма ци ја, 
зна ња и иде ја ко је су кључ не за ино ва ци је и ка рак те ри ше их ге о граф ска 
бли зи на уче сни ка. За ло кал не МСП укљу чи ва ње у ре ги о нал не ау то мо бил-
ске кла сте ре пру жа мо гућ ност пре ва зи ла же ња ба ри је ра, сти ца ња нео п ход-
них ком пе тен ци ја и лак шег до ла же ња до ре сур са ко ји су пред у слов преу зи-
ма ња уло ге до ба вља ча ве ли ких ау то мо бил ских про из во ђа ча. Ге о граф ска 
кон цен тра ци ја и бли зи на уче сни ка омо гу ћа ва обез бе ђи ва ње не до ста ју ћих 
ре сур са и раз вој нео п ход них ком пе тен ци ја на на чин ко ји из и ску је ма ње 
вре ме на и ко ји ми ни ми зи ра тро шко ве.

Функ ци о ни са ње ау то мо бил ских кла сте ра, ме ђу тим, у зна чај ној ме-
ри је де тер ми ни са но при су ством ве ли ких ком па ни ја, нај че шће мул ти на-
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ци о нал них кор по ра ци ја,5 ко је има ју до вољ но тр жи шне мо ћи и сна ге да 
оства ру ју уло гу ли де ра и де тер ми ни шу ток раз во ја кла сте ра. Од су ство 
ве ли ких и моћ них ком па ни ја огра ни ча ва ју ће де лу је на оства ри ва ње по-
тен ци јал них по зи тив них ефе ка та кла сте ра на раз вој ло кал них до ба вља ча. 
Ау то ри До ду ро ва и Бе вис [Do do u ro va and Be vis 2012] ис ти чу да је ус по ста-
вља ње са рад ње из ме ђу МНК и МСП у окви ру кла сте ра кри ти чан фак тор 
успе шног раз во ја ре ги о нал них ау то мо бил ских си сте ма и има ја ке по зи тив-
не им пли ка ци је на еко ном ски раз вој ре ги о на уоп ште, као и да кла сте ри 
за пра во пред ста вља ју га ран ци ју ква ли те та и по слов не из вр сно сти МСП 
као ло кал них до ба вља ча, чи ме уна пре ђу ју њи хо ву пре го ва рач ку по зи ци ју.

У при вре ди Ср би је, пре ма до ступ ним по да ци ма [Кућа кла сте ра, Са-
вет за кла сте ре, При вред на ко мо ра Ср би је 2012], постојe два ау то мо бил-
ска кла сте ра – Ау то мо бил ски кла стер Ср би је и Ре ги о нал ни ау то мо бил ски 
кла стер цен трал не Ср би је ко ји за јед но оку пља ју 40, од но сно 34 МСП 
бу ду ћи да је шест пред у зе ћа исто вре ме но у оба кла сте ра и 14 ве ли ких 
пред у зе ћа. Кла сте ри у при вре ди Ср би је су ма ли, не до вољ но ви дљи ви и 
не по се ду ју кри тич ну ма су нео п ход ну за оства ри ва ње по зи тив них ве за 
и од но са. Пре ма Гло бал ном ин дек су кон ку рент но сти Свет ског еко ном ског 
фо ру ма за пе ри од 2013–2014, Ср би ја се по ни воу раз ви је но сти кла сте ра 
на ла зи на 115. ме сту, a по кван ти те ту и ква ли те ту ло кал них до ба вља ча 
на 110. и 98. ме сту ре спек тив но. Пре ма ме то до ло ги ји ма пи ра ња кла сте ра 
Европ ског кла стер оп сер ва то ри ја за сно ва ној на ста ти стич ком мо де лу 
„Три зве зди це” ко ји кла сте ре оце њу је на осно ву ди мен зи ја ве ли чи не, ко-
е фи ци јен та спе ци ја ли за ци је и фо ку са, ни је дан срп ски кла стер не за до-
во ља ва кри те ри ју ме за до би ја ње ијед не зве зди це.

У на сто ја њу да се од го во ри на пи та ње за што су са мо два срп ска 
пред у зе ћа ус пе ла да по ста ну до ба вља чи овог ве ли ког ау то мо бил ског 
про из во ђа ча, за што је из о стао до при нос кла сте ра и да ли је Фиjат имао 
кључ ну уло гу у то ме, спро ве де на је ем пи риј ска ана ли за ути ца ја ве ли ких 
пред у зе ћа у ау то мо бил ском кла сте ру на пер фор ман се тог кла сте ра, а под 
прет по став ком да при су ство ја ких ве ли ких ком па ни ја у кла сте ру у зна-
чај ној ме ри по ве ћа ва сна гу кла сте ра и ње го ве по зи тив не ефек те на раз вој 
ло кал не мре же до ба вља ча.

Ем пи риј ска ана ли за је спро ве де на при ме ном еко но ме триј ског ме то-
да ана ли зе сто ха стич ке гра ни це и ста ти стич ких Т-те сто ва на ба лан си ра-
ном па не лу по да та ка за 40 пред у зе ћа ко ја по слу ју у сек то ру ау то мо бил ске 
ин ду стри је Ср би је, за пе ри од 2011–2013. За по тре бе ана ли зе, пред у зе ћа 
су гру пи са на у две ка те го ри је пре ма кри те ри ју му ве ли чи не и при пад но-
сти кла сте ру: ве ли ка пред у зе ћа ко ја по слу ју у кла сте ру и МСП ко ја по слу-
ју у кла сте ру. Узо р ком су об у хва ће на сва ве ли ка пред у зе ћа из сек то ра 
ау то мо бил ске ин ду стри је ко ја при па да ју Ау то мо бил ском кла сте ру Ср би је 
и сва МСП ко ја пре ма ба зи Аген ци је за стра на ула га ња и про мо ци ју из во-
за (СИ Е ПА) по слу ју као до ба вља чи за сек тор ау то мо бил ске ин ду стри је, 
ко ја при па да ју Ау то мо бил ском кла сте ру Ср би је и за ко ја по сто је јав но пу-
бли ко ва ни фи нан сиј ски из ве шта ји.

5 У даљем тексту МНК.
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При ме ном мо де ла ана ли зе сто ха стич ке гра ни це кван ти та тив но је из-
ра же на ефи ка сност по сло ва ња пред у зе ћа као ин те грал на ме ра по слов них 
пер фор ман си. Ко ри шће њем Т-те сто ва утвр ђе но је да ли ве ли ке ком па ни је 
ко је по слу ју у кла сте ру у про се ку ре а ли зу ју ве ћу тех но ло шку ефи ка сност у 
од но су на МСП у кла сте ру. Као па ра ме тар за ана ли зу пер фор ман си кла сте ра 
ко ри шће не су оце не ефи ка сно сти до би је не при ме ном ана ли зе сто ха стич ке 
гра ни це. На тај на чин ефек тив но је ана ли зи ра но сле де ће ис тра жи вач ко пи-
та ње: Да ли при су ство ве ли ких пред у зе ћа ути че на пер фор ман се кла сте ра?

Ефи ка сност по сло ва ња пред у зе ћа у мо де лу ана ли зе сто ха стич ке гра-
ни це де тер ми ни са на је на осно ву укуп них при хо да, као вред но сно из ра же ног 
ре зул та та по слов них ак тив но сти. Укуп ним при хо ди ма је да та пред ност у 
од но су на до бит као ал тер на тив ну ва ри јан ту ре зул та та по слов них ак тив но-
сти, пре вас ход но за то што је у по сма тра ном пе ри о ду ве ли ки број преду зе ћа 
у узо р ку по сло вао с гу бит ком, ко јег због не га тив ног пред зна ка ни је мо гу ће 
ло га рит мо ва ти. Ем пи риј ска спе ци фи ка ци ја при ход не сто ха стич ке гра ни це 
да та је у фор ми лог-ли не ар не Коб-Да гла со ве (Cobb-Do u glas) функ ци је:

{x} = {pi, os, tm, tz, bz}

у сле де ћој но та ци ји:
• revi,t – по слов ни при хо ди пред у зе ћа i у го ди ни t,
• pii,t – по слов на имо ви на,
• osi,t – основ на сред ства,
• tmi,t – ма те ри јал ни тро шко ви,
• tzi,t – тро шко ви за ра да,
• bzi,t – број за по сле них,
• Dʹi,t – скуп век то ра кон трол них ве штач ких ва ри ја бли,
• ϑi – ин ди ви ду ал ни фик сни ефе кат пред у зе ћа i,
• vi,t – слу чај на гре шка, vi~N(0,σv

2),
• ui,t – тех нич ка (ме на џер ска) не е фи ка сност, ui~F(Θ).

Укуп ни при хо ди су ана ли зи ра ни у од но су на основ на сред ства и број 
за по сле них ко ји пред ста вља ју апрок си ма ци ју кла сич них про из вод них 
фак то ра ка пи та ла и ра да, али и тро шко ва рад не сна ге и ма те ри јал них 
тро шко ва ко ји ре флек ту ју тро шков ну ефи ка сност про из вод ње и по слов-
ну имо ви ну ко ја ге не ри ше при хо де. Ем пи риј ски мо дел уно си но ви ну у 
сми слу об у хва та ин ди ви ду ал них ком па ниј ских ефе ка та и кон трол них 
ва ри ја бли. Об у хва том ин ди ви ду ал них фик сних ефе ка та ели ми ни са но је 
деј ство свих оних фак то ра ко ји на ни воу по је ди нач них пред у зе ћа има ју 
вре мен ски по сто јан си сте мат ски ути цај на ефи ка сност по сло ва ња, као 
што је, на при мер, вла снич ка струк ту ра. Кон трол не ва ри ја бле се од но се 
на вре мен ске ве штач ке ва ри ја бле ко ји ма се ели ми ни ше ефе кат спе ци фич них 
усло ва по сло ва ња у да тој го ди ни, за јед нич ких за сва пред у зе ћа у сек то ру.



Мо дел је оце њен ко ри шће њем ме то до ло ги је ау то ра Грин [Gre e ne 2005: 
269–303] ко ја се ба зи ра на еко но ме триј ској оце ни мо де ла ко ри шће њем 
MLDV (Ma xi mum Li ke li hood Dummy Va ri a ble) ести ма то ра ко ји ком би ну је 
мак си мал ну ве ро до стој ност и ве штач ке ва ри ја бле. У ци љу ро буст но сти ана-
ли зе, ем пи риј ски мо дел је оце њен у три ва ри јан те, под прет по став ком да 
сто ха стич ка не е фи ка сност пра ти екс по нен ци јал ну, по лу нор мал ну и окр ње-
но нор мал ну ди стри бу ци ју ве ро ват но ћа. Оце на мо де ла је ре а ли зо ва на у 
софт ве ру за еко но ме триј ску ана ли зу Sta ta 13.0 на ба зи ко ман де sfpa nel. 

Ре зул та ти ести ма ци је при ка за ни у Та бе ли 2 по ка за ли су да нај ро буст-
ни ји оце ње ни ути цај са ста но ви шта зна ка и зна чај но сти ко е фи ци је на та има 
по слов на имо ви на, док ути цај и ка рак тер оста лих ин пу та у ре гре си ји ва-
ри ра у за ви сно сти од прет по ста вље не ди стри бу ци је не е фи ка сно сти. У 
ту ма че њу ре зул та та пред ност је да та мо де лу ко ји је оце њен на ба зи окр ње-
не нор мал не ди стри бу ци је, с об зи ром да она пред ста вља нај оп шти ји слу-
чај по зи тив не аси ме трич не ди стри бу ци је. Оце ње ни ко е фи ци јен ти на ба зи 
окр ње не ди стри бу ци је су ге ри шу да пред у зе ћа у ау то мо бил ској ин ду стри-
ји Ср би је ефек тив но ко ри сте тро шко ве за ра да и по слов ну имо ви ну у ге не-
ри са њу при хо да, али да има ју про блем у ефек тив ном ко ри шће њу основ них 
сред ста ва и бро ја за по сле них као ин пу та по слов не ак тив но сти. Тех нич ка, 
од но сно ме на џер ска ефи ка сно сти, ко ја пред ста вља ин те грал ну ме ру кон-
ку рент но сти у по сло ва њу, из ра чу на та је ста вља њем у од нос при ход не ли-
ни је (у ко јој је ис кљу че на тех нич ка не е фи ка сност) и ствар но оства ре них 
при хо да и као та ква она пред ста вља ко е фи ци јент ко ји из ра жа ва у којем 
про цен ту ефи ка сност ге не ри са ња при хо да да тог пред у зе ћа пра ти при ход-
ну ли ни ју, од но сно прак су ге не ри са ња при хо да нај у спе шни јих пред у зе ћа.

Та бе ла 2. Ре зул та ти оце не мо де ла сто ха стич ке гра ни це

Ин пу ти Ди стри бу ци је ве ро ват но ћа 
ек спо нен ци јал на по лунор мал на о кр ње но нор мал на 

По слов на имо ви на 0,6746*** 0,1598* 0,3760***
(0) (0,0946) (0,083)

Основ на сред ства 0,0569*** 0,1616 -0,0496***
(0) (0,0988) (0,0116)

Тро шко ви ма те ри ја ла 1,2485*** 0,1702 0,2508
(0) (0,1619) (0,1747)

Тро шко ви за ра да -1,0691*** 0,2482 0,8585***
(0) NA (0,0977)

Број за по сле них 0,5121*** 0,3203 -0,7957***
(0) (0,2062) (0,1774)

Ве штач ка за 2011. -0,1313*** 0.0158 0,1057
(0,0001) (0,1064) (0,5085)

Ве штач ка за 2012. -0,0542*** -0,0123 0,0623
(0,0001) (0,1028) (0,5284)

На по ме на: стан дард не гре шке оце на су да те у за гра да ма
Ни вои сиг ни фи кант но сти: * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01
Из вор: Са мо стал но ис тра жи ва ње ау то ра
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Тех нич ка, од но сно ефи ка сност у оства ри ва њу при хо да пред у зе ћа у 
но та ци ји ef _ri,t до би ја се ста вља њем у од нос при ход не ли ни је (у ко јој је 
ис кљу че на тех нич ка не е фи ка сност) и ствар но оства ре них при хо да:

f(x,β)evi,t
ef _ri,t(x,β,v,u) = ————— = eui,t.

f(x,β)evi,t–ui,t

Еко но ме триј ски оце ње не вред но сти ефи ка сно сти по сло ва ња пред у-
зе ћа ко ри шће не су као ин пу ти у ана ли зи ути ца ја ве ли чи не пред у зе ћа на 
оства ре не пер фор ман се кла сте ра. Ко ри шће њем Т-те ста ем пи риј ски је 
ана ли зи ран ути цај ве ли ких пред у зе ћа на пер фор ман се, од но сно кон ку рент-
ност кла сте ра. Циљ ана ли зе је утвр ђи ва ње да ли ве ли ке ком па ни је ко је 
по слу ју у кла сте ру у про се ку ре а ли зу ју ве ћу тех но ло шку ефи ка сност у 
од но су на МСП у кла сте ру, од но сно те сти ра ње сле де ће хи по те зе: Ефи ка-
сност ве ли ких пред у зе ћа у кла сте ру је ве ћа од ефи ка сно сти МСП у кла-
сте ру. Кон се квент но, по твр ђи ва ње ове хи по те зе им пли ци ра да при су ство 
ве ћих ком па ни ја има по зи ти ван ути цај на кон ку рент ност кла сте ра.

Оце ње на вред ност ефи ка сно сти на ба зи све три при ме ње не ре гре си је 
им пли ци ра да је про сеч на ефи ка сност ве ли ких ком па ни ја у кла сте ру у 
про се ку ма ња од ефи ка сно сти МСП у кла сте ру. Про сеч на вред ност оце-
ње не ефи ка сно сти код ве ли ких пред у зе ћа кре ће се у ин тер ва лу од 78% 
до 83%, док се код МСП у кла сте ру она кре ће у ин тер ва лу од 90% до 93,7%. 
Ре зул та ти ана ли зе при ка за ни су у Та бе ли 3. 

Та бе ла 3. Ана ли за ефи ка сно сти ве ли ких и МСП у кла сте ру

Ди стри бу ци ја Ек спо нен ци јал на По лу нор мал на О кр ње но нор мал на 
Ста ти сти ка Ве ли ка М СП Ве ли ка М СП Ве ли ка МСП
Про сек 0,7801227 0,8991167 0,813805 0,9152167 0,8292863 0,9366793
Стан дард на 
де ви ја ци ја 0,2648561 0,1131641 0,2056038 0,0849786 0,2129727 0,0723286

Т-тест 2,2505** 2,4838**  2,6056**

Ни вои сиг ни фи кант но сти: * p<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01
Из вор: Са мо стал но ис тра жи ва ње ау то ра

Ста ти стич ка зна чај ност по твр ђе на Т-те сто ви ма и ро буст ност ове раз-
ли ке им пли ци ра јед но знач но од ба ци ва ње по ста вље не хи по те зе у ко рист 
твр ђе ња да ве ли ка пред у зе ћа у про се ку ума њу ју пер фор ман се кла сте ра. 
На осно ву до би је них ре зул та та кон ста то ва но је да ве ли ка пред у зе ћа у 
про се ку ума њу ју пер фор ман се кла сте ра. Од су ство ја ких ве ли ких ком па-
ни ја у ау то мо бил ском кла сте ру у Ср би ји зна чај но ума њу је сна гу тог кла-
сте ра, а са мим тим и ње гов по тен ци јал ни до при нос укљу чи ва њу до ма ћих 
МСП до ба вља ча у ла нац снаб де ва ња Фи ја та. На и ме, нео п ход но је укљу-



чи ва ње у кла стер ве ћег бро ја ве ли ких пред у зе ћа зна чај ни је тр жи шне и 
тех но ло шке сна ге, а пре све га Фи ја та. 

По ла зе ћи од тврд ње пре ма ко јој кла сте ри, по пра ви лу, пред ста вља-
ју гру па ци је пред у зе ћа са зна чај ном тр жи шном и тех но ло шком сна гом, 
про из во ђа ча и до ба вља ча из сек то ра МСП и на уч но и стра жи вач ких, обра-
зов них и дру гих ин сти ту ци ја по др шке, из о ста нак Фи ја та али и дру гих 
ве ли ких ком па ни ја као што су Ма ње ти Ма ре ли, Џон сон Кон трол Ау то мо-
тив, Си гит, ПМЦ и ХТЛ у ау то мо бил ским кла сте ри ма у Ср би ји усло ви-
ло је да ови кла сте ри ни су ус пе ли да до при не су фор ми ра њу ба зе ло кал них 
до ба вља ча. Фи јат је тре ба ло да пре у зме уло гу ли де ра у кла сте ру, око ко јег 
би се оку пи ла ма ња пред у зе ћа фор ми ра ју ћи ре ги о нал не про из вод не си сте-
ме. Ма ње је ве ро ват но да ће се и дру ге ве ли ке ком па ни је на по зи ци ја ма 
до ба вља ча пр вог ни воа при дру жи ти кла сте ри ма има ју ћи у ви ду да оне 
углав ном сле де прак су ма тич не ком па ни је у лан цу снаб де ва ња.

ЗА КЉУ ЧАК

У усло ви ма не до вољ не за ин те ре со ва но сти Фи ја та за фор ми ра ње 
ло кал не ба зе до ба вља ча ни је ре ал но оче ки ва ти да ће ова ин ве сти ци ја 
оства ри ти оче ки ва ни до при нос ре ви та ли за ци ји срп ске ау то мо бил ске 
ин ду стри је. Услед огра ни че не рас по ло жи во сти ре сур са и ка па ци те та, 
ло кал на МСП са мо стал но и изо ло ва но те шко успе ва ју да за до во ље стро-
ге кри те ри ју ме Фи ја та. Од кла сте ра се оче ки ва ло да оства ре уло гу ефек-
тив ног ин стру мен та за пре ва зи ла же ње ба ри је ра, сти ца ње нео п ход них 
ком пе тен ци ја и лак ше обез бе ђи ва ње ре сур са ко ји су пред у слов укљу чи-
ва ња до ма ћих до ба вља ча у ла нац снаб де ва ња Фи ја та. Ме ђу тим, сна га 
кла сте ра је де тер ми ни са на при су ством ве ли ких и моћ них ком па ни ја. 
Ре зул та ти ем пи риј ског ис тра жи ва ња ко је је спро ве де но у ра ду по ка за ли 
су да ве ли ка пред у зе ћа у про се ку ума њу ју сна гу по сто је ћег ау то мо бил-
ског кла сте ра у при вре ди Ср би је, од но сно да је нео п ход но укљу чи ва ње 
пред у зе ћа зна чај ни је тр жи шне и тех но ло шке сна ге, а пре све га Фи ја та. 
Фи јат би по ве ћао сна гу кла сте ра, а кла сте ри ве ће сна ге омо гу ћа ва ју МСП 
да се лак ше ин те гри шу у лан це снаб де ва ња ве ли ких ком па ни ја и до при-
но се убла жа ва њу по сле ди ца аси ме три је од но са из ме ђу ве ли ких пред у зе-
ћа и МСП у лан ци ма снаб де ва ња.

Ова ква не за ин те ре со ва ност Фи ја та за ин ве сти ра ње у раз вој ло кал не 
ба зе до ба вља ча ни је рет кост и углав ном је по сле ди ца не по ве ре ња у спо соб-
но сти до ма ћих до ба вља ча у по гле ду ква ли те та, це не и ис по ру ке про из во-
да. У та квим окол но сти ма др жа ва тре ба да се ан га жу је на ус по ста вља њу 
ди ја ло га и про мо ви са њу пред но сти ко ри шће ња ло кал не ба зе до ба вља ча 
под ко ји ма се ми сли на ни же тро шко ве тран спор та, кра ће вре ме ис по ру-
ке, при ступ ло кал ним ре сур си ма по ни жим тро шко ви ма и мо гућ ност бр жег 
ре а го ва ња на про ме не у зах те ви ма по тро ша ча.
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RE VI TA LI ZA TION OF AU TO MO TI VE IN DU STRY IN SER BIA:  
IS THE RO LE OF FI AT CRU CIAL?
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isi do ra.be ra ha @ien.bg .ac .rs 

SUM MARY: This pa per de als with the analysis of the eco no mic ef fects of Fi at in-
vest ment on the de ve lop ment of au to mo ti ve in du stry in Ser bia. The main ob jec ti ve of the 
re se arch is to de ter mi ne why the ex pec ted lo cal sup pli ers ba se was not cre a ted, and whet-
her it was ma inly in flu en ced by Fi at. The re se arch is ba sed on the con cept of clu sters as 
ef fec ti ve in stru ments that ena ble the in te gra tion of lo cal sup pli ers in to supply chain of 
glo bal au to mo ti ve ma nu fac tu rers, as well as on the as sump tion that the strength of clu sters 
is pri ma rily de ter mi ned by the pre sen ce of lar ge, po wer ful en ter pri ses. The em pi ri cal 
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re se arch was con duc ted using eco no me tric analysis (stoc ha stic fron ti er analysis) and sta-
ti sti cal t-tests on pa nel da ta con si sting of 40 en ter pri ses ope ra ting in the Ser bian au to mo-
ti ve sec tor. The aim was to analyze whet her the pre sen ce of lar ge en ter pri ses in cre a ses 
the clu ster per for man ces in Ser bian au to mo ti ve in du stry. The em pi ri cal re se arch re sults 
sho wed that lar ge com pa ni es, on ave ra ge, dec re a se clu ster per for man ces thus po in ting 
out to the con clu sion that the ab sen ce of lar ge and po wer ful glo bal com pa ni es in the au to-
mo ti ve clu ster of Ser bia, i.e. the ab sen ce of Fi at, has sig ni fi cantly re du ced the pos si bi lity 
of cre a tion of lo cal sup pli ers ba se in the Ser bian au to mo ti ve sec tor. 

KEYWORDS: au to mo ti ve in du stry, Fi at, lo cal sup pli ers ba se, clu sters, lar ge en ter-
pri ses
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САЖЕ ТАК: Једи ни це локал не само у пра ве (у даљем тек сту ЈЛС) пред-
ста вља ју спе ци фич на прав на лица чија је тржи шна миси ја да ство ре ква ли-
тет ни је живот не усло ве за сво је гра ђа не. Тржи шне окол но сти наме ћу уво ђе-
ње висо ког сте пе на ефи ка сно сти у посло ва ње које се огле да кроз упра вља ње 
капи тал ним и људ ским ресур си ма. Про це се упра вља ња нео п ход но је води ти 
по прин ци пи ма менаџ мен та. ЈЛС у дана шње вре ме суо че не су са све већим 
зах те ви ма, с јед не стра не од зако но дав ца путем стро гих закон ских про пи-
са, а, с дру ге стра не од самих гра ђа на који оче ку ју да им се омо гу ћи што 
већи ниво јав них услу га. Испу ни ти сва оче ки ва ња прак тич но зна чи има ти 
на рас по ла га њу ква ли те тан рад ни кадар. Иако је про цес запо шља ва ња 
зако ном про пи сан, усло ве за потреб но рад но место одре ђу је посло да вац 
пре ма сво јим потре ба ма. Пре ма томе, посло да вац је тај који има дирек тан 
ути цај на фор ми ра ње рад ног тима који ће оба вља ти зада те оба ве зе. У раду 
ће се при ка за ти ста во ви лиде ра у ЈЛС, ана ли зи ра ти моти ва ци о на сна га, те 
путем рачу на коре ла ци је при ка за ти веза изме ђу ста во ва лиде ра, пре ма 
њихо вим хије рар хиј ским пози ци ја ма, и ста во ва запо сле них у ЈЛС.

КЉУЧ НЕ РЕЧИ: Орга ни за ци о на кли ма, моти ва ци ја, линиј ски лидер, 
извр шни лидер, нефор мал ни лидер, једи ни це локал не само у пра ве

Запо сле ни су значајaн фак тор у кре и ра њу кон ку рент но сти сва ке ЈЛС. 
Због тога је упра вља ње људ ским потен ци ја ли ма јед на од кључ них функ-
ци ја у сва кој орга ни за ци ји. Функ ци ја упра вља ња људ ским потен ци ја ли ма 
састо ји се од неко ли ко раз ли чи тих актив но сти од којих сва ка има за циљ 
раз ли чит аспект упра вља ња запо сле ни ма али све зајед но воде ка што 
бољем и ефи ка сни јем врше њу посло ва који су пред ви ђе ни у ЈЛС. Про цес 
упра вља ња људ ским потен ци ја ли ма има важну опе ра тив ну и мена џер ску 
функ ци ју коју оба вља слу жба за упра вља ње људ ским потен ци ја ли ма, али 
се он одви ја и на дру гим ниво и ма упра вља ња орга ни за ци јом [Armstrong 
2001: 151]. Циље ви упра вља ња људ ским потен ци ја ли ма на рад ном месту 
у непо сред ној су вези с инди ви ду ал ним пока за те љи ма рада или резул-
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та ти ма које пости жу запо сле ни, с ниво ом про дук тив но сти, моти ва ци јом 
запо сле них и дуго роч но гле да но, сти му ла ци јом њихо ве лојал но сти пре ма 
цело куп ној орга ни за ци ји. На орга ни за ци о ном нивоу, циље ви су усме ре-
ни ка пове ћа њу нивоа про сеч не про дук тив но сти, уна пре ђе њу усло ва рада, 
расту и раз во ју орга ни за ци је и ефек тив но сти [Ivan ce vich et al. 2008: 26]. 
Фак то ри који ути чу на све аспек те упра вља ња људ ским потен ци ја ли ма 
могу бити интер ни и екс тер ни. Интер ни фак то ри су они који про из ла зе из 
самих карак те ри сти ка орга ни за ци је (стра те ги ја, орга ни за ци о на струк ту ра, 
орга ни за ци о на кул ту ра, вели чи на, посто је ћа тех но ло ги ја), карак те ри стич-
них осо би на запо сле них (лич не карак те ри сти ке, инте ре си, моти ва ци је, 
ста во ви, спо соб но сти, ком пе тен ци је и сл.) и карак те ри сти ка актив но сти 
које се оба вља ју (то се одно си на њихо ву при ро ду, зах те ве који се поста-
вља ју запо сле ни ма, задо вољ ство послом и сл.). Спољ ни фак то ри тичу се 
закон ских и под за кон ских про пи са, трен до ва на тржи шту рада, карак те-
ри сти ка и зах те ва окру же ња. У успе шним ЈЛС, сход но њихо вој орга ни за-
ци о ној струк ту ри сва ки ниво орга ни за ци је тре ба да има свог лиде ра који 
има непо сред ну кому ни ка ци ју с тимом којег води. То зна чи да се код утвр-
ђи ва ња визи је, миси је, циље ва и пла но ва рада узи ма ју у обзир мишље ња 
запо сле них. Лиде ри мора ју бити све сни да само добро моти ви сан и задо-
во љан рад ник може пру жи ти ефи ка сан рад, па из тога прoизлазе при о ри-
тет ни зада ци лиде ра у моти ви са њу запо сле них [Ivan ce vich et al. 2008: 121]:

• по во љан рад ни ам би јент,
• вред но ва ње по себ них ре зул та та ра да и за ла га ња на ра ду,
• лич ни раз вој,
• стил упра вља ња,
• лич на од го во р ност и уче ство ва ње у од лу чи ва њу, и
• при ме на аде кват них мо ти ва ци о них тех ни ка.

Уло га лиде ра је да сво јим потен ци ја ли ма (зна њем, спо соб но сти ма и 
вешти на ма) допри не се оства ри ва њу циље ва орга ни за ци је, путем чега запо-
сле ни оства ру ју сво је лич не и про фе си о нал не циље ве. Лидер ство пред ста-
вља про цес којим се инспи ри шу дру ги да раде вред но за орга ни за ци ју. 
Уло га успе шног лиде ра је кључ на у томе јер он раз ли чи тим аспек ти ма 
моти ва ци је, кому ни ка ци је, тим ског рада и интер пер со нал них веза допри-
но си успе ху у орга ни за ци ји.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

За изра ду овог рада кори шће но је више при сту па. Истра жи ва њем су 
обу хва ће на чети ри гра да у Репу бли ци Срби ји који по сво јим обе леж ји ма 
има ју слич не демо граф ске, гео граф ске, при вред не и соци јал не одли ке. 
То су Бечеј, Сом бор, Србо бран и Врбас. Ове ЈЛС има ју при бли жан број 
запо сле них, слич ну орга ни за ци о ну струк ту ру, при бли жан број слу жби 
(оде ље ња) и слич не раз вој не циље ве. Путем упит ни ка при ку пље ни су 
пода ци о бро ју запо сле них, орга ни за ци о ној струк ту ри, сти ло ви ма вође-
ња, кому ни ка ци ји у орга ни за ци ји, начи ну моти ва ци је, орга ни за ци о ној 
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кул ту ри и тим ском раду. При ли ком истра жи ва ња кори шће не су сле де ће 
мето де:

1. ана ли тич ки метод – овим мето дом извр ше на је детаљ на тео рет ска 
ана ли за зна ча ја и важно сти лидер ства као и фак то ра који ути чу на лидер-
ски при ступ,

2. ком па ра тив ни метод – овај метод је при ме њен за ком па ра тив ну 
ана ли зу у ЈЛС, 

3. метод испи ти ва ња (анке ти ра ња) – овим мето дом при ку пље ни су 
пода ци о ЈЛС, који се одно се на лидер ски при ступ,

4. мате ма тич ко-ста ти стич ки мето ди – овим мето ди ма врше ни су 
про ра чу ни и мере ња кван ти та тив не зави сно сти међу поја ва ма. 

За сли ко ви то при ка зи ва ње поја ва, узро ка и после ди ца, те коре ла ци ја 
изме ђу поја ва ура ђе не су табе ле и гра фи ко ни. Мето до ло шка обја шње ња, 
нео п ход на за раз у ме ва ње пода та ка дата су уз сва ки ста ти стич ки про ра-
чун и при каз с изво ри ма пода та ка и њихо вом обу хват но шћу. При ли ком 
ана ли зе одго во ра на пита ња кори шће на је мер на ска ла, а даља ана ли за 
оба вље на је помо ћу про гра ма Еxe la. У при ку пља њу и ана ли зи пода та ка 
насто ја ле су се испо што ва ти дефи ни ци је и одред ни це Репу блич ког заво-
да за ста ти сти ку.

ЛИ ДЕР СКИ ПРИ СТУП У ЈЛС

Стал не про ме не на тржи шту нагла ша ва ју рас ту ћи зна чај уво ђе ња 
лидер ства у посло ва ње ЈЛС. Успе шне ЈЛС раз ви ја ју и обје ди њу ју лидер-
ство и упра вља ње. Код нас се може при ме ти ти да лоша орга ни за ци ја рада 
у ЈЛС даје могућ ност запо сле ни ма да зна ча јан део рад ног вре ме на бес ко-
ри сно про ве ду. Из истог раз ло га ове запо сле не нико не пози ва на одго-
вор ност за лоше резул та те у раду. Раз лог ова квој тези лежи у недо стат ку 
ефи ка сног лидер ства. Ефи ка сан и успе шан лидер мора фор ми ра ти тим 
људи који ће извр ша ва ти основ не управ не функ ци је пре ма све расту ћим 
зах те ви ма кори сни ка [Armstrong 2001: 66] и раз ви ја ти локал ну зајед ни цу, 
која ће бити на тржи шту кон ку рент на. За напре дак локал не зајед ни це и 
уна пре ђе ње ква ли те та живо та у њој, нео п хо дан је лидер, који на осно ву 
фило зо фи је и фор ме лидер ства, као и на осно ву визи је и вред но сти, успо-
ста вља стра те ги ју, струк ту ру и систе ме локал не само у пра ве. При хва та ње 
фило зо фи је ква ли те та, одно сно успо ста вља ње кул ту ре ква ли те та пред-
ста вља импе ра тив посло ва ња. Нема сум ње да пред сед ник скуп шти не, 
или гра до на чел ник који не подр жа ва про ме не, у вели кој мери може оте-
жа ти живот сво јим коле га ма који су скло ни ји ино ва ци ја ма у посло ва њу. 
Но то не дока зу је прет по став ку по којој једи но висо ко пози ци о ни ра не 
осо бе (поли ти ча ри) могу уве сти зна чај не про ме не. Више је раз ло га због 
којих је усво је но скром ни је ста ја ли ште пре ма моћи топ-менаџ мен та. Први 
од њих је цини зам у мно гим ЈЛС као после ди ца „хиро ва“ упра ве која се 
одно си на повр шну при ме ну неких пред ло га, реформ ских мера, систе-
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ма ти за ци је рада и сл., а затим брзо одба ци ва ње низа мена џер ских тех ни ка 
попут упра вља ња укуп ним ква ли те том, реин жи ње рин га, бен чмар кин га 
(ben chmar king)1 и сл. Дру ги се раз лог одно си на утвр ђи ва ње раз ли ке изме-
ђу удо во ља ва ња и посве ће но сти. Хије рар хиј ски ауто ри тет знат но ефи ка-
сни је дово ди до удо во ља ва ња него што поти че искре на посве ће ност [Lut hans 
2005: 71]. У ЈЛС још није осми шљен систем награ ђи ва ња којег људи у 
орга ни за ци ји неће „изи гра ти“ у крат ком вре ме ну. Мно ги опсе жни про гра-
ми про ме на, сма њи ва ње тро шко ва, реор га ни за ци ја или сма њи ва ње бро ја 
запо сле них, могу се импле мен ти ра ти искљу чи во само с нивоа топ-менаџ-
мен та. Но, такве про ме не неће ефек тив но ути ца ти на кул ту ру вође ња 
орга ни за ци је. Раз лог лежи у чиње ни ци да страх и дефан зив ност неће осло-
бо ди ти машту и страст људи, неће про ме ни ти ни ква ли тет раз ми шља ња 
у орга ни за ци ји, нити поди ћи раз у ме ва ње када тре ба реша ва ти о ства ри ма 
где се људи суо ча ва ју са све ком плек сни јим и дина мич ни јим послов ним 
окру же њем [Nort ha us 2008: 52]. Такве про ме не нема ју пози ти ван ефект на 
ква ли тет пове ре ња и вешти не које су нео п ход не сва ком тиму на сва ком 
нивоу.

ВР СТЕ ЛИ ДЕР СТВА У ЈЕ ДИ НИ ЦА МА  
ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Послед њих два де сет годи на насто ји се уна пре ди ти спо соб ност уче-
ња која се теме љи на пет пове за них дисци пли на [Pe ters and Water mann 
1982: 116]:

• си стем ском раз ми шља њу,
• от кри ва њу и уса вр ша ва њу мен тал них мо де ла,
• кул ти ви ра њу ди ја ло га,
• не го ва њу лич не ви зи је, и
• из град њи за јед нич ке ви зи је.

У раз ви ја њу лидер ског при сту па у непро фит ним орга ни за ци ја ма у 
које спа да ју ЈЛС, у прак си су при сут не три основ не врсте лиде ра, које одго-
ва ра ју три ма орга ни за циј ским пози ци ја ма [Sen ge 2006: 42]:

• Линиј ски лиде ри – осо бе које се нала зе на сред њим и нижим ниво и ма 
упра вља ња у ЈЛС (нај че шће шефо ви оде ље ња, одно сно слу жби). По 
сво јој пози ци ји линиј ски лиде ри има ју уви де у стра те шке и опе ра-
тив не про бле ме. Про во де екс пе ри мен те како би тести ра ли да ли нове 
усво је не спо соб но сти дово де до побољ ша ња послов них резул та та. 
Линиј ски лиде ри упра вља ју орга ни за ци о ним једи ни ца ма, но успр кос 
томе рас по ла жу при ме ре ном ауто но ми јом за покре та ње про ме на неза-
ви сно о широј орга ни за ци ји. Да би ство ри ли кори сне екс пе ри мен те 
мора ју се суо чи ти с истим про бле ми ма и иза зо ви ма који се дога ђа ју 

1 Рефе рент на тач ка или стан дард успе шно сти по коме се сви слич ни или суб се квент ни 
оце њу ју и поре де [Vidanović 2015].



уну тар шире орга ни за ци је. Кључ на уло га линиј ских лиде ра одно си 
се на актив но суде ло ва ње у опе ра тив ним про це си ма. Они добро позна-
ју сво је коле ге; њихо ве добре и лоше стра не; пра те ста ње у окру же њу 
и то им даје одре ђе ну сатис фак ци ју при ли ком одлу чи ва ња.

• Извр шни лиде ри – осо бе које се нала зе на челу ЈЛС (гра до на чел ни ци 
и пред сед ни ци општи на, одно сно начел ни ци). Реч је о осо ба ма које 
посе ду ју нај ве ћу моћ, те сто га могу пре суд но ути ца ти на суд би ну ЈЛС. 
Извр шни лиде ри оси гу ра ва ју подр шку линиј ским лиде ри ма, раз ви-
ја ју инфра струк ту ру за уче ње, те воде при ме ром у поступ ном про-
це су раз ви ја ња стан дар да и пона ша ња уче ће кул ту ре. Међу тим, због 
недо стат ка закон ских стан дар да који тре ба да пред ви де одре ђе ни 
сте пен зна ња и струч но сти за извр шне лиде ре, у Репу бли ци Срби ји је 
слу чај да су ови лиде ри нај че шће осо бе који нема ју довољ но зна ња, 
вешти на, кре а ци ја и моћи да уву ку сво ју локал ну зајед ни цу у еко ном-
ски про грес. 

• Нефор мал ни лиде ри или гра ди те љи зајед ни це – осо бе које нема ју извр-
шну моћ, њихо ва моћ се сво ди на зако но дав ну сфе ру вла сти. То су 
људи који се нала зе у скуп шти на ма, над зор ним одбо ри ма и има ју 
зна чај ну уло гу код одлу чи ва ња. Због тога је њихо ва уло га у пове зи-
ва њу чла но ва орга ни за ци је врло зна чај на. Нефор мал ни лиде ри се 
сло бод но кре ћу уну тар орга ни за ци је, али тако ђе ради недо вољ не 
ком пе тен ци је не дола зи до дифу зи је новог зна ња. Но, како су њихо ви 
напо ри оце њи ва ни тра ди ци о нал ним мери ли ма они нису сма тра ни 
веро до стој ним. 

Дело тво ран извр шни лидер тре ба на раз ли чи те начи не да ство ри 
кли му која ће подр жа ва ти уче ње. Први од њих је путем дефи ни са ња основ-
них иде ја. Актив но сти се тре ба ју усме ри ти на ели ми ни са ње инерт но сти 
која не под сти че аспи ра ци је, па сто га ни посве ће ност људи. Основ не иде је 
уве ли ко се раз ли ку ју од разних сло га на или мена џер ских ква зи струч них 
фра за. Потреб но их је посте пе но раз ви ја ти, често годи на ма, има ју ћи у 
виду исто риј ске, тра ди ци о нал не и дру ге фак то ре који се бли ско везу ју за 
мен та ли тет запо сле них. Дру ги начин за ства ра ње ква ли тет ног послов ног 
окру же ња које ће подр жа ва ти уче ње јесте изград ња инфра струк ту ре за 
уче ње. Од нефор мал них лиде ра оче ку је се да ути чу на линиј ске лиде ре 
који посе ду ју моћ одлу чи ва ња и пре ди спо зи ци је за раз вој нових спо соб-
но сти уче ња јер се кроз сарад њу с погре шним људи ма, пого то во у раним 
фаза ма про це са про ме не, непо треб но тро ши вре ме и енер ги ја. Уве ра ва ти 
људе како би их систем ско раз ми шља ње или уче ње тре ба ло зани ма ти у 
стар ту је лоша стра те ги ја. Наи ме, чак и ако се уве ра ва ње на самом почет ку 
пока же успе шним, тешко да је могу ће оства ри ти кон ти ну и ра ну пре да ност. 
Изград њом прак тич ног зна ња, нефор мал ни лиде ри наста вља ју да слу же 
као орга ни за ци о ни „носа чи кли ца“ који пове зу ју исто ми шље ни ке из раз-
ли чи тих окру же ња ука зу ју ћи им на уче ње дру гих. Као што је то слу чај с 
линиј ским и извр шним лиде ри ма, огра ни че ња нефор мал них лиде ра као 
гра ди те ља зајед ни це пан дан су њихо вих сна га. Нада ље, они не рас по ла жу 
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ауто ри те том који би им омо гу ћио запо чи ња ње про ме на уну тар орга ни за-
ци о не струк ту ре и про це са [Pe ters and Water mann 1982: 135]. Иако је њихо-
ва уло га вео ма зна чај на, нефор мал ни лиде ри пости жу нај ве ћи ефект када 
бли ско сара ђу ју с линиј ским и извр шним лиде ри ма, јер им на тај начин 
саоп шта ва ју про бле ме који тре нут но пога ђа ју локал ну зајед ни цу. 

Дакле, иза зо ви лидер ства у ЈЛС пред ста вља ју кључ не про бле ме на-
шег вре ме на из које се рађа пита ње – Који је то начин на који се зајед ни ца 
људи може про дук тив но суо чи ти с ком плек сним про бле ми ма дана шњи це 
у ситу а ци ји када хије рар хиј ски ауто ри тет не успе ва оси гу ра ти аде кват не 
про ме не? Ни један од кључ них про бле ма дана шњи це, попут дегра да ци је 
при род не око ли не, ниског стан дар да, еро зи је систе ма јав ног обра зо ва ња, 
рас па да поро ди ца, те пора ста дру штве ног расло ја ва ња, неће и не може 
бити решен без помо ћи кон цеп та лидер ства.

ЛИ ДЕР СКА ПРАК СА У ЈЕ ДИ НИ ЦА МА ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

Тео рет ски при ступ обра ђен у прет ход ном делу рада ука зу је на чиње-
ни цу да лиде ри мора ју има ти и добре пре ди спо зи ци је да буду добри мена-
џе ри, а што није слу чај с мена џе ри ма. Менаџ мент се учи. Кроз уче ње и 
иску ство мена џе ри поста ју лиде ри [Vujić 2004: 89]. Код нас је слу чај да 
већи на осо ба које се нала зе на лидер ским пози ци ја ма у ЈЛС не посе ду ју 
лидер ске осо би не иако има ју вели ко иску ство у раду. Један од нај че шћих 
раз ло га јесте што су те осо бе поста вље не на сво је функ ци је путем поли-
тич ког, а не струч ног ода би ра. У циљу истра жи ва ња ути ца ја лидер ства 
на функ ци о ни са ње ЈЛС анке ти ра но је 12 лиде ра пре ма сво јим пози ци ја ма 
а пита ња су се одно си ла на њихо ве осо би не, ста во ве и одно се које при-
ме њу ју током посло ва ња. Збир ни пода ци анке те при ка за ни су у наред ном 
гра фи ко ну.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Тежим изналажењу нових решења

Трагам стално за новим решењима

Отворен сам за нове идеје

С постојећим стањем и проблемима се никад не мирим

Креирам нове начине и приступе у решавању постојећих проблема

Усмерен сам на људе и сраднике

Верујем у снагу својих радних колега

Преферирам стратешке циљеве

Имам визију и знам пут ка њеној реализацији

Нисам оптерећен тренутном позицијом, већ оним шта ће бити …

Тежим променама

Нудим нетипична решења која до сада нисам примењивао

Скала вредности одговора
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Гра фи кон 1. Ка рак те ри сти ке ли де ра у ЈЛС2 
Из вор: Ау тор (Пре ма до би је ним ре зул та ти ма из ан ке те про ве де не у ЈЛС)

2 Комен тар: Пода ци из гра фи ко на пока зу ју да лиде ри нај ви ше веру ју у сна гу сво јих 
запо сле них, одно сно рад них коле га што про цен ту ал но изно си 80%. С дру ге стра не избе га ва ју 
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У циљу дубљег истра жи ва ња зна ча ја лидер ства у орга ни за ци ји неоп-
ход но је сагле да ти аспек те орга ни за ци о не кли ме и начи на моти ва ци је. 
Про у ча ва ње орга ни за ци о не кли ме пред ста вља импе ра тив за раз у ме ва ње 
како орга ни за ци ја у осно ви функ ци о ни ше, на осно ву чега менаџ мент сти-
че спо соб ност за могућ ност гене ри са ња здра ве, моти ви шу ће орга ни за ци-
о не кли ме. Орга ни за ци о ну кли му чини скуп осо би на рад ног окру же ња, 
пер ци пи ран директ но или инди рект но од стра не запо сле них, за који се 
прет по ста вља да пред ста вља глав ни фак тор везан за пона ша ње запо сле-
них [Bu jas 1964: 41]. Начин на који људи дожи вља ва ју и пер ци пи ра ју сво је 
орга ни за ци је у погле ду кли ме ства ра импли ка ци је на то како се осе ћа ју 
у свом рад ном окру же њу, коли ко ће тру да ула га ти и коли ко ће бити посве-
ће ни сво јим рад ним зада ци ма. Лиде ри који пер ци пи ра ју орга ни за ци о ну 
кли му као подр жа ва ју ћу, има ју осе ћај да је њихов посао олак шан и да им 
је омо гу ће но да допри но се ефи ка сно сти у раду. 

Фак то ри који ути чу на орга ни за ци о ну кли му могу се кла си фи ко ва ти 
пре ма кате го ри ја ма [Fur nham 1997: 19]:

• екс тер не сна ге – еко ном ски, тр жи шни, по ли тич ки, дру штве ни и по-
ли тич ки фак то ри,

• ор га ни за ци о на исто ри ја – кул ту ра, вред но сти и обра сци по на ша ња 
у ор га ни за ци ји,

• менаџмент – организациона структура и обрасци управљања.

Лиде ри мора ју да пове ћа ју јасно ћу орга ни за ци о них циље ва, да под-
сти чу запо сле не ка усва ја њу и посве ће но сти циље ви ма. Они мора ју поста-
ви ти висо ке стан дар де и пру жи ти аде кват ну помоћ и подр шку запо сле-
ни ма како би исте испу ни ли. Запо сле ни мора ју пре у зи ма ти одго вор ност 
за свој рад, а лиде ри су ти који уче ству ју у њихо вом оспо со бља ва њу као 
и награ ђи ва њу за постиг ну те резул та те. Под сти ца њем тим ског рада на 
сва ком нивоу допри но си се убр за њу орга ни за ци о не про дук тив но сти.

Моти ва ци ја пред ста вља фак тор који зна чај но одре ђу је рад ни учи нак. 
Наи ме, посе до ва ње потреб них спо соб но сти, вешти на и зна ња које зах те ва 
неко рад но место не даје и успе шност, одно сно те осо би не уоп ште не дово-
де до актив но сти чове ка. Да дође до актив но сти потреб не су одре ђе не 
уну тра шње побу де и одре ђе ни спо ља шњи под сти ца ји. Моти ва ци ја се 
широ ко може дефи ни са ти као: „све оно што дово ди до актив но сти, што 
ту актив ност усме ра ва и што јој одре ђу је интен зи тет и тра ја ње” [Bahtija-
rević-Šiber 1999: 41]. Моти ва ци ја рад ни ка пред ста вља про цес усме рен на 
глав не вари ја бле у систе му одлу чи ва ња. Основ на логи ка про це сних тео-
ри ја моти ва ци је је да човек врши про це ну доби ти из раз ли чи тих актив-

про ме не и при ме њу ју нети пич на реше ња што про цен ту ал но иска за но изно си 30%. Из доби-
је них одго во ра може се закљу чи ти да лиде ри мора ју поди ћи сво ју свест пре ма посло ва њу 
како би ефи ка сно води ли сво ју орга ни за ци ју и на тај начин оства ри ли пози ти ван ути цај на 
рела ци ји лидер –след бе ник. Први корак за лиде ре јесте спрем ност на цело жи вот но уче ње 
и уса вр ша ва ње. Само кон ти ну и ра ним при ли вом нових зна ња лиде ри у ЈЛС могу бити гра-
ди те љи орга ни за ци је, а то је оно што се од њих оче ку је.
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но сти што одре ђу је при влач ност, вален ци ју циља и веро ват но ћу доби ја ња 
тог исхо да путем разних актив но сти [Lut hans 2005: 136]. Про це сне тео ри-
је моти ва ци је су тако ђе позна те као VIE тео ри је јер кори сте три основ на 
пој ма како би обја сни ли про цес одлу чи ва ња, а то су: вален ци ја (valen ce), 
инстру мен тал ност (instru men ta lity) и оче ки ва ње (expec ta ti on) [Lut hans 2005: 
137]. Вален ци ја пред ста вља пси хо ло шку вред ност, при влач ну сна гу „силу” 
неког циља, у про це су одлу чи ва ња, те као таква може бити пози тив на и 
нега тив на. Пози тив на дово ди до тра же ња објек та и њего вом при бли жа ва-
њу, а нега тив на до избе га ва ња и уда ља ва ња од објек та. Инстру мен тал ност 
обја шња ва зашто су неки исхо ди важни за поје дин ца и ода кле им пози-
тив на и нега тив на вален ци ја. Тако ђе, исхо ди могу вален ци ју има ти и због 
анти ци пи ра не пове за но сти с неким даљим исхо ди ма (на при мер, уна пре-
ђе ње у послу може за неко га има ти пози тив ну вален ци ју, не само због 
самог уна пре ђе ња на послу, већ зато што доно си већу зара ду, већу само-
стал ност у раду и сл. Оче ки ва ње је субјек тив на пер цеп ци ја или про це на 
веро ват но ће да ће нека актив ност заи ста и дове сти до циља – вари ра од 
-1 до +1. Вален ци ја неког исхо да за неког поје дин ца је упра во про пор цио-
нал на алге бар ској суми умно жа ка вален ци ја свих дру гих исхо да и њего ве 
инстру мен тал но сти за пости за ње тих дру гих исхо да [Vro om 1964: 57]:

n
Vi=Σ(Vj·Iij)

j=1

n → број исхода j
Vi → валенција i-ог исхода (неке активности, нпр. залагање)
Vj → валенција j-ог исхода који произлази из исхода 
Iij → инструменталност исхода i за постизање сваког поје-

ди начног исхода j

Из тога сле ди: Моти ва ци о на сна га = ком би на ци ја вален ци је и оче ки-
ва ња. Mотивациона сна га неке осо бе да изве де неку актив ност управ но 
је про пор ци о нал на суми умно жа ка вален ци ја свих исхо да и њених оче-
ки ва ња да ће актив ност дове сти до тих исхо да, тј.:

MS = ∑ Ei · Vi
или
MS = ∑ (оче ки ва ње · ва лен ци ја)

MS → мотивациона снага
Ej → очекивања
Vi → валенција

У ана ли зи ра ним ЈЛС пре ма VIE моде лу извр ше но је мере ње моти-
ва ци је лиде ра. Анке ти ра но је 12 осо ба које су попу ни ле упит ник и у њима 
су наве де ли седам исхо да који су веза ни за рад не про це се. Сва ком исхо ду 
доде ље ни су пон де ри -1 (нега ти ван став), 0 (неу тра лан став) и 1 (пози ти-
ван став). При ли ком кре и ра ња одго во ра о моти ва ци о ним исхо ди ма испи-
та ни ци су могли ода бра ти само један пон дер и доде ли ти га сва ком од три 
пој ма (вален ци ја исхо да, инстру мен тал ност исхо да и оче ки ва ње исхо да). 

У наред ној табе ли при ка за ни су резул та ти анке те иска за ни реци-
проч ним вред но сти ма.
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Та бе ла 1. Из ра чу на ва ње мо ти ва ци је пре ма VIE мо де лу ли де ра у ЈЛС3

n Исходи
Вален-

ција
Vj

Инструмен-
талност

Iij

Очеки-
вања

Ei

Вaлeн-
ција
Vi

Мотиваци-
она снага

MS
1 Висока зарада 1 1 1 7 7
2 Оптерећење на послу -1 -1 -1 7 -7
3 Унапређење на послу 1 1 1 7 7
4 Висок степен одговорности -1 -1 -1 7 -7
5 Самосталност у раду 1 1 1 7 7
6 Решавање тежих задатака -1 -1 -1 7 -7
7 Тимски рад 1 1 1 7 7

УКУПНО 7

Из вор: Ау тор (пре ма до би је ним ре зул та ти ма из ан ке те про ве де не у ЈЛС)

За испи ти ва ње везе изме ђу лиде ра и орга ни за ци о не кли ме фор ми ра-
не су две вари ја бле: 1. Неза ви сна вари ја бла: став о врсти лидер ства пре ма 
карак те ри сти ка ма сва ког лиде ра, и 2. Зави сна вари ја бла: орга ни за ци о на 
кли ма. За про це ну орга ни за ци о не кли ме кори шће на је ска ла рад не сре-
ди не у ком би на ци јис раз ли чи тим рад ним амби јен ти ма (рад ни анга жман, 
тим ски рад, ауто но ми ја рад ни ка, рад ни при ти сак, јасно ћа рад них циље-
ва, ино ва тив ност, кон тро ла). Пре ма овој ска ли вред но сти оце не се кре ћу 
од мини мал не 2 (два) до мак си мал не 10 (десет). На осно ву оце на дола зи 
се до сазна ња о томе који еле ме нат орга ни за ци о не кли ме лиде ри нај ви ше 
вред ну ју. Доби је ни резул та ти су при ка за ни у сле де ћој табе ли: 

Та бе ла 2. Де скрип тив на ста ти сти ка за ди мен зи је ор га ни за ци о не кли ме4

Ди мен зи је ор га ни за ци о не кли ме А рит ме тич ка сре ди на Стан дард на де ви ја ци ја 
Рад ни ан га ж ман 5,83 0,68
Тим ски рад 5,58 0,69
Ау то но ми ја 5,25 0,96
Рад ни при ти сак 5,58 0,80
Ја сно ћа рад них ци ље ва 5,42 1,18
Ино ва тив ност 5,25 0,87
Кон тр о ла 5,50 0,86

Из вор: Ау тор (пре ма до би је ним ре зул та ти ма из ан ке те про ве де не у ЈЛС)

3 Ко мен тар: пре ма доби је ним резул та ти ма може се виде ти да лиде ри има ју вели ки 
ути цај на запо сле не, док са дру ге стра не запо сле ни оче ку ју већу ауто но ми ју за оба вља ње 
посла, јер овај еле мент има нај ма њу вред ност.

4 Ко мен тар: Из доби је них резул та та може се кон ста то ва ти да у посло ва њу посто ји 
јака веза изме ђу запо сле них и њихо вих непо сред них руко во ди ла ца (линиј ских лиде ра). 
Раз лог томе је што они уско сара ђу ју, опе ра тив но реша ва ју про бле ме, те тако има ју сли чан 
поглед о димен зи ја ма орга ни за ци о не кли ме. Што су лиде ри више пози ци о ни ра ни то се 
њихо ви ста во ви о димен зи ја ма орга ни за ци о не кли ме рази ла зе од ста во ва запо сле них.
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Нада ље, сход но доби је ним резул та ти ма, исти су ста вље ни у однос с 
мишље њи ма запо сле них у ЈЛС о димен зи ја ма орга ни за ци о не кли ме, те је 
међу посма тра ним вари ја бла ма утвр ђе на веза путем Пир со но вог (Pear son) 
кое фи ци јен та коре ла ци је: 

r – ко е фи ци јент ко ре ла ци је
x – ва ри ја бла (вр сте ли де ра)
y – ва ри ја бла (ди мен зи је ор га ни за ци о не кли ме)
n – број ва ри ја бли ко ји се ста вља ју у од нос (број оп шти на)
SS – су ма ква дра та ва ри ја бле
∑ – уку пан зброј

Ре зул та ти су при ка за ни у на ред ној та бе ли:

Та бе ла 3. Ко ре ла ци ја из ме ђу ди мен зи је ор га ни за ци о не кли ме и вр сте ли дер ства5 
Ди мен зи је 
ор га ни за ци о не 
кли ме 

Ли ниј ски И звр шни Не фор мал ни

0,79 0,40 -0,76

Ко мен тар 

По сто ји зна чај на по зи-
тив на ве за из ме ђу ста ва 
ли ниј ског ли де ра пре-
ма ди мен зи ја ма ор га-
ни за ци о не кли ме ста ва 
и за по сле них у ЈЛС

По сто ји ре а ла тив но сла-
ба по зи тив на ве за из ме-
ђу ста ва из вр шног ли де-
ра пре ма ди мен зи ја ма 
ор га ни за ци о не кли ме и 
са та ва з а по сле них у ЈЛС

По сто ји зна чај на не га-
тив на ве за из ме ђу ста ва 
не фор мал ног ли де ра 
пре ма ди мен зи ја ма рe-
ор ганизационе кли ме и 
ста ва за  по сле них у ЈЛС

И зра дио: Aутор (пре ма по да ци ма до би је ним из ан ке те)

Као што су узро ци наве де них про бле ма више стру ки, тако за њих не 
посто ји јед но став но „реше ње”. Не посто ји један одре ђе ни кри вац који се 
може за све окри ви ти. Зна чај на про ме на тра жи машто ви тост, устрај ност, 
дија лог, те искре ну бри гу и вољу за про ме ном од стра не мили о на људи. 
Про цес изград ње уче ће орга ни за ци је сусре ће се с истим иза зо ви ма. Ства-
ра ње систем ских про ме на које нису оства ри ве уз помоћ хије рар хиј ског 
ауто ри те та, дове шће до дру га чи јег погле да на лиде р ство, засно ва ног на 
новим наче ли ма. Шта ви ше, такви иза зо ви зах те ва ју једин ствен микс раз-
ли чи тих људи, на раз ли чи тим поло жа ји ма, с раз ли чи тим сти ло ви ма вође-
ња. Иако је прет ход но при ка за на сли ка врло пре ли ми нар на она ће се 
заси гур но вре ме ном раз ви ја ти са сум њом да она недо вољ но нагла ша ва 
про ме не које ће бити нужне у одно су на наше тра ди ци о нал не моде ле 
лидер ства у ЈЛС.

5 Ко мен тар: Из до би је них ре зул та та мо же се кон ста то ва ти да у по сло ва њу по сто ји 
ја ка ве за из ме ђу за по сле них и њи хо вих не по сред них ру ко во ди ла ца (ли ниј ских ли де ра). 
Раз лог то ме је што они уско са ра ђу ју, опе ра тив но ре ша ва ју про бле ме, те та ко има ју сли чан 
по глед о ди мен зи ја ма ор га ни за ци о не кли ме. Што су ли де ри ви ше по зи ци о ни ра ни то се њи-
хо ви ста во ви о ди мен зи ја ма ор га ни за ци о не кли ме ра зи ла зе од ста во ва за по сле них.
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ЗА КЉУ ЧАК

Лидер ство је несум њи во вео ма важан фак тор који ути че на ефек-
тив ност про гра ма менаџ мен та зна ња. Успе шно лидер ство које је усред-
сре ђе но на зна ње, али у сми слу њего вог иско ри шћа ва ња ради пости за ња 
додат не вред но сти за орга ни за ци ју даје вео ма пози тив не резул та те у 
прак си, који се нај че шће огле да ју у пове ћа њу про дук тив но сти и агил но-
сти орга ни за ци је, јача њу ино ва тив но сти, побољ ша њу репу та ци је, уна пре-
ђе ње кре а тив но сти запо сле них и јача ње њихо вог мора ла. Бити успе шан 
лидер у менаџ мен ту зна ња пред ста вља вели ки иза зов за савре ме не лиде ре, 
а има ти доброг лиде ра на врху орга ни за ци је зна ња, пита ње је од кру ци јал-
ног зна ча ја за успе шност про гра ма зна ња. Запо сле ни се данас суо ча ва ју с 
мно го број ним про бле ми ма и поте шко ћа ма и у таквим ситу а ци ја ма зна чај 
лиде ра се исти че. Послед њих годи на у све ту је при сут на тен ден ци ја изу-
зет ног раста инте ре са за лидер ство. То је логич на после ди ца све већих про-
ме на у окру же њу и због тога се неће погре ши ти ако се каже да ника да 
није била већа потре ба за лиде ри ма као што је то данас. Лидер ска зна ња 
и вешти не се сти чу – то је зна ње које може бити нау че но и пре не то 
импли цит ним или екс пли цит ним меха ни зми ма. Лидер ски ути цај у упра-
вља њу зна њем под ра зу ме ва вође ње запо сле них кроз про це се од сти ца ња 
до при ме не зна ња ради оства ри ва ња послов не успе шно сти ком па ни је. 
Кон ти ну и ра но уче ње кроз обу ке и тре нинг кључ ни су за успе шно лидер-
ство. Наи ме, за успех у импле мен та ци ји про гра ма зна ња нео п хо дан је тзв. 
лидер зна ња (know led ge lea ders), тј. лидер који сво јим карак те ри сти ка ма, 
вешти на ма, зна њем и енер ги јом, усме ра ва орга ни за ци ју ка успе шном 
про гра му менаџ мен та зна ња. 
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SUM MARY: Local govern ments repre sent the spe ci fic legal enti ti es who se mis sion 
is to cre a te a bet ter living con di ti ons for its citi zens. Mar ket con di ti ons requ i re the intro-
duc tion of a high level of effi ci ency in busi ness, which is reflec ted in the mana ge ment of 
capi tal and human reso ur ces. It is neces sary that mana ge ment pro ces ses are con duc ted 
accor ding to the prin ci ples of mana ge ment. Local govern ment units nowa days are faced 
with the incre a sing requ i re ments from the legi sla tor thro ugh strict regu la ti ons on the one 
side, and from the citi zens who expect a gre a ter level of public ser vi ces, on the other side. 
Mee ting all the expec ta ti ons prac ti cally requ i res the ava i la bi lity of a high qua lity wor king 
staff. Alt ho ugh the rec ru it ment pro cess is pre scri bed by law, the requ i re ments for a posi-
tion are deter mi ned by the employer’s needs. The re fo re, the employer is the one who has 
a direct influ en ce on the for ma tion of the wor king team that will per form the assig ned 
duti es. This paper will show the atti tu des of the lea ders in the local govern ment units, 
analyze the moti va ting for ce, and thro ugh cor re la ti ons pre sent the rela ti on ship bet we en 
the atti tu des of the lea ders accor ding to the ir hie rar chi cal posi ti ons and atti tu des of local 
govern ment employees.
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ГЕ О ПО НИ КА – ДЕ ЛО АНО НИМ НОГ РЕ ДАК ТО РА
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се го во ри о ано ним ном ре дак то ру као ау то ру Гео-
по ни ке, ви зан тиј ске ен ци кло пе ди је из по љо при вре де. У пр вом де лу дат је 
исто риј ски при каз на стан ка и струк ту ре Ге о по ни ке. На ве де ни су не ки од 
ау то ра чи ја су де ла прет хо ди ла овој ен ци кло пе ди ји, а њи хо ве по је ди не 
тек сто ве ре дак тор је укљу чио у ен ци кло пе ди ју. У дру гом де лу го во ри се 
о про бле му утвр ђи ва ња ау тор ства не ких де ла укљу че них у Ге о по ни ку. 
Мно ги од тих пи са ца, као и њи хо ва де ла, на ма су да нас не по зна ти. За хва-
љу ју ћи ре дак то ро вом ра ду на Ге о по ни ци њи хо ви тек сто ви су бар де ли мич но 
са чу ва ни. И на кра ју, у тре ћем де лу ау тор по све ћу је па жњу тек сту ано ним-
ног ре дак то ра, ко ји је унет у ен ци кло пе ди ју и ко ји пред ста вља ње гов до при-
нос у ко нач ном об ли ко ва њу Ге о по ни ке. Овим тек сто ви ма ре дак тор је же лео 
да упо зна чи та о це са сво јим лич ним ис ку стви ма из по љо при вре де. Тек-
сто ви, при мед бе, ми шље ња и за кључ ци да ти су кроз це лу ен ци кло пе ди ју. 
Ре дак тор је на овај на чин по ку шао да упо зна све за ин те ре со ва не са сво јим 
пред ло зи ма за по бољ ша ње по љо при вред не про из вод ње.*

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ано ним ни ре дак тор, Ге о по ни ка, по љо при вре да, Ви-
зан ти ја

Пи та ња ко ја се од но се на по љо при вред ну те о ри ју и прак су при вла-
чи ла су до кра ја 20. ве ка ма ло па жње на у ке. Ге о по ни ка је је ди ни из вор с 
де таљ ним и си сте мат ски пред ста вље ним ин фор ма ци ја ма о по љо при вред-
ној про из вод њи у Ви зан ти ји. Овај из вор у су шти ни ни је пот пу но ис тра-
жен. Пи та њи ма ко ја се од но се на ра све тља ва ње сми сла тек ста Ге о по ни ка 
ба ви ло се ви ше ау то ра ра зних стру ка, од фи ло ло га до исто ри ча ра. Они 
су да ли ана ли зе са др жа ја и исто риј ског зна ча ја по љо при вред не ен ци кло-

* Рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту 46006 под називом „Одр жи ва по љо при вре да и 
ру рал ни раз вој у функ ци ји оства ри ва ња стра те шких ци ље ва Ре пу бли ке Ср би је у окви ру 
Ду нав ског ре ги о на” 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.



пе ди је. Ве ћи ни ис тра жи ва ча ова те ма још ни је би ла до вољ но об у хват на, 
јер ни је да ва ла де таљ ну сли ку про бле ма ти ке ко ја се од но си ла на по љо-
при вре ду и на по љо при вред ну про из вод њу. Овај из вор се спо ми ње са мо 
ус пут с дру гим из во ри ма ко ји се ба ве по љо при вред ном исто ри јом Ви-
зан ти је, и то углав ном на осно ву де ли мич них по да та ка ко ји су до ступ ни 
на ову те му у из во ри ма ко ји се ба ве за ко но дав ством и ха ги о гра фи јом 
(жи ти ја ма све та ца).

По љо при вред на ен ци кло пе ди ја Ге о по ни ка пред ста вља ком пи ла ци ју 
ин фор ма ци ја о по љо при вре ди ко је су на ста ле у грч ком и рим ском све ту 
кроз раз ли чи та ис ку ства ко ја су до би је на про у ча ва њем ра зних ме то да 
об ра де у по љо при вред ној про из вод њи, с на гла ском на до бру прак су. Ве-
ћи на по гла вља Ге о по ни ке на пи са на је с де таљ ним об ја шње њи ма о на чи-
ни ма и по ступ ку при ме не ра зних тех ни ка про и звод ње. С дру ге стра не, 
ма њи број њих ко је се на ла зе у овом тек сту на пи сан је ви ше с ма штом 
не го ре ал но и у прак си пред ста вља ре зул тат раз ми шља ња ко ја се гра ни-
че с не ствар но шћу и фан та сти ком. Но, и по ред то га сма тра мо да је ути цај 
тек сто ва Ге о по ни ке на еко ном ску ми сао у по љо при вре ди Ви зан ти је био 
зна ча јан.

Ге о по ни ка пред ста вља је ди ну са чу ва ну ен ци кло пе ди ју на пи са ну на 
грч ком је зи ку, а ко ја се од но си на по љо при вре ду. Она је на ста ла као део 
ве ли ког ен ци кло пе диј ског по ду хва та ви зан тиј ског ца ра Кон стан ти на VII 
Пор фи ро ге не та (913–959). Ца ру је по све ћен увод ни део, али он ни је био 
ње гов рад, као што се ра ни је сма тра ло. Ве ћи део ен ци кло пе ди је на пи сан 
је у вре ме ну пре вла да ви не ца ра Кон стан ти на VII. Име ре дак то ра овог 
де ла ко је је на ста ло у 10. ве ку још увек је не по зна то.

НА СТА НАК И СТРУК ТУ РА ГЕ О ПО НИ КЕ

Ен ци кло пе ди ја Ге о по ни ка де ло је из обла сти еко но ми ке по љо при-
вре де ко је је, ка ко се сма тра, у име ца ра Кон стан ти на VII при ре дио на ма 
не по зна ти ре дак тор. У увод ном де лу ре дак тор на во ди да је Цар ура дио 
мно га до бро чин ства сво јим по да ни ци ма, да је уни штио њи хо ве не при ја-
те ље, али да се по све тио и мно гим дру гим по сло ви ма ко ји су уне ли ред 
у сва ко днев ни жи вот. У на став ку ис ти че Ца ре ве по себ не за слу ге. Ода је 
му при зна ње на ње го вој не се бич ној по др шци у раз во ју на у ке, кул ту ре, 
умет но сти и еко но ми је сле де ћим ре чи ма: „Пр во, скре ћем па жњу на фи-
ло зо фи ју и ре то ри ку, ко је су већ упа ле у де ка ден ци ју, за гњу ре не у не му 
ду би ну ре ке за бо ра ва у под зем ном све ту; оне су са да до бро и ра зум но 
ор га ни зо ва не и раз ви је не тво јом упра вљач ком ру ком. За тим, све дру ге 
на у ке и умет но сти си об но вио. За тим, са знав ши о три сфе ре, ко је се раз-
ли ку ју у др жав ном жи во ту, од но сно о вој сци, све штен ству и зе мљо рад њи 
и спо соб но сти вла да ња. За тим си сa те би свој стве ном ве ли чи ном и ду-
би ном ми сли, на ре дио ко ри шће ње ис ку ства древ них пи са ца о зе мљо рад-
њи и га је њу би ља ка, о вре ме ну, ка рак те ру и ме сту, ко је им од го ва ра, и 
још о ме сти ма тра же ња во де, и при пре ми за ра до ве ко је ћеш оба ви ти и с 
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ка квим на ги бом, као и све дру го ве ли ко, са брао си у јед но ко ри сно за све 
де ло” [Dalby 2011: 53–54].1

Ре дак тор у уво ду Ге о по ни ке ука зу је да је Цар и у по љо при вре ду „до-
нео пу но жа ра”. По љо при вре да као гра на при вре де има ла је ве ли ки ути-
цај на еко но ми ју цар ства. За то нас и не чу ди Ца ре во ин те ре со ва ње за њу. 
Из тог раз ло га Кон стан тин VII на ре дио је да бу ду про на ђе ни сви тек сто ви 
ан тич ких пи са ца на те му по љо при вре де. Да се њи хо ви ра до ви иден ти-
фи ку ју, са ку пе, пре ве ду и об ја ве на јед ном ме сту [Ko u ta va-De li vo ria 2002: 
367–370]. С ти ме нас упо зна је и са ста вљач Ге о по ни ке ко ји ис ти че да ње-
гов рад ни је ори ги нал но де ло, већ да пред ста вља ком пи ла ци ју, ко ја је 
на пра вље на ко ри шће њем дру гих из во ра, укљу чу ју ћи и оне ко ји су по-
сто ја ли као збор ни ци ра зних дру гих ком пи ла ци ја. 

У ан тич кој ли те ра ту ри по љо при вре да је за у зи ма ла по себ но ме сто. 
Она је би ла и ва жна гра на при вре де. На ма су да нас по зна ти тек сто ви не-
ких ла тин ских агро но ма. На пр вом ме сту то су Ка тон, Ва рон и Ко лу ме ла. 
С дру ге стра не де ла грч ких ау то ра ско ро да ни су са чу ва на. И по ред то га 
де ла ко ја се од но се на те му еко но ми ке по љо при вре де, а ко ја су са чу ва на 
до да на шњих да на, све до че о бо гат ству тра ди ци је пи са ња тек сто ва на ову 
те му. Та тра ди ци ја је би ла ва жна у хе ле ни стич кој и рим ској ери. По зна то 
је да су ова де ла, при ку пље на у ка сно ан тич ким ком пи ла ци ја ма, ка сни је 
укљу че на у је дин стве ну ви зан тиј ску ко лек ци ју, ко ја је до би ла на слов 
Гео по ни ка.

Пр ву ен ци кло пе ди ју из по љо при вре де, од но сно збо р ник тек сто ва 
или екло гу, на пи сао је Ка си јан Бас у 6. ве ку, од ко га је ано ним ни ре дак тор 
из 10. ве ка пре у зео тек сто ве ко је је по том по све тио ца ру Кон стан ти ну 
VII. На жа лост, овај текст је из гу бљен [Липшиц 1960]. Са чу ва не су, ипак, 
не ке вер зи је тек сто ва на ста ле у ис точ ном де лу Ви зан тиј ског цар ства. 
Тек сто ви се мо гу ква ли фи ко ва ти у ма ње вред не из во ре. И по ред то га ови 
тек сто ви да ју нам до бар увид, по мо ћу ко га мо же мо по ку ша ти да утвр ди мо 
ко ли ко је текст ано ним ног ви зан тиј ског при ре ђи ва ча ди рект но за ви сио од 
мо де ла пи са ња при ме њи ва них у ка сној ан ти ци, и ко ји би у слу ча ју Ге о-
по ни ке пред ста вља ли ре зул тат ра да ре ви зи је и мо дер ни за ци је од стра не 
но вог ком пи ла то ра, од но сно ре дак то ра [A ma to 2006: 1–6].

Текст Ге о по ни ке пред ста вљао је мо ди фи ко ва ну вер зи ју грч ког тек ста 
Вин до ни ја Ана то ли ја из Беј ру та, на пи са ног у 12 књи га, а ко ји је на стао 
у 4. ве ку но ве ере. Текст је но сио на слов Syna go ge ge o r gi kon epi te de u ma ton 
или на грч ком Συναγωγή γεωργικών έπιτηδευμάτων (Збир ка из по љо при-
вред не прак се).

Ана то ли је ве ро ват но мо же би ти иден ти фи ко ван као по зна ти прав ник 
из 4. ве ка, пре фект Или ри ка и при ја те ља Ли ба ни ја. Ње гов рад је за сно ван 
на ра ни јим ра до ви ма рим ских ау то ра по пут Ко лу ме ле (Co lu mel la) и Пли-
ни ја Ста ри јег (Ga i us Pli ni us Se cun dus). На осно ву уви да у њи хов рад мо же 

1 Ци та те ко ји су узе ти из Ге о по ни ке с ру ског је пре вео про фе сор др Ву ка шин Ко стић; 
ау тор овог члан ка пре во дио је текст с ен гле ског је зи ка. Тек сто ви су упо ре ђи ва ни и узи ман 
је нај бо љи пре вод.

799



800

се при ме ти ти да су они пре у зи ма ли ра до ве не ких ста ри јих ау то ра. Пре 
све га ми сли мо на рас пра ву Ма га из Кар та ги не (чи је је де ло пре ве де но на 
ла тин ски је зик у 2. пре н.е. по на ло гу рим ског Се на та). Овај текст је у 7. 
ве ку адап ти рао Ка си јан Бас (Cas si a nus Bas sus Scho la sti cus). Де ло је но си-
ло на слов Pe ri ge or gi as eklo gai (Ода бра на пи та ња о ра тар ству), и оп ста ло 
је са мо на арап ском, у не што из ме ње ном об ли ку [Симоновић 2015: 15].

Ка си јан Бас Схо ла стик ду го је сма тран за са вре ме ни ка Кон стан ти на 
VII. И не са мо то, ње му се при пи су је ау тор ство над Ге о по ни ком. Овај 
тренд од ре ђи ва ња Ка си ја на Ба са као ау то ра при су тан је од сред ње га ве-
ка. У ко рист ау тор ства Ка си ја на Ба са опре де ли ли су се и мно ги ка сни ји 
ис тра жи ва чи чак и они ко ји су о овој те ми пи са ли у 21. ве ку. На при мер, 
Ми ко лај чик [Bas sus + Mi ko lajczyk 2012]. Же ли мо да на по ме не мо да не-
ма мо до каз ко ји би у пот пу но сти по твр дио ис прав ност ове тврд ње. С 
дру ге стра не, ако при хва ти мо ову тврд њу као тач ну, по ста је нам ја сни је 
за што се још увек као ау тор по ја вљу је Ка си јан Бас. Мо жда за то што се 
име са мог Ба са као „си на Ба са” ди рект но по ми ње у уво ди ма књи га VII, 
VI II и IX, где се он на во ди као ау тор.

Мо дер на исто ри о гра фи ја вре ме жи во та Ка си ја на Ба са од ре ђу је у 6. 
век. Одер ову чи ње ни цу за сни ва на осно ву сле де ћих ар гу ме на та: 1) Ти-
ту ла схо ла стик (σχ ολαστικο ς) је из 6. или из пр ве по ло ви не 7. ве ка, и ко-
ри сти ла се при ли ком име но ва ња прав ни ка; на зив ове ти ту ле је про ме њен 
по сле смр ти ца ра Ира кли ја, 641. го ди не, 2) Ка си јан Бас је рим ско име; 
ова кво име ни је по сто ја ло у Ви зан ти ји у 10. ве ку, 3) Рад Ка си ја на Ба са је 
по сти лу пи са ња сли чан ра до ви ма ко је су на пи са ли Алек сан дар од Тра-
ле са и Еци ја из Ами да; ра до ви су из обла сти ме ди ци не и на ста ли су у 6. 
ве ку, 4) Ка си ја но во де ло је ци ти рао Де ла Ра зи (Con ti nens d’al-Rāzī), ко ји 
је умро 925; ње гов рад је био по знат у арап ском све ту пре вре ме на Кон-
стан ти на VII. Осим то га, Серж син Или јин је пре вео Ку сту са (Qust.ūs), у 
овом име ну је Одер ви део де фор ма ци ју име на Ка си јан. Пре во ди лац Серж 
је иден ти чан са Сер жом Ри ша и ном (Ser ge de Rīš‘aynā), при ја те љем исто-
ри ча ра Ага ти ја. Оба ау то ра су жи ве ла у 6. ве ку. Из све га то га про из и ла-
зи да је Ка си јан ве ро ват но био са вре ме ник свог пре во ди о ца, ко ји је жи вео 
у 6, а не по чет ком 7. ве ка [O der 1893].

Ге о по ни ка је по за ми сли са ста вља ча тре ба ла да пред ста вља ен ци кло-
пе диј ски рад. Ре дак тор је же лео да у овом де лу дâ све о бу хват ну сли ку о 
гра на ма по љо при вре де: зе мљо рад њи, ви но гра дар ству, ви нар ству, га је њу 
ма сли на, во ћар ству, по вр тар ству, жи ви нар ству, пче лар ству, уз го ју ко ња 
и сто ке, ри бар ству итд. У ту свр ху он је ис ко ри стио ме тод са ста вља ња 
прет ход но на пи са них ра до ва и збор ни ка ко ји је ко ри шћен у књи жев ној 
и на уч ној прак си Ви зан ти је у 10. ве ку. Из ова квог ње го вог ра да про и зи-
шла је Ге о по ни ка, ко ја пред ста вља склад ну и све о бу хват но ура ђе ну те-
мат ску це ли ну од два де сет књи га, рас по ре ђе них по гра на ма по љо при-
вре де. Ре дак тор тек ста нам уз ско ро сва ку тач ку од ових два де сет књи га 
на во ди име ау то ра и пре во ди о ца од ко га је пре у зео по је ди не тек сто ве из 
њи хо вих де ла. На по чет ку сва ке књи ге ре дак тор да је кра так увод. Књи ге 
је раз вр стао сле де ћим ре до сле дом:
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1. Астро ном ска и астро ло шка вре мен ска на у ка,
2. О оп штим при па да ју ћим пи та њи ма о по љо при вре ди, и о раз ли-

чи тим вр ста ма жи та,
3. О ра зним по љо при вред ним ду жно сти ма по год ним за сва ки ме сец,
4–5. О уз го ју ви но ве ло зе,
6–8. О спра вље њу ви на,
9. О уз го ју ма сли на и из ра ди уља,
10. О воћ ка ма и њи хо вом пре са ђи ва њу,
11. Укра сно др ве ће, цве ће и ле ко ви то би ље,
12. О по вр ћу и би љу,
13. О жи во ти ња ма и ин сек ти ма штет ним по биљ ке,
14. О го лу бо ви ма и дру гим пти ца ма,
15. О уз го ју пче ла,
16. О ко њи ма, ма гар ци ма, и ка ми ла ма,
17. О уз го ју сто ке,
18. О уз го ју ова ца и ко за,
19. О пси ма, зе че ви ма, је ле ни ма, сви ња ма, и о со ље њу ме са,
20. О ри ба ма.

На осно ву ова ко да тог кон цеп та мо же се по ста ви ти пи та ње да ли ен-
ци кло пе ди ја мо же да пред ста вља по љо при вред ну те о ри ју и прак су ко ја 
је ва жи ла у ви зан тиј ској др жа ви у 10. ве ку? Да ли је сâм ау тор оства рио 
не ку прак тич ну при ме ну ра де ћи на овој ен ци кло пе ди ји? Да ли је био упо-
знат с по љо при вред ном праксoм свог вре ме на? Ка кав је био ње гов вла сти-
ти до при нос у ра ду на ен ци кло пе ди ји?

На ова пи та ња од го вор се мо же на ћи на осно ву по да та ка ко ји се мо-
гу из дво ји ти из тек ста Ге о по ни ка, где по сто ји ви ше од че тр де сет ау тор-
ских при мед би на ве де них у пр вом ли цу, и уне тих у текст. Од ре ђе ни за-
кључ ци да ти у ен ци кло пе ди ји мо гу да од го во ре на пи та ње о прак тич ној 
при ме ни тек ста од стра не ау то ра. На пр вом ме сту мо гу ће је утвр ди ти 
по ду да ра ње тек ста Ге о по ни ке с арап ским, јер мен ским и си риј ским пре-
во дом тек ста Вин да ни ја Ана то ли ја.

Из све га што смо из ло жи ли сле ди да Ге о по ни ка има сло же ну исто ри-
ју, ко ја се мо же пра ти ти са мо на осно ву из ве сних обри са. Као што смо већ 
ис та кли глав ни текст Ге о по ни ке је фор ми ран из де ла Винданиja Анатолијa 
из Беј ру та. Књи га је на ста ла у 4. ве ку и из гу бље на је у грч ком ори ги на лу, 
али је познатa пре ко сле де ћих пре ве де них вер зи ја:

1) Арап ска вер зи ја, у че тр на ест књи га, под на зи вом Yūnīūs (ис ква ре но 
име Винданиje) [Rod gers 1978]. Овај ру ко пис се чу ва у Ира ну. Та ко ђе се 
чи ни да је овај ру ко пис нај тач ни ји при каз ра да Ана то ли ја [Gu ig nard 2009: 
246].

2) Јер мен ска вер зи ја, под на зи вом Књи га о ра ду (грч ки vas ta koc). У 
овом ру ко пи су је из гу бљен са др жај. Текст је ипак пре ве ден и сло жен на 
основ ну арап ске вер зи је тек ста [Thom son 1995: 55].

3) Си риј ска вер зи ја ен ци кло пе ди је Ге о по ни ке, чи ји се ру ко пис чу ва 
у Бри тан ском му зе ју (Bri tish Mu se um Add. 14662, 8. или 9. век). На жа лост, 



по че так ове вер зи је је уни штен, та ко да је на слов не по знат. Раз ли ке из ме ђу 
овог ру ко пи са су зна чај не у од но су на прет ход на два, на ро чи то у по гле ду 
ње го вог са др жа ја. Овај ру ко пис је ко ри стио Ла гард [La gar de 1866].

4) Дру га арап ска вер зи ја у два на ест књи га, ко ја но си име d’Ant.arlīūs 
11 (Ана то ли је), чи ји је ру ко пис, от крио П. Сбат пре Дру гог свет ског ра та. 
Ру ко пис се чу ва у Ма дри ду (Gayan gos XXX).

Као што мо же мо да ви ди мо, Ана то ли јев текст Си на го ге имао је не-
сум њив зна чај, јер је пре во ђен ди рект но или пре ко Ка си ја на Ба са, на си-
риј ски и па хла ви (пе р сиј ски) је зик, а по том је пре ве ден на арап ски. По сто-
ји не ко ли ко арап ских вер зи ја пре во да овог тек ста [Car ra ra 2006: 108–110]. 
Текст је пре ве ден и на јер мен ски. Па три јарх Фо ти је је имао при ступ грч-
ком тек сту кра јем де ве тог ве ка. Твр дио је да га је ко ри стио у прак тич не 
свр хе на свом има њу. Да нас по сто ји са мо по ло ви на стра ни це тек ста ко ју 
је па три јарх Фо ти је ко ри стио [Lit tle wo od 2012].

Лип ши цо ва на по ми ње да цео стил ко јим је на пи са на Ге о по ни ка ука-
зу је да је у пи та њу грч ки је зик ко ри шћен у 10. ве ку. Ка рак те ри сти ке пи-
са ња ау то ра са вре ме ни ка ре дак то ра Ге о по ни ке ука зу ју на чи ње ни цу да 
су сви они ко ри сти ли исти или ви ше дру гих слич них, древ них тек сто ва 
о астро ло шким рас пра ва ма. У пи та њу су ау то ри 9. векa: Лав Ма те ма ти чар, 
па три јарх Ни ћи фор и исто ри чар Те о фан. Сви су они пи са ли на те му о 
при род ним зна ме њи ма ко ја су се ука за ла, а ути ца ла су на бу ду ћа уни шта-
ва ња Ара па.

УТВР ЂИ ВА ЊЕ АУ ТОР СТВА НЕ КИХ ДЕ ЛА  
УКЉУ ЧЕ НИХ У ГЕ О ПО НИ КУ

Кроз це лу Ге о по ни ку ис ти че се чи ње ни ца да, упр кос же љи ре дак то ра 
да да је по ре кло од ре ђе них ре фе рен ци и ода кле су оне пре у зе те, у тек сту 
не по сто ји до след ност ова квог по ступ ка. На и ме, по сто је мно ге од ред ни це 
код ко јих се не на во ди из ко јег су из во ра (ау то ра) пре у зе те. Та кав слу чај 
има мо у књи зи XII, 28, где је дат вр ло за ни мљив ка лен дар усе ва и за са да 
ко ји се са де на под руч ју ко је од го ва ра ме ди те ран ској кли ми, а да ти су за 
це лу го ди ну по ме се ци ма. Има мо раз ло га да ве ру је мо да је у овом де лу 
ен ци кло пе ди је ау тор од сту пио од ме то да ком пи ла ци је и уме сто то га дао 
свој текст2. С дру ге стра не, не мо же мо да ка же мо да су ау то ри ко ји су 
на пи са ли по је ди не де ло ве по гла вља и ма ње од ред ни це ко рект но на ве де-
ни. Име на ау то ра на по чет ку сва ког по гла вља не на во де се стан да рд но 
исто и не по сто ји хро но ло шки при ступ при ли ком на во ђе ња. Очи глед но 
да је ре дак тор на во дио сво је кра ће ста во ве уну тар по гла вља, а ко је је 
при пи сао дру ги ма.

У не ким слу ча је ви ма, текст ен ци кло пе ди је под се ћа на тек сто ве ко је 
на ла зи мо код рим ских агр о но ма (Ка тон, Ва рон, Ко лу ме ла и Па ла ди је). 
Ми сли мо да ове ре фе рен це, из у зев са мо рет ких слу ча је ва, ни су нај ве ро-
ват ни је пре у зе те ди рект но, већ по сред но из дру гих грч ких зби р ки. Ме-

2 Не ма ре фе рен ци с из во ри ма и код дру гих књи га Ге о по ни ка, на при мер код књи ге XX, 
по све ће не ри бар ству.
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ђу тим, у овим слу ча је ви ма ком пи ла тор од но сно ре дак тор се по ста вља 
ве о ма сло бод но и ме ња из вор ни текст. По ред то га, при ли ком пре во ђе ња 
књи га и по гла вља и од ре ђи ва ња ау тор ства сма тра мо да су мо гле да се по-
ја ве гре шке у пре пи си ва њу тек сто ва. По сто је слич но сти из ме ђу раз ба ца них 
по гла вља у ен ци кло пе ди ји ко ја се при пи су ју од ре ђе ним ин ди ви ду ал ним 
ау то ри ма; та ко, на при мер, у првoм де лу књи ге IX, 19, ко ја се при пи су је 
Апу ле ју, а од но си се на зе ле не ма сли не ја сно се на во ди да је текст пре ве-
ден с ла тин ског, јер је текст на грч ком из гу бљен [Rod gers 1978].

И код Ва ро но вих тек сто ва при су тан је ова кав на чин ра да ре дак то ра. 
Ва рон је у са мом тек сту Ге о по ни ке че ти ри пу та ци ти ран. Ци та ти се на ла-
зе на са мом по чет ку у књи зи 1 у гла ви 1 у тач ка ма од 2 до 5. Текст гла си: 
„2. Ве ћи на, а пре свих Ва рон Рим ски сма тра по чет ком про ле ћа оно вре ме 
ка да обич но по чи ње да ду ва зе фир (вла жни по ве та рац), а то се де ша ва на 
се дам да на до фе бру ар ских ида, ка да се сун це на ла зи у зна ку Во до ли је, про-
ла зе ћи три или пет ње них де ло ва, то јест на ла зи се у Зо ди ја ку три или пет 
да на. Крај про ле ћа до ла зи за мај ске но не. 3. Ле то по чи ње за осам да на до 
мај ских ида, ка да се сун це на ла зи у зна ку Би ка. Крај ле та до ла зи на се дам 
да на до ав гу стов ских ида. 4. Је сен по чи ње на шест да на до ав гу стов ских 
ида ка да се сун це на ла зи у зна ку Ла ва. Крај је се ни до ла зи на пет да на до 
но вем бар ских ида. 5. Зи ма по чи ње за че ти ри да на до но вем бар ских ида 
ка да се сун це на ла зи у зна ку Шкор пи је. Крај зи ме до ла зи осмог да на до 
фе бру ар ских ида” [Dalby 2011: 55–56]. У Ва ро но вом из вор ном де лу о по-
љо при вре ди у књи зи 1.28 текст је исти, с ма њим раз ли ка ма. На при мер 
8. мај у Ге о по ни ци је 9. мај код Ва ро на, 7. ав густ у Ге о по ни ци је 11. ав густ 
код Ва ро на [Ca to,Var ro 1934: 249–251]. На чин ци ти ра ња је до во љан да 
по ка же да Ва рон ни је био ди рект ни из вор за пре ра ђи ва ча Ге о по ни ке.

Вeргилије је два пу та иден ти фи ко ван име ном у Ге о по ни ци: пр ви пут 
као Ou ir gi li os у књи зи II.14.3, текст се од но си на вре ме се тве јеч ма и пше-
ни це (ви ди жи та ри це); и дру ги пут као Bir gi li os у књи зи II.18.12, а ко ја се 
од но си на тре ти ра ње се ме на пре се тве. Текст се у ори ги на лу на ла зи код 
Вер ги ли ја (Vir gil: G. 1.208-11 и 1.219-24). На ве ден је на исти на чин и истим 
име ном код Ко лу ме ле (Co lu mel la, De re ru sti ca 2.8.10 и 2.8.11) и Пли ни ја 
Ста ри јег (Na tu ral Hi story 18.202 и 18.157), од ко јих је је дан (ве ро ват но 
бив ши) слу жио као из вор за Ана то ли ја у 5. ве ку. На овај на чин Вер ги ли-
јев ути цај се пре но сио ве ко ви ма од стра не ви зан тиј ских ком пи ла то ра. 
Осим то га, Мај норс [Mynors 1990: 293–96], ко мен та ри шу ћи Bu go nia G. 4, 
су ге ри ше слич но сти из ме ђу Вер ги ли је вог тек ста (G. 4,281-314, 4,538 до 58) 
и Ге о по ни ка 15.2.21-36. Све ово мо же ука зи ва ти на то да је исти из вор ко-
ри сти ло ви ше пи са ца из хе ле ни стич ког до ба [Rod gers 2011: 278–279].

Сли чан про блем се по ја вљу је и при ли ком од ре ђи ва ња ау тор ства за 
по је ди не тек сто ве Сек ста Ју ли ја Афри ка на, ко ји је жи вео у 3. ве ку. Овај 
ау тор по ми ње се ди рект но са мо јед ном у тек сту3 (V. 45.2), а, с дру ге стра не, 

3 2. Вре ме за бер бу гро жђа се мо же од ре ди ти не са мо пре ма ње го вом уку су, већ и 
пре ма из гле ду. Са да ће мо на ве сти не ке зна ке ње го ве зре ло сти. След бе ни ци Де мо кри та и 
Афри ка на ка жу да зре ли гро здо ви мо гу без про бле ма да оста ну на ло зи шест да на, ни ка ко 
ви ше. Ако су ко шчи це од зе ле них по ста ле цр не, то је знак да је гро жђе зре ло.
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ре дак тор му је при пи сао че тр де се так по гла вља. И код ових тек сто ва ко ји 
се при пи су ју Афри ка ну су о че ни смо с про бле мом ау тен тич но сти. Фраг-
мен те Афри ка но вог де ла Одер је по ку шао да об ја сни у сво јој сту ди ји 
ко ја се од но си на по ре кло из во ра и на ста нак Ге о по ни ке на сле де ћи на чин: 
„Ау то ро ви на во ди у тек сту су у прин ци пу ау тен тич ни, али од ре ђи ва ње 
ау тор ства за по гла вља ни је по у зда но” [O der 1893: 58–99].

За хва љу ју ћи не ким тек сто ви ма Ге о по ни ке за нас су да нас са чу ва на 
име на ан тич ких пи са ца, ко ји су у мно гим слу ча је ви ма би ли ма ло по зна-
ти. Ов де ми сли мо пре све га на сле де ћа: Ди о фан из Ни ке је, Квин тил, 
бра ћа Фло рен тин, Та ран ти нус, Пак сам и мно ги дру ги. Сто га сма тра мо 
да је Ге о по ни ка нео п хо дан из вор, по не кад је ди ни, из ко га се мо гу при ку-
пи ти фраг мен ти ра да ових ау то ра. Она је са мим тим, с јед не стра не, не-
за о би ла зан, али, с дру ге стра не, и про бле ма ти чан из вор. Јер, као што је 
при ка за но у са чу ва ним ру ко пи си ма, ова зби р ка не са мо да са др жи ци та-
те, ко ји су обич но крат ки, већ има и на пи са на име на ау то ра за ве ћи ну 
гла ва [Gu ig nard 2009: 243–244].

О РЕ ДАК ТО РО ВОМ ТЕК СТУ УНЕ ТОМ У ГЕ О ПО НИ КУ

Ми на жа лост још не ма мо до вољ но по да та ка да мо же мо са си гур но-
шћу да ка же мо ка ко се звао ре дак тор Ге о по ни ке. Из тог раз ло га опре де-
ли ли смо се да ау то ра сма тра мо ано ним ним. Ипак, по ста вља се пи та ње 
да ли мо же мо у пот пу но сти да твр ди мо и да се сло жи мо с та квим ста вом 
ве ћи не ис тра жи ва ча ко ји су се ба ви ли овом те мом. Да ли је исти на да је 
Ге о по ни ку при ре дио не по зна ти ау тор? На ова пи та ња на жа лост још не 
мо же мо да да мо пре ци зне од го во ре.

Ми сли мо да је на осно ву зах те ва ца ра Кон стан ти на VII наш ано ним-
ни ре дак тор, ко ји је био зе мљо по сед ник и по љо при вред ни агро ном по чео 
да ства ра ен ци кло пе ди ју. Он је у ен ци кло пе ди ју укљу чио и мно ге дру ге 
слич не збор ни ке ра до ва из по љо при вре де, ко ји су би ли по зна ти у том 
тре нут ку. Ре дак тор је при ли ком пи са ња Ге о по ни ке по све тио по себ ну па-
жњу и Ца ри гра ду. На то нам ука зу је и ње го во пи са ње о пре сто ни ци у 
ен ци кло пе ди ји где је у по себ ном ка лен да ру на ве де на кли ма и рас по ред 
по љо при вред них ра до ва [Ko der 1993: 21–25].

При ли ком ра да на Ге о по ни ци ре дак тор је сма трао да тре ба да дâ и 
соп стве ни пе чат. Та ко у тек сту ен ци кло пе ди је он че сто, ка да го во ри о 
„ан тич ким из во ри ма”, ис ти че сво је сла га ње или не сла га ње с њи ма. Та ко, 
на при мер, у књи зи I.11.6. мо же мо да про чи та мо сле де ће: „Фло рен тин (ми 
се с њим сла же мо) го во ри да зе фир ви ше од свих оста лих ве тр о ва од го ва ра 
зе мљо рад њи” [Dalby 2011: 63] и [Липшиц 1960: 26]. Или, у књи зи II.3.6.: 
„Не ки сма тра ју да ку ћа тре ба би ти окре ну та ка ју гу ка ко би у њој би ло ви ше 
сун ца. Ја сма трам да је бо љи дом ко ји је окре нут ка ис то ку, за то што је 
ве тар ко ји ду ва с ју га вла жан, си ло вит и иза зи ва бо лест.” [Dalby 2011: 70]

На дру гом ме сту (I.14.11.), ко је се од но си на текст пре у зет од Сек ста 
Ју ли ја Афри ка на, ре дак тор пи ше сле де ћи ин те ре сант ни за кљу чак: „Та ко 
го во ре ста ри не. Не ке од на ве де них са ве та сма трам ап со лут но ло шим, и 
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они за слу жу ју пот пу но пре не бре га ва ње. Са ве ту јем да се уоп ште не обра-
ћа на њих па жња. Ја сам их за пи сао за то да се не по ми сли да сам не што 
про пу стио од ре че ног у древ но вре ме” [Dalby 2011: 68; Липшиц 1960: 28].

Сма тра мо да на ве де ни при ме ри пред ста вља ју ау тор ске при мед бе 
ко је по све му су де ћи при па да ју ре дак то ру тек ста Ге о по ни ка, а не ау то-
ри ма од ко јих је ре дак тор пре у зи мао тек сто ве. Чи та ње тек ста Ге о по ни ке 
у це ли ни до во ди до за кључ ка да ре дак тор ци ти ра ау то ре чи ја су име на 
на пи са на по ред на сло ва по гла вља, при то ме не на во де ћи де ло из ко га се 
ци та ти пре у зи ма ју, а као из вор узи ма се са мо име да тог ау то ра. Ре дак тор 
Ге о по ни ке је то ком пред ста вља ња ма те ри ја ла ен ци кло пе ди је ко ри стио 
тек сто ве го то во 30 дру гих ау то ра. При том ни је по што вао ни је дан уста-
ље ни по сту пак ко ји би био исти за све упо тре бље не ци та те. Че сто се 
мо гу про на ћи не ло гич на по ве зи ва ња ко ја нас во де до истих ау то ра, ко ји 
су да ти у ен ци кло пе ди ји. То се мо же нај бо ље ви де ти на сле де ћим при ме-
ри ма. У Фло рен ти но вом тек сту ка же се да је пре у зет од Ди ди ма: „До бро 
је ка ле ми ти нар на мир ту и на иву. На нар ка ле ме ли мун, ка ко ка же Ди-
дим у сво јим Ге ор ги ка ма” (X, 37, 3 и 4) [Dalby 2011: 215], а у Ди ди мо вом 
тек сту се ка же да је пре у зет од Фло рен ти на: „Фло рен тин ка же да хле ба 
ис пе чен у са чу, тан ко раз ва љан и осу шен на сун цу ве о ма по го ду је ва ре њу. 
Хле бо ви ис пе че ни на ва три оте жа ва ју ва ре ње” (II, 33, 5), [Dalby 2011: 92; 
Липшиц 1960: 42] итд.

По на шем ми шље њу, не по зи ва ње на ау то ре на сло ва ко ји су да ти у 
од ре ђе ним гла ва ма зна чи да је ре дак тор дао сво је ми шље ње о тој гла ви. 
На овај на чин, укљу чи ва њем од ре ђе ног бро ја соп стве них тек сто ва, ре дак-
тор је по сред но по твр дио ау то р ство над од ре ђе ним бро јем гла ва Гео по-
ни ке. То ме по сред но до при но си чи ње ни ца да ре дак то ро ви тек сто ви не 
мо гу да се на ђу у си риј ском тек сту ко ји је на пи сао Вин да ни је Ана то ли је 
(ко ли ко мо же мо ви де ти на осно ву Ла гар до вог тек ста) [La gar de 1866: 123]. 
То сва ка ко пред ста вља до каз да је од ре ђе ни део гла ва Ге о по ни ке на пи сао 
сâм ре дак тор, ко ји је не са мо при ку пио и уре дио ма те ри јал на свој на чин, 
већ је унео и мно го сво јих лич них за па жа ња, ис прав ки и по гле да. Да кле, 
с од го ва ра ју ћом ана ли зом ре ле вант них тек сто ва Ге о по ни ке, они би се 
не сум њи во мо гли тре ти ра ти као ве о ма зна ча јан из вор за про у ча ва ње по-
љо при вред не те о ри је и по љо при вред не прак се у Ви зан тиј ском цар ству 
у 10. ве ку.

Из но ше ње соп стве ног ис ку ства ре дак то ра Ге о по ни ке мо же да се ви ди 
на осно ву не ко ли ко сле де ћих при ме ра, где се он про ти ви прак си уз га ја ња 
не ких усе ва у ви но гра ди ма. На при мер, он пи ше: „1. Не ки у ви но гра ди ма 
се ју боб и гра шак, од че га за сад не ће има ти ште ту; дру ги са де ти кву и 
кра ста вац. 2. Ис ку ство ме је на у чи ло да у ви но гра ди ма не тре ба се ја ти 
ни шта за то што за сад узи ма хра ну ло зи, а ње му сме та сен ка” (V, 11, 1–2). 
„И Та ран ти нос го во ри да не тре ба ни шта са ди ти из ме ђу ло зе; и ја исто то 
са ве ту јем по у чен ис ку ством, сво јим учи те љем” (V, 11, 5) [Dalby 2011: 130; 
Липшиц 1960: 62].

Ана ли зи ра ју ћи пи та ње вре ме на сад ње ло за, ре дак тор опет пи ше о 
свом соп стве ном ис ку ству. Он пи ше: „2. Вре ме за сад њу ло зе је, на рав но, 
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раз ли чи то. Не ки их са де по сле бер бе гро жђа, ка да с ло зе опа да ли шће; 
не ки – по чет ком про ле ћа; 3. По што сам про у чио ствар у прак си, са ве ту-
јем да се на ме сти ма где не ма на вод ња ва ња све, а на ро чи то ви но ва ло за, 
са ди у ка сну је сен; 4. Та да ће се гра не, осло бо ђе не те жи не гро здо ва по сле 
бер бе гро жђа, очвр сле, об но вље не сна ге, још нео ште ће не мра зом нај пре 
при ми ти, тим пре што при ро да у то вре ме да је нај ви ше хра не ко ре њу; 5. 
И та ко, ка ко је ре че но, на ме сти ма без на вод ња ва ња тре ба са ди ти ло зу у 
ка сну је сен ка ко би ки ше ко је па да ју це ле зи ме за ме ни ле нео п ход но на-
вод ња ва ње; 6. Ја сам то ја сно до ка зао по сту па ју ћи та ко у на се љу Ма ра-
то ни ме где сам ро ђен, као и на дру гим зе мља ма ко ји ма вла дам. Они ко ји 
су ви де ли шта ја ра дим и ко ји су ме слу ша ли пр во су се не га тив но од но-
си ли пре ма мо јим по ступ ци ма, а по сле то га су, ви дев ши сво јим очи ма 
ка ко је све до бро, ра до по слу ша ли мо је са ве те ко јих се и до да нас при-
др жа ва ју” (V, 6, 2–6) [Dalby 2011: 126; Липшиц 1960: 60].

Че сто, ре дак тор ула зи у по ле ми ке с ци ти ра ним ау то ри ма. На при мер, 
он се пр во сла же са Со ти о ном о вре ме ну ка да тре ба са ди ти ви но ву ло зу 
„Со ти он са ве ту је да се ло за и дру го др ве ће са ди у да не ка да не ма ме се ца, 
тј. пр вог и дру гог да на лу нар ног ме се ца док се ме сец још не ви ди, за то 
што се све што је та да по са ђе но од лич но при ма. Ја сам че сто са дио и у 
вре ме ка да је ме сец опа дао и ни сам се по ка јао” (V, 10, 3) [Dalby 2011: 130; 
Липшиц 1960: 62]. У том ду ху ре дак тор Ге о по ни ке из но си и сво је ми шље ње 
ка да се не сла же с ме то ди ма ко је пре по ру чу је Со ти он: „Ме ни се овај на-
чин не до па да на ро чи то; пре ко па ти зе мљу у пот пу но сти, па са ди ти бо ље је 
не го са ди ти уз по моћ ко чи ћа” (V, 9, 11) [Dalby 2011: 129; Липшиц 1960: 63].

У књи зи де сет ко ја је по све ће на сад њи во ћа ка, ре дак тор опет пи ше 
о сво јим ис ку стви ма у сад њи др ве ћа у је сен. Он пи ше: „3. Упра во су ка-
сну је сен јед но гла сно сви по зна ва о ци ко ји су пи са ли Ге ор ги ке иза бра ли 
за нај бо ље вре ме за сад њу. Та ко, на рав но, го во ри и Квин ти ли је. На про-
ле ће тре ба да се са ди оно што се ни је по са ди ло на је сен; 4. Ја сам и из 
соп стве ног ис ку ства ви део да је то исти на; по са див ши у ово вре ме мно-
го гро жђа у на се љу Ма ра то ни ме, али и на су сед ним, та ко ђе мо јим, по-
љи ма до био сам ве ли ки род; 5. По са див ши та ко ђе ве о ма мно го раз ли чи-
тог во ћа у ка сну је сен, при зна јем да ово вре ме вр ши бла го тво ран ути цај; 
6. И сви у на шем окру гу, ка да су ви де ли мој успех, ви ше не са де по ста ром 
оби ча ју, са мо у про ле ће, већ, пра те ћи мој при мер, са де др ве ће у ка сну 
је сен” (X, 2, 3–6), [Dalby 2011: 201; Липшиц 1960: 105–106].

Ре дак тор на во ди све што он сма тра да је нео п ход но да би оправ дао 
сво је гле ди ште: „Ма да је и ово ис ку ство са свим до вољ но, сма трам да је 
нео п ход но да обра зло жим за што ви ше во лим да са дим у ка сну је сен” (X, 
2, 7). Он у свом тек сту ис ти че да је при род но да се са ди то ком је се ни. 
Ис ти че да је за биљ ке нај бо ље ка да им опад не ли шће, та да врх не до би ја 
хра ну уоп ште, али ко ре њу при ро да да је хра ну. У про ле ће се обич но хра-
ни и врх биљ ке, та да, на рав но, цве ће цве та и ра сте др ве ће. У том сми слу 
он ис ти че: „За то и тре ба би ра ти за сад њу вре ме ка да се при ро да ба ви ко-
ре њем” (X, 2, 12) [Dalby 2011: 201; Липшиц 1960: 105–106]. Ми шље ња смо 
да ови тек сто ви при па да ју ау то ру Ге о по ни ке, од но сно на шем ре дак то ру. 
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За нас је ин те ре сант но да ано ним ни ре дак тор има по тре бу не са мо да их 
„по пра вља”, већ нам ука зу је и на прак су ко ја је по сто ја ла у ра ни јим вре-
ме ни ма и чи ја се при ме на на ста ви ла ка сни је.

На сво је ис ку ство ре дак тор се по зи ва и на дру гим ме сти ма. На при-
мер, у гла ви ко је се ба ви пи та њи ма ве за ним за пти це, он го во ри о на чи-
ни ма ко је би тре ба ло ко ри сти ти да би се за шти ти ли го лу бо ви у слу ча ју 
да их на пад ну гми зав ци. Ре дак тор де таљ но об ја шња ва ка ко да се из гра-
ди го лу бар ник. „6. Ја сам, с на ме ром да бло ки рам при ступ гми зав ци ма, 
иза брао за ба че но ме сто да ље од ку ће и пре нео сам та мо осам сту бо ва. 
Дру ги пут сам пре нео и ве ћи број, ру ко во де ћи се ве ли чи ном пла ни ра не 
из град ње. Ста вио сам их не у ред, не го у круг, а за тим, ста вио сам на њих 
гла ве (сту бо ва), а за тим из над гла ва ка ме не пло че (у од су ству ка ме не пло-
че ста ви до бре др ве не гре де) и из гра дио сам по кру гу сту бо ва две про сто-
ри је ви си не од се дам ла ка та. У зи до ви ма са за па да на пра вио сам ма ли 
про зор за све тло, с ис то ка – дру ги, крил ни, са шар ка ма, ко ји се отва ра: 
одав де је по треб но пу шта ти го лу бо ве на ис па шу. С ју га сам угра дио вра та 
за ула зак чо ве ка, ко ји бри не о пти ца ма; 7. И на та кав на чин сам са чу вао 
го лу бо ве не по вре ђе ним. По што гми зав ци ни су мо гли да упу зе го ре; сту-
бо ви су би ли па жљи во пре ма за ни кре чом и глат ко по рав на ти” (XIV, 6, 7), 
[Dalby 2011: 283; Липшиц 1960: 149]. Ови тек сто ви ука зу ју да Ге о по ни ка 
са др жи до ста ин фор ма ци ја ко је опи су ју раз не ме то де га је ња би ља ка и уз го-
ја сто ке, при ме њи ва них на ви зан тиј ском се лу у вре ме на стан ка овог де ла.

На осно ву при мед би ре дак то ра до би ја мо при ли ку да са зна мо не ке 
ства ри из ње го ве би о гра фи је. При мед бе нам омо гу ћу ју да од ре ди мо дру-
штве ну кла су ко јој је ре дак тор при па дао и по ста ви мо пи та ње ко ју ка те-
го ри ју зе мљи шта он опи су је и ко је тех ни ке он прак ти ку је у по љо при вре ди. 
На осно ву ау тор ских при мед би, ра штр ка них ши ром тек ста, мо же мо да 
от кри је мо не што из жи во та ре дак то ра. Та ко из тек сто ва да тих у Гео по ни ци 
мо же мо да при ме ти мо да је ау тор, по све му су де ћи, био по ре клом из Би-
ти ни је у Ма лој Ази ји. Он о сво јој род ној по кра ји ни че сто пи ше у сво јим 
тек сто ви ма. На тај на чин је по ка зао ве о ма ве ли ко ин те ре со ва ње за њу4. 
Из бор ма те ри ја ла ко ји се од но се на Би ти ни ју, ау тор до пу њу је и тек сто ви-
ма о соп стве ном ис ку ству и ис ку ству сво јих зе м ља ка.

Из тек сто ва у ко ји ма пи ше о Би ти ни ји мо же мо да про чи та мо да је 
ау тор по се до вао има ње у Ма ра то ни му, а по ред ње га и зе мљу и да се углав-
ном ба вио уз го јем гро жђа и сад њом ра зних дру гих усе ва. Он ка же сле де ће: 
„Ја сно сам то до ка зао по сту па ју ћи та ко у на се љу Ма ра то ни ме где сам ро-
ђен, као и на дру гим зе мља ма ко ји ма вла дам” (V, 6, 6) [Dalby 2011: 126–127; 
Липшиц 1960: 60]. Мо же мо да при ме ти мо да је он до би јао ве ли ке при хо-
де из ме ста у ко јем су му се на ла зи ле не крет ни не. Прет по ста вља мо да је 
рад на сна га ко ју је ко ри стио на свом има њу би ла са ста вље на од за ви сних 
се ља ка. На сво јој зе мљи ау тор је спро вео екс пе ри мен те на по бољ ша њу 
по љо при вред них тех ни ка. Сво је ис ку ство пре то чио је у са ве те из прак се, 

4 Би ти ни ја се спо ми ње у сле де ћим гла ва ма: IV, 1, 3 и 14; IV, 3, 10; V, 2,10; V, 
3, 1; V, 17, 3; V, 17, 4; V, 17, 5; V, 32, 2; V, 36, 3; VII, 18, 1; XI II, 5, 3; XX, 46, 3.
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а че сто су ови са ве ти би ли у су прот но сти с ан тич ким ау то ри ма, али и с 
ње го вим са вре ме ни ци ма.

Но, и по ред то га рад ре дак то ра је усме рен, ка ко он сâм ис ти че, пр вен-
стве но ка љу би те љи ма по љо при вре де. Под њи ма он је под ра зу ме вао све 
ко ји су же ле ли да се ба ве по љо при вред ном про из вод њом. У том сми слу 
он ка же: „1. Као што је Плу тарх ре као у дру гој књи зи сво јих Раз го во ра 
за сто лом, при ро да је уло жи ла мно го па жње у ства ра ње сво јих кре а ци ја 
‘сим па тич них’ и ‘ан ти па тич них’; 2. Због то га, је би ло по треб но да се при-
ку пе у мо је де ло нај би зар ни ји при ме ри ових по ја ва. Ја сам те жио да мо ји 
спи си бу ду ко ри сни љу би те љи ма по љо при вре де ко ји мо гу да их чи та ју, 
али и да са чу вам свој рад за љу би те ље зна ња” (XV, 1, 2) [Dalby 2011: 296; 
Липшиц 1960: 155].

У по је ди ним гла ва ма и тач ка ма ре дак тор је по ку шао да при ла го ди 
и по бољ ша текст ен ци кло пе ди је. За ову тврд њу на ла зи мо до каз у ци та ти-
ма ко ји се на ла зе у сле де ћим гла ва ма: „6. Ја сам ово на пи сао, и не ми слим 
да сам не што про пу стио. Не до пу штам, да се по ја вљи ва ње ми ше ва сма тра 
ре ал ним. И сви ма та ко ђе са ве ту јем да не обра ћа ју па жњу на та кве сме шне 
по ја ве” (XI II, 5, 6) [Dalby 2011: 270; Липшиц 1960: 143]. И дру ги ци тат: 
„11. Та ко го во ре ста ри не. Не ке од на ве де них са ве та сма трам ап со лут но 
ло шим, и они за слу жу ју пот пу но пре не бре га ва ње. Са ве ту јем да се уоп ште 
не обра ћа на њих па жња. Ја сам их за пи сао за то да се не по ми сли да сам 
не што про пу стио од ре че ног у древ но вре ме” (I, 14, 11) [Dalby 2011: 68; 
Липшиц 1960: 28]. Ис па да да је ове тек сто ве ре дак тор укљу чио у ин те ре су 
це ло ви то сти де ла, и да су му мно ге ства ри ко је је укљу чио у Ге о по ни ку 
из гле да ле не ја сно и сум њи во.

Ако узме мо у об зир из ре че ну не за ви сност ко ју је имао ре дак тор Гео-
по ни ке у од но су на ан тич ке ау то ре, мо же мо да за кљу чи мо да је ње гов рад 
за слу жио па жљи во по сма тра ње и да пред ста вља ви зан тиј ску сту ди ју о 
по љо при вре ди из 10. ве ка.

Ме ђу тим, пре не го што на ста ви мо да про у ча ва мо тек сто ве Ге о по ни-
ке из ко јих мо же мо да са зна мо до ста ин фор ма ци ја ве за них за исто ри ју 
по љо при вред не про из вод ње у Ви зан ти ји, нео п ход но је на по ме ну ти још 
је дан аспект ра да на шег ре дак то ра. На и ме, он мо жда пре ви ше упа дљи во 
ис ти че не ке ства ри у ен ци кло пе ди ји, при мо ра ва ју ћи нас да овај из вор 
тре ти ра мо с из ве сном сум њом и не по ве ре њем. Ми сли мо, пре све га, на 
тек сто ве ко ји се од но се на астро ло ги ју и ра зна су је вер ја. Ре дак тор у тим 
тек сто ви ма по ку ша ва да дâ ра зум на об ја шње ња за при род не фе но ме не, 
у ме ри у ко јој је то би ло мо гу ће у та да шњем раз во ју на уч не ми сли. Он је 
у сво јим ста во ви ма ти пич ни сред њо ве ков ни пи сац. Ње га од ли ку је ве ро-
ва ње у нат при род не по ја ве, че сто је склон да им дâ об ја шње ња ко ја се 
гра ни че с фан та сти ком и да је са ве те ко ји из гле да ју сме шно са вре ме ном 
чи та о цу. Та ко, на при мер, у пр вој књи зи он при хва та као ап со лут но тач-
на уче ња из ан ти ке о по тре би да се пре ста не с ра дом то ком ра ста ме се ца: 
„Дру ги не са ве ту ју да се не што са ди од де се тог до два на е стог да ту ма 
лу нар ног ме се ца, да не би лу нар на све тлост уни шти ла усев” (I, 6, 3) [Dalby 
2011: 59]. По том он у тек сту Ге о по ни ке ка сни је по ри че ова ко из нет став 
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и на осно ву соп стве ног ис ку ства ка же сле де ће: „1.Мно ги ста ри твр де да 
ви но ву ло зу тре ба са ди ти по чев од пр вог, па до че твр тог да на лу нар ног 
ме се ца; не ки са ве ту ју да се са ди то ком чи та вог вре ме на док ме сец ра сте, 
а да се ре же ка да он опа да. Дру ги за бра њу ју да се сад ња вр ши док ме сец 
ра сте; 2. Ме ђу тим, јед но гла сно је при зна то да ло зу тре ба са ди ти ка да је 
млад ме сец, као што и др ва тре ба се ћи ка да је млад ме сец” (V, 10. 1,2) 
[Dalby 2011: 129–130; Липшиц 1960: 64].

У ис тој књи зи (по гла вље 2), ау тор у пот пу но сти при хва та и де ли 
ста во ве астро ло га на до га ђа је из јав ног жи во та с по кре ти ма зве зда и ре-
спо ло же њи ма све та ца. Из ова квог ње го вог пи са ња мо же мо да уо чи мо 
ве ли ку не до след ност ко ју је при ме нио при ли ком са ста вља ња од но сно 
ком пи ли ра ња ен ци кло пе ди је.

У гла ви 8 исте пр ве књи ге чи та мо да ка да је ме сец у пе ри о ду из ла ска 
пса, ко ји је ви дљив од 20. ју ла, а на ла зи се у зна ку ла ва: „...он да ће би ти 
до бар род пше ни це, ма сли но вог уља и ви на, све ће би ти јеф ти но. Би ће 
бу на и уби ста ва, сту па ње на пре сто (им пе ра то ра), бла го вре ме, на па ди 
пле ме на јед них на дру ге, зе мљо тре си и по пла ве” (I, 8, 2). „Ако је ме сец 
у то вре ме у зна ку Ва ге, он да ће би ти пре ме шта ње им пе ра то ра, про да ја 
сто ке, бу на у на ро ду, не до ста так ма сли но вог уља, лош род пше ни це, ма-
ло ви на и пло до ва” (I, 8, 4) [Dalby 2011: 61]. На осно ву ова квих тек сто ва 
мо же мо да за кљу чи мо да, у из ве сном сми слу, Ге о по ни ка пред ста вља и 
сво је вр сни збо р ник астро ло шких рас пра ва, ко је су има ле нај ве ћи ути цај 
на жи вот у Ви зан ти ји у пе ри о ду 8. и 9. ве ка, али и ра ни је.

И дру ги тек сто ви ре дак то ра су у том сти лу. На при мер ње го во раз-
ма тра ње по тен ци јал них по сту па ка ко ји мо гу да ути чу да не плод но ста бло 
по ста не плод но. У том ду ху он пи ше: „1. Опа сав ши се и обу кав ши се, узми 
се ки ру и бе сно при ђи др ве ту као да на ме ра ваш да га исе чеш; 2. Ка да ти 
не ко при ђе и поч не да те мо ли да не се чеш др во, за то што он, на вод но, 
га ран ту је да ће оно да да је пло до ве, пра ви се да су те убе ди ли да га по ште-
диш – на да ље ће оно да ва ти пло до ве; 3. Ме ки ње од ма ху нар ки си па не 
по ред ста бла чи не др во пло до но сним” (X , 83, 1–3) [Dalby 2011: 231; Лип-
шиц 1960: 122].

Мо же мо свр ста ти у исту ову ка те го ри ју и по гла вља у ко ји ма ре дак-
тор пи ше о ра зним ча ро ли ја ма и нат пи си ма с чу де сним деј ством. Он 
пи ше сле де ће: „1. За вре ме ора ња и се тве на пи ши на плу гу fruPl и зе мља 
ће да ти од лич ну ле ти ну; 2. Ка жу да, ка ко би се до би ла до бра ле ти на, 
тре ба се ја ти се ме с ме ста су прот них њи ви ко ја се се је: на при мер, се ме 
из пла нин ских ме ста тре ба се ја ти у рав ни ци и обр ну то; 3. Ка ко би по ве-
ћа ли род не ки при ли ком се тве са се ме ном ме ша ју пти чи ји из мет, пре вас-
ход но го лу би ји. На су вим ме сти ма, ме ђу тим, то тре ба из бе га ва ти да се 
не спр жи се ме; 4. Се јач тре ба да па зи да се ме не до спе у по су ду од би ко-
вог ро га. Та кво се ме не ки зо ву ро жна то; ка жу да је не плод но и да се чак 
ни на ва три не мо же ску ва ти; 5. Се ме ће би ти рав но мер но ба че но ако има-
те се ја ли цу од вуч је ко же с три де сет отво ра ве ли чи не пал ца” (II, 19, 1–5) 
[Dalby 2011: 85; Липшиц 1960: 38]. На сли чан на чин ре дак тор пи ше и у 
књи зи че тр на е стој: „1. Зми је не ће уз не ми ра ва ти го лу бо ве, ако у че ти ри 
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угла го лу бар ни ка на пи шеш ‘Адам’. Ако у ње му по сто је про зо ри, тад на-
пи ши ово и на њи ма; 2. Ти ћеш из ба ци ти зми је ока див ши ко мо ра чем” 
(XIV, 5, 1–2) [Dalby 2011: 283; Липшиц 1960: 145].

Чи та ју ћи ове на во де мо же мо да стек не мо ути сак да је ова квих при-
ме ра до ста. Ме ђу тим, њи хо во уче шће у Ге о по ни ци ге не рал но по сма тра-
но бе зна ча ја но је. У овом обим ном ра ду по све ће ност ау то ра на уч ним 
опи си ма и об ја шње њи ма ра зних фе но ме на ипак до ми ни ра, и то у окви-
ри ма у ко ји ма је то би ло мо гу ће по са зна њи ма сред њо ве ков не на у ке. 
Ау тор са ве сно и сту ди о зно да је све шта су о од ре ђе ним пи та њи ма ре кли 
ње го ви прет ход ни ци – рим ски и грч ки агро но ми. Он ко ри сти, ма да углав-
ном не ди рект но, већ пре ко ка сни јих де ла, и Ва ро на, и Ка то на, и Ко лу-
ме лу, и Пли ни ја Ста ри јег, и Па ла ди ја. У опи си ма ра да о биљ ка ма при-
сут но је ре дак то ро во ис тра жи ва ње о биљ ка ма ста ро грч ког ау то ра Те о-
фра ста и о здрав стве ним про бле ми ма, с расправамa о ле ко ви тим тра ва ма 
Ди о ско ри да итд. Из тек сто ва ових ау то ра са зна је мо ко ја се прак са при-
ме њи ва ла у њи хо вом вре ме ну. За хва љу ју ћи ано ним ном ре дак то ру не ки 
од ових тек сто ва су при ла го ђе ни усло ви ма вре ме на ка да је на ста ла Ге о-
по ни ка, од но сно 10. ве ку.

ЗА КЉУ ЧАК

Тек сто ви у Ге о по ни ци пре све га ба ве се пру ча ва њем ви зан тиј ске по-
љо при вре де (ра тар ство, ви но гра дар ство, во ћар ство, по вр тар ство, сто чар-
ство, пче лар ство, ри бар ство итд.) у це ли ни. Рад на овом де лу био је ве-
ли ки по сао, ко ји се пре све га огле дао у при ку пља њу, ре ди го ва њу, кла си-
фи ко ва њу и пи са њу о ма те ри ји ко ја је би ла ве ли ког оби ма, а ко ја се од-
но си ла на по љо при вре ду и по љо при вред ну про из вод њу. Ре дак тор је ово 
де ло по де лио на два де сет књи га, ко је је по том по де лио на по је ди нач не 
гла ве. Сто га мо же мо да ка же мо да је Ге о по ни ка у пра вом сми слу ре чи 
би ла ен ци кло пе ди ја. Ве ћи на ма те ри ја ла у ен ци кло пе ди ји пред ста вља ју 
бо гат ство ра зно вр сно сти. Ови тек сто ви од но се се на раз не на чи не и ме-
то де га је ња би ља и уз го ја сто ке. За нас, нај вред ни ји аспек ти овог из во ра 
од но се се на пи та ња ве за на за по љо при вред ну про из вод њу.

Сма тра мо да је Ге о по ни ка би ла ва жно де ло за раз вој ви зан тиј ске 
по љо при вре де. Ре дак тор је у тек сто ви ма по ку шао да ука же на то да је на-
пра вио на уч но ис тра жи ва ње, ко је се од но си ло на при каз ста ња по љо при-
вред не про из вод ње кроз су бли ми ра ње до та да по зна тог зна ња, с до дат ком 
лич них ис ку ста ва, ко ја је ути снуо у цео текст, а ко ја са др же раз не пред-
ло ге за по бољ ша ње про из вод ње. Он је кроз цео текст ен ци кло пе ди је по-
ку шао да из ло жи и об ја сни сво је нај бо ље ар гу мен те ко ји су ишли у при лог 
то ме. Лич ни до при нос ре дак то ра у пи са њу по је ди них од ред ни ца ен ци кло-
пе ди је је зна ча јан. На осно ву ње го вих тек сто ва мо же мо да пра ти мо шта 
се про ме ни ло у ви зан тиј ској по љо при вред ној прак си у од но су на ан тич-
ка вре ме на. Ре дак тор се сво јим тек сто ви ма тру дио да оса вре ме ни ме то де 
ко ји су се при ме њи ва ли још из ан тич ких вре ме на. Тек сто ве дру гих ау то ра 
ко ји су пи са ли на те му по љо при вред не про из вод ње он је пре ма на ло гу 
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ца ра Кон стан ти на VII при ку пио, об ра дио и раз вр стао на свој на чин. При-
ку пља ње тек сто ва свих дру гих ау то ра ко ји ма је мо гао да уђе у траг та ко ђе 
пред ста вља ве ли ки до при нос за очу ва ње иде ја и ста во ва ових ау то ра. 
Де ла ве ли ке ве ћи не њих на ма су да нас не по зна та. На осно ву све га из ло-
же ног мо же мо да ка же мо да је Ге о по ни ка де ло ко је на ста вља прак су ан тич-
ке књи жев не тра ди ци је о по љо при вре ди, и да пред ста вља је дин стве но 
све до чан ство сво га вре ме на.

На кра ју, же ли мо да ис так не мо да је у по след њих де се так го ди на 
до шло до ве ли ког ин те ре со ва ња за овај текст. Об ја вље ни су но ви пре во-
ди, сту ди је и члан ци. На да мо се да ће се у бу дућ но сти на ста ви ти тренд 
по ра ста ин те ре со ва ња за ово зна чај но де ло5.
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ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

GEOPONIKА: THE WORK OF AN ANONYMO US EDI TOR

by 
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In sti tu te of Agri cul tu ral Eco no mic s 

Vol gi na 15, Bel gra de, Ser bi a  
zo ki @me di a nis.net 

SUM MARY: This pa per de als with an anonymo us edi tor as the real aut hor of the 
Byzan ti ne agri cul tu ral encyclo pe dia Ge o po ni ka. The first part of the pa per pro vi des a 
hi sto ri cal vi ew of the ori gin and struc tu re of Ge o po ni ka. So me of the aut hors who se works 
pre ce ded Ge o po ni ka are gi ven. Edi tor in clu ded so me of the ir texts in the encyclo pe dia. 
The se cond part de als with the pro blem of de ter mi ning the aut hor ship of so me of the 
works in clu ded in Ge o po ni ka. Many of the se wri ters and the ir works are unk nown to us 
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to day. Thanks to the edi tor’s work on Ge o po ni ka the ir texts are at le ast par ti ally pre ser-
ved. Fi nally, in the third part, the aut hor pays at ten tion to the text of the anonymo us 
edi tor, which was in clu ded in the Ge o po ni ka and re pre sents his con tri bu tion to the fi nal 
de sig ning of Ge o po ni ka. Thro ugh the se texts, edi tor wan ted to fa mi li a ri ze the re a ders 
with his per so nal ex pe ri en ces in agri cul tu re. The re are texts, com ments, opi ni ons, and 
con clu si ons thro ug ho ut the en ti re encyclo pe dia. In this way, the edi tor wan ted to pre sent 
his sug ge sti ons for im pro ving the agri cul tu ral pro duc tion to tho se who are in te re sted.

KEYWORDS: anonymo us edi tor, Ge o po ni ka, agri cul tu re, Byzan ti um
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СА ЖЕ ТАК: У Сло ву, го во ру ко ји је Бо жи дар Гру јо вић (Те о дор Фи-
ли по вић) на ме ра вао да одр жи при ли ком осни ва ња Пра ви тељ ству ју шчег 
со вје та срп ског 1805. го ди не, по сто ји де фи ни ци ја пој ма „за кон” по ко јој он 
има сле де ћа обе леж ја: пред ста вља из раз на род не во ље; при ме њу је се јед-
на ко на све гра ђа не; има ра ци о нал ни и етич ки ка рак тер јер на ре ђу је да се 
чи ни до бро а спре ча ва зло. Ова кво по и ма ње за ко на раз ли ку је се од по зи ти-
ви стич ког схва та ња ко је до ми ни ра у на шем са вре ме ном пра ву. У ра ду се 
ана ли зи ра ју прав не и по ли тич ке иде је Бо жи да ра Гру јо ви ћа с ци љем да се 
по ка же да ње го во схва та ње за ко на по ти че из рим ског пра ва, и да је ре ци-
пи ра но по сред ством Ру соа и иде о ло га Фран цу ске ре во лу ци је. Су прот но 
до ми нант ном ми шље њу у ли те ра ту ри, став је ау то ра овог члан ка да не по-
сред ни узор за иде је Бо жи да ра Гру јо ви ћа тре ба тра жи ти не у Де кла ра ци ји 
пра ва чо ве ка и гра ђа ни на из 1789. го ди не, не го у Мон та њар ском уста ву и 
Де кла ра ци ји пра ва чо ве ка и гра ђа ни на из 1793. го ди не. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бо жи дар Гру јо вић, прав на фи ло зо фи ја, по ли тич ке 
те о ри је, Пр ви срп ски уста нак, Фран цу ска ре во лу ци ја, Рим ско пра во

УВОД

При ли ком осни ва ња Пра ви тељ ству ју шчег со вје та срп ског, јед ног 
од глав них ор га на вла сти Ср би је за вре ме Пр вог срп ског устан ка, се кре-
тар и за чет ник иде је о осни ва њу Со вје та Те о дор Фи ли по вић, у ли те ра ту-
ри по зна ти ји под псе у до ни мом Бо жи дар Гру јо вић1, ав гу ста 1805. го ди не 

1 У да љем тек сту Те о до ра Фи ли по ви ћа ословљавaћемо ње го вим псе у до ни мом. Ро ђен 
је 1778. го ди не у Ру ми, ко ја је та да при па да ла Хаб збур шкој мо нар хи ји. У Бу дим пе шти је 
сте као ти ту лу док то ра пра ва. Го ди не 1803. по стао је адво кат, а 1804. про фе сор прав не исто-
ри је на Уни вер зи те ту у Хар ко ву (Ру ско цар ство, да нас Укра ји на). Го ди не 1805. сти же као 
до бро во љац у уста нич ку Ср би ју, где је ра дио на ор га ни за ци ји уста нич ке вла сти и осни ва њу 
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при пре мио је по здрав ни го вор да нас по знат као Сло во. На са мом по чет ку 
Гру јо вић ка же: „За кон је во ља ви ла јет ска, ко ја ви ла је ту це лом и сва ком 
до бро за по ве да а зло за пре шча ва. Пр ви, да кле, го спо дар у ви ла је ту јест 
за кон. Под за ко ном мо ра ду и го спо да ри и по гла ва ри и со вјет пра ви тељ-
ству ју шчи и сја шчен ство и во јин ство и сав на род би ти; и то под јед ним 
те истим за ко ном. За кон до бре, за слу же не да на гра ди, а зле, не по кор не, 
ле њи ве у слу жби да ка шти гу је. За то за кон ра зу ман и пра ве дан би ти мо-
ра...” [Ристић 1953: 33]. О тек сту ал ној исто ри ји Гру јо ви ће вог Сло ва ви-
де ти [Шаркић 2014: 772, нап. 5]. У овом ра ду де ла Бо жи да ра Гру јо ви ћа 
ци ти ра ли смо пре ма [Ристић 1953].

У пр вој ре че ни ци да та је де фи ни ци ја за ко на. Овај по јам ка рак те ри-
шу три обе леж ја: пр во, он је из раз на род не во ље; дру го, он је оп ште оба-
ве зан и јед нак за све; и тре ће, за кон има етич ки и ра ци о нал ни ка рак тер, 
јер се њи ме на ре ђу је да се чи ни до бро и спре ча ва зло. У да љем тек сту 
Сло ва ова три прин ци па де таљ ни је се об ја шња ва ју, па ће мо сва ки од њих 
по себ но ана ли зи ра ти.

ЗА КОН ЈЕ ИЗ РАЗ НА РОД НОГ СУ ВЕ РЕ НИ ТЕ ТА

Гру јо вић ка же да је за кон во ља ви ла јет ска и да је за кон пр ви го спо-
дар у ви ла је ту. Тер мин ви ла јет ко ји на тур ском из вор но зна чи по кра ји на 
или про вин ци ја Гру јо вић упо тре бља ва у зна че њу на род. Пре ма Ра де ту 
Ра до ви ћу, ко ји се по зи ва на Сто ја на Но ва ко ви ћа, Ја шу Про да но ви ћа и 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа, о то ме је по сто јао кон сен зус у ста ри јој срп ској 
ли те ра ту ри. Он ис ти че да са мо ау стро у гар ски ау тор Бе ња мин Ка лај пре-
во ди овај из раз бу квал но: Land – зе мља, по кра ји на [Радовић 1940: 42]. У 
но ви је вре ме Ср ђан Шар кић сма тра да Гру јо вић ову реч ко ри сти у зна че-
њу др жа ве [Шaркић 2014: 772], што де лу је ма ло ве ро ват но јер у то вре ме 
тај кон цепт још ни је био из гра ђен ни у ино стра ној те о ри ји и тер ми ни 
ко ји ма се он озна ча ва рет ко су се ко ри сти ли и у стра ним је зи ци ма. Осим 
то га, ка ко ће мо ви де ти, ана ли за иде ја Бо жи да ра Гру јо ви ћа по ка зу је да 
ње му иде ја др жа ве у са вре ме ном сми слу ни је би ла по зна та. Да кле, за кон 
је из раз во ље на ро да и ујед но из раз ње го вог су ве ре ни те та. То је ве ли ка 
раз ли ка у од но су на мо дер ну упо тре бу тог тер ми на. Њи ме се да нас углав-
ном озна ча ва акт ко ји до но си над ле жни ор ган, по пра ви лу скуп шти на 
као пред став нич ко те ло. 

Гру јо ви ће ва де фи ни ци ја, по ко јој се тер ми ном за кон мо же озна чи ти 
са мо од лу ка ко ју до но си чи тав на род, слич но да на шњем оп ште на род ном 
из ја шња ва њу на ре фе рен ду му или пле би сци ту, по ти че из ан тич ког Ри ма. 
Рим ски тер мин lex имао уже зна че ње не го нпр. νόμος у Ста рој Грч кој 
[Frez za 1968]. Lex је ис кљу чи во акт усво јен на скуп шти ни, при че му се под 
скуп шти ном под ра зу ме ва збор гра ђа на, а не те ло са чи ње но од иза бра них 
на род них пред став ни ка. О схва та њу за ко на у Рим ском пра ву ви де ти: 

Пра ви тељ ству ју шчег со вје та срп ског, чи ји је по стао се кре тар. Умро је од ту бер ку ло зе у Но вом 
Са ду, 1807. го ди не. 
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[Bi on di 1965; Bi scar di 1988; Ga u da met 1950; Mag de lain 1978; Ser rao 1973]. 
Ово схва та ње по сто ји бар од За ко на 12 та бли ца [L.D.T. 12.5; Li vi us A.U.c. 
7.17.12]. Оно се за др жа ло и у Га је вим Ин сти ту ци ја ма, уџ бе ни ку пра ва из 
дру гог ве ка [G.1.3], у ко јем се за кон де фи ни ше као оно што на род за по ве ди 
или уста но ви. Слич ну де фи ни ци ју на ла зи мо и у Ју сти ни ја но вим Ин сти-
ту ци ја ма у ше стом ве ку [I.1.2.4]. У скла ду с тим, прав ник Ул пи јан, ко ји 
жи ви кра јем пе ри о да прин ци па та, ко ри сте ћи фи ну ни јан су у из ра жа ва њу 
ка же да цар ски указ (кон сти ту ци ја) „има сна гу за ко на” [D.1.4.1pr]. Но, све до 
пост кла сич ног пе ри о да, кон сти ту ци је не ће би ти озна ча ва не тер ми ном за кон.

Из ве сно је, да кле, да де фи ни ци ја за ко на у Сло ву по ти че из ан ти ке, 
али по ста вља се пи та ње, да ли је ре ци пи ра на ди рект но из де ла ан тич ких 
пи са ца? Као про фе со ру прав не исто ри је, она су Бо жи да ру Гру јо ви ћу мо-
ра ла би ти по зна та. У на у ци по сто ји те о ри ја по ко јој је ме ђу ње го вим 
узо ри ма био и ан тич ки Рим [Ристић 1953: 37]. 

Ан тич ке по ли тич ке иде је има ле су ва жну уло гу у фор ми ра њу иде-
о ло ги је срп ске ре во лу ци је. Са вре ме ник тих до га ђа ја, Ла зар Ар се ни је вић 
Ба та ла ка, све до чи да су при ме ри из ан тич ке исто ри је има ли ве ли ки зна-
чај за ди за ње ро до љу би вог ду ха ђа ка Ве ли ке шко ле, обра зов не ин сти ту-
ци је ко ју су уста ни ци осно ва ли у осло бо ђе ном Бе о гра ду: „При ме ри из 
све мир не исто ри је, вр ло су здра во деј ство ва ли на мла ђа ни дух, ср це и 
ду шу ђа ка Ве ли ке шко ле. Они ни кад, без ве ли ког ус хи ће ња, ни су мо гли 
го во ри ти о ати ња ни ну Ари сти ду, Те ми сто клу и о та ко ре ћи осве ће ном 
Со кра ту, и за ко но дав цу атин ском, Со лу ну; о шпар тан ском Ли кур гу и 
ју на ку Ле о ни ди; о тив ском Ена ми нон ди; и о Ри мља ни ма: Ре гу ле су, Ка-
то ну, Му ци ји Сце во ли и о дру ги ма, ко ји су, ви ше све га, жи ви ли са мо за 
то, да се жер тву ју за оте че ство и род свој, већ су би ли је дан дру го ме и 
ова име на по на де ва ли.” [Арсенијевић 1988: 397]. Као сво је вр сни знак ве-
зе с ан тич ким на сле ђем, на пе ча ту Пра ви тељ ству ју шчег Со вје та на ла зио 
се, по ред гр ба Ср би је с кр стом и че ти ри оци ла, и грб древ не Три ба ли је, 
са свињ ском гла вом про бо де ном стре лом [Арсенијевић 1988: 176].

Ипак, у ли те ра ту ри до ми ни ра ми шље ње да су не по сред на Гру јо ви-
ће ва ин спи ра ци ја би ле иде је Фран цу ске ре во лу ци је, и то пре вас ход но 
Де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на из 1789. го ди не (y да љем тек-
сту: Де кла ра ци ја из 1789) [Продановић 1947: 25; Ра дош 2000: 65; Ри стић 
1953: 37; Шар кић 2014: 774]. То ва жи и за на ве де ну де фи ни ци ју за ко на. 
Обич но се ка же да она пред ста вља пре ра ду чла на 6 ове Де кла ра ци је 
[Ристић 1953: 38; Ра дош 2000: 68], ко ји са др жи де фи ни ци ју за ко на у пр вој 
ре че ни ци, а за тим сле ди обра зло же ње два еле мен та де фи ни ци је: пр вог, 
да је за кон из раз на род не во ље, и дру гог, да су сви јед на ки пред За ко ном: 
„За кон је из раз оп ште во ље. Сви гра ђа ни има ју пра во да уче ству ју лич но, 
или пре ко сво јих пред став ни ка, у ње го вом ства ра њу. Он мо ра би ти јед нак 
за све, би ло да шти ти би ло да ка жња ва...”.2 

Но, тре ћи еле мент Гру јо ви ће ве де фи ни ци је, ко ји се од но си на етич-
ки и ра ци о нал ни ка рак тер за ко на, упа дљи во је од су тан у тек сту Де кла-

2 Свe странe тек стовe ко ји су на ве де ни у пре во ду у овом члан ку превеo je ау тор. 



ра ци је из 1789. Због то га, а ка ко ће мо ви де ти и због не ких дру гих Гру јо-
ви ће вих ста во ва, чи ни се да ње гов не по сред ни узор ни је Де кла ра ци ја из 
1789, не го Де кла ра ци ја о пра ви ма чо ве ка и гра ђа ни на из 1793, од но сно 
тзв. Ја ко бин ска де кла ра ци ја. Реч је о пре ам бу ли „Мон та њар ског” уста ва 
ко ја, као ни сâм устав, ни ка да ни је сту пи ла на сна гу, али је из вр ши ла 
ве ли ки ути цај на ка сни ју прав ну и по ли тич ку ми сао. У да љем тек сту: 
Де кла ра ци ја из 1793. у чла ну 4 ове Де кла ра ци је ка же се: „§ 4 За кон је 
сло бод ни и све ча ни из раз оп ште во ље; он је исти за све, би ло да шти ти, 
би ло да ка жња ва; он мо же на ре ди ти са мо оно што је пра вич но и ко ри сно 
за дру штво; он мо же са мо оно што је штет но.” По след њи део ре че ни це, 
у ко јем се ка же да за кон на ре ђу је да се чи ни оно што је пра вед но и ко ри-
сно за дру штво и бра ни да се чи ни оно што је за ње га штет но, го то во се 
по ду да ра с дру гим де лом Гру јо ви ће ве де фи ни ци је из Сло ва: „...ко ја ви-
ла је ту це лом и сва ком до бро за по ве да а зло за пре шча ва”. Иа ко не мо же-
мо са си гур но шћу твр ди ти да је Бо жи дар Гру јо вић био при кри ве ни ја ко-
би нац, из гле да да не са мо ова де фи ни ци ја не го, ка ко ће мо ви де ти, и дру-
га ме ста у ње го вим тек сто ви ма, до пу шта ју та кву хи по те зу.

Пи та њем ра ци о нал ног и етич ког ка рак те ра за ко на ба ви ће мо се у 
дру гом де лу ра да. Са да ће мо ана ли зи ра ти еле мент Гру јо ви ће ве де фи ни-
ци је по ко јем је за кон из раз на род не во ље (во ља ви ла јет ска). Оп ште је 
по зна то да је тво рац ве ћег де ла иде ја Фран цу ске ре во лу ци је Жан-Жак 
Ру со (Jean-Jac qu es Ro us se au) [Баста 1989]. И тер мин оп шта во ља (vo lonté 
généra le) ко ји ко ри сте фран цу ске де кла ра ци је, ка ко она из 1789. та ко и 
ја ко бин ска из 1793. го ди не, без сум ње по ти че из Ру со о вог пе ра. У ње го-
вом нај по зна ти јем де лу Дру штве ни уго вор на ла зи мо де фи ни ци ју по ко јој 
су за ко ни ак ти оп ште во ље – ac tes de la vo lonté généra le [Ro us se au 1762: 
87–88]. 

Ру со је пр ви у исто ри ји упо тре био тер мин vo lonté généra le, те не ма 
сум ње да га је он и ско вао. Фран цу ски ре во лу ци о на ри пре у зе ли су га за-
јед но с број ним дру гим пој мо ви ма и иде ја ма. Ру со је, пак, иде ју пре у зео из 
ан ти ке, и то пре вас ход но из Рим ске ре пу бли ке, што по твр ђу је по себ но 
че твр та књи га Дру штве ног уго во ра ко ја је го то во у це ло сти по све ће на 
ана ли зи рим ског по ли тич ког си сте ма [Ro us se au 1762: 259 и даље]. Ка ко 
смо ви де ли, Гру јо вић је упо тре био из раз во ља ви ла јет ска (на род на во ља) 
ве ро ват но за то што ње го вим су на род ни ци ма бу квал ни пре вод из ра за 
vo lonté généra le не би био ја сан. На тај на чин ње го ва де фи ни ци ја чак и 
ви ше ли чи на рим ске де фи ни ци је за ко на, не го оне у фран цу ским де кла-
ра ци ја ма. Ви ше о на стан ку де фи ни ци је за ко на у Де кла ра ци ји из 1793. 
ви де ти у: [Lo bra no 1994].

Да кле, за кон је са мо од лу ка ко ју цео на род одо бри, а не не ко пред-
став нич ко те ло. Но, ка ко је Гру јо вић за ми шљао да ову иде ју оства ри? По 
све му су де ћи, пре ко „ве за ног ман да та” чла но ва Со вје та: „Сва ка на хи ја 
да из бе ре јед ног ра зум на, чест на и по ште на му жа, ко му по сло ви ви ла јет-
ски да се пре по ру че и ко ји са мо за ви ла јет (на род) жи ви ти, бди ти и ра ди-
ти са свом сна гом да ду жан бу де. Ово ме на хи ја да пи сме ну власт и пол-
но мо шчи је и ужи так опре де ли. Два на ест има на хи ја, да кле два на ест 
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та ко вих љу ди по гла ви тих... Ових два на ест да се ску пе и упра вља ју на ро-
дом це лим и по сло ве ви ла јет ске да међ со бом раз де ле. Из ме жду се бе да 
иза бе ру по гла ва ра за ме сец да на, дру ги ме сец дру го га и та ко да ље. До бро 
би би ло и ве о ма ну жно да је дан го спо дар бу де пред се да тељ а у ње го вом 
од су ству да онај ме сеч ни бу де...” [Ристић 1953: 30]. За тим се да ље ка же 
да они из ме ђу се бе тре ба да иза бе ру шест по пе чи те ља ко ји ће се ба ви ти 
по је ди ним ре со ри ма упра ве. Они не би чи ни ли одво је но те ло („вла ду” у 
са вре ме ном сми слу), не го би и да ље пред ста вља ли део Со вје та [Ристић 
1953: 30–32]. Та ко ђе, Гру јо вић до да је: „оста лих шест да су у све му со вет-
ни ци и кро ме то га сва ки од сво је на хи је прет ста ви тељ (ре пре зен тант) да 
бу де; и што год у на хи ји би ва да има со ве ту со оп шчи ти...” [Ристић 1953: 32].

На осно ву на ве де ног, из гле да да је Гру јо вић за ми шљао Со вјет као 
ор ган не по сред не де мо кра ти је. Го ре на ве де не од ред бе на цр та о ор га ни-
за ци ји Со вје та ко је го во ре о то ме да се сва ком чла ну овог те ла од на ро да 
ње го ве на хи је „по сло ви ви ла јет ски да се пре по ру че и на хи ја да пи сме ну 
власт и пол но мо шчи је”, те да „сва ки од сво је на хи је прет ста ви тељ (ре-
пре зен тант) да бу де; и што год у на хи ји би ва да има со ве ту со оп шчи ти”, 
тре ба ту ма чи ти упра во на тај на чин. Уло га ње го вих чла но ва би ла је да 
пре но се ста во ве ста нов ни штва сво је на хи је. 

Про јект не по сред не де мо кра ти је у Ср би ји ни је био у то вре ме уто-
пиј ска иде ја. На пр о тив, она је већ по сто ја ла у ви ду се о ских, кне жин ских 
и на хиј ских скуп шти на, ко је су функ ци о ни са ле то ком ско ро чи та вог 
пе ри о да ото ман ске вла сти. Тре ба ло је са мо да се мре жа већ по сто је ћих 
ло кал них ор га на на род не са мо у пра ве по ве же јед ним цен трал ним ор га-
ном, Со вје том, са ста вље ним од де ла га та ко ји би пре но си ли ста во ве на-
хиј ских скуп шти на. То што ова иде ја на кра ју ни је ус пе ла да се пре то чи 
у ре ал ност, и што је Со вјет до био са свим дру га чи ји ка рак тер, по сле ди ца 
је ка сни јих до га ђа ја и ја ча ња вој них ор га на вла сти, ка ко вој во да у по је-
ди ним обла сти ма та ко и вр хов ног во жда (Ка ра ђор ђа).

Та ко ђе, Гру јо вић ни је при хва тао ан гло сак сон ски мо дел по де ле вла-
сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску, ко ји је про мо ви сао Мон те скје а 
усво јио фран цу ски устав из 1791. го ди не. На и ме, фран цу ски устав из 1791, 
био је за сно ван на пред став нич кој де мо кра ти ји и по де ли вла сти (ви де ти 
по себ но тре ће по гла вље, чла но ви 2–5). Гру јо вић је за ми шљао Со вјет као 
ор ган ко ји ће оба вља ти све функ ци је вла сти, и чи ји ће чла но ви пред ста-
вља ти по је ди не на хи је, тј. ад ми ни стра тив не обла сти Ср би је. Тре ба ло је 
да се сва ког ме се ца би ра но ви пред сед ник Со вје та.3 Али у то ме Гру јо вић 
ни је са свим до сле дан, јер од мах за тим ка же да би ипак би ло до бро да 
по сто ји стал ни пред сед ник а да га онај ме сеч ни са мо за ме њу је у слу ча ју 
од сут но сти. 

У ли те ра ту ри је ука зи ва но на раз ли чи те не по сред не уз о ре за ор га-
ни за ци ју Со вје та. Нај ста ри ју та кву те зу из нео је Све то зар Мар ко вић. По 
ње му је Гру јо вић пре сли као ор га ни за ци ју та да шње Уга р ске скуп шти не, 

3 Ве ро ват но је на ме ра би ла да се за го ди ну да на сви из ме ња ју на ме сту пред сед ни ка 
по прин ци пу ро та ци је.
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ко ју су чи ни ли пред став ни ци по је ди них жу па ни ја ко ји су да ље де ли ли 
по сло ве из ме ђу се бе. Осим то га, Гру јо ви ћев устав ни мо дел упо ре ђи ван 
је с оли гар хиј ским ре пу бли ка ма по пут Мле тач ке ре пу бли ке, пар ла мен-
тар ним мо нар хи ја ма по пут Ен гле ске, а чак је ука зи ва но и на слич ност с 
аме рич ким Се на том [Радовић 1940: 48]. Сто га мо же мо да ука же мо на још 
је дан мо гу ћи из вор ин спи ра ци је Устро је ни ја Со вје та: Мон та њар ски (ја-
ко бин ски) устав Фран цу ске Ре пу бли ке из 1793. го ди не. На то ука зу је 
чи ње ни ца да Со вјет из сво је сре ди не би ра чла но ве „из вр шне” вла сти, 
ко ји не ма ју ни ка кав од нос из ме ђу се бе и не чи не из дво је ну „вла ду”. Упра-
во та кав је био по ло жај „аге на та ад ми ни стра ци је” ко је За ко но дав но те ло 
име ну је а над зи ре Из вр шни ко ми тет по Мон та њар ском уста ву (чл. 65–74). 
У чл. 68 ка же се из ри чи то да они не фор ми ра ју са вет и да ни су ни у ка-
квом ме ђу соб ном од но су. 

На осно ву на ве де ног ја сно је да Бо жи дар Гру јо вић при хва та иде ју 
на род ног су ве ре ни те та, ко ју тре ба раз ли ко ва ти од да нас до ми нант не 
кон цеп ци је др жав ног су ве ре ни те та. Иде о ло зи Пр вог устан ка, иа ко су 
по зна ва ли тер мин „др жа ва”, исти углав ном ни су ко ри сти ли у да нас уо-
би ча је ном, ве бе ров ском зна че њу, као ап стракт но за ми шље но те ло ко је 
сто ји из над гра ђа на и коjeм су гра ђа ни пот чи ње ни. На про тив, под пој мом 
др жа ва иде о ло зи Пр вог устан ка под ра зу ме ва ли су за јед ни цу гра ђа на у 
кон крет ном сми слу, на исти на чин на ко ји су Ста ри Гр ци и Ри мља ни ко-
ри сти ли тер ми не по лис и ре пу бли ка. У скла ду с на ве де ним, су ве ре ни тет 
у Пр вом устан ку ни је не што што при па да др жа ви и што се про сти ре на 
гра ђа не, не го не што што се ве зу је за са ме гра ђа не. 

У бе ле шка ма ко је је Гру јо ви ћев са вре ме ник Ла зар Вој но вић ко ри стио 
за пре да ва ња на Бе о град ској ве ли кој шко ли за вре ме Пр вог срп ског устан-
ка на ла зи мо сле де ћу де фи ни ци ју: „Др жа ва је сје ди ње ње сво је вољ них 
љу ди под јед ну оп шту власт и јед но оп ште пра вље ни је, без о па сно сти 
ра ди учи ње но” [Гавриловић 2013: 50]. Ово не ли чи ни ма ло на да нас ве ро-
ват но нај ши ре при хва ће ну де фи ни ци ју ко ја по ти че од со ци о ло га Мак са 
Ве бе ра (Max We ber), по ко јој је мо дер на др жа ва ор га ни за ци ја ко ја има ле-
ги тим ни мо но пол фи зич ке си ле на од ре ђе ној те ри то ри ји [We ber 1919: 402]. 
Мно го је слич ни ја, на при мер, Цицерoновој де фи ни ци ји ci vi tas [Ci ce ro, 
De re pu bli ca 1.49 и 1.39; ви де ти: Ca ta la no 1971: 48]. 

Да у Вој но ви ће вој ми сли др жа ва ни је ни шта дру го не го за јед ни ца 
гра ђа на, до каз је и ње го во при хва та ње те о ри је о на стан ку др жа ве пу тем 
удру жи ва ња ви ше по ро ди ца, као основ них дру штве них ће ли ја, у све ве ће 
дру штве не за јед ни це [Гавриловић 2013: 50–51]. 

Иде ја о на стан ку др жа ве удру жи ва њем ви ше по ро ди ца би ла је при-
хва ће на и од До си те ја Об ра до ви ћа [Радош 2000: 43]. Иа ко у осно ви при-
хва та те о ри ју дру штве ног уго во ра, До си теј од би ја, ка ко ми шље ње Хоб са 
та ко и Ру соа, о мо гућ но сти са мо стал ног жи во та уса мље них је дин ки и 
при хва та Ари сто те ло во уче ње о чо ве ку као дру штве ном би ћу по при ро-
ди. По овој те о ри ји, чо век као дру штве но би ће не мо же жи ве ти сâм; по ро-
ди це се удру жу ју спон та но у се ла а ова у по ли тич ке за јед ни це – по ли се 
[A ri sto te les, Po li ti ca I.2.1252b–1253°1]. Чо век је по при ро ди по ли тич ка 
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жи во ти ња, пред о дре ђен за за јед ни цу [A ri sto te les, Po li ti ca 1253a1–11; Ari-
sto te les, Et hi ca Ni co mac hea 1162; ви де ти Mul gan 1974]. Но, у ви ше де та ља 
До си теј је бли жи Хоб су не го Ру соу: он од би ја ми сао да је чо век по при ро-
ди до бар и сма тра да би при род но ста ње мо гло пред ста вља ти ис кљу чи во 
рат свих про тив сви ју. Та ко ђе, он сма тра да је на род дру штве ним уго во-
ром пре нео сва сво ја пра ва на су ве ре на, ко ји, у скла ду с иде ја ма про све-
ће ног ап со лу ти зма, тре ба да вла да за до бро на ро да ко ри сте ћи ра зум, и 
До си теј од би ја би ло ка кву по де лу или огра ни че ње ње го вих овла шће ња 
[Радовић 1939: 415].

Прин цип на род ног су ве ре ни те та био је из ра жен и у Де кла ра ци ји из 
1789. (чл. 3), али у Де кла ра ци ји из 1793. у чл. 25 то је учи ње но на мно го 
ја сни ји на чин. Уз то, Мон та њар ски устав пред ви ђао је и кон кре тан устав-
ни ме ха ни зам за не по сред но уче шће на ро да у до но ше њу за ко на. Пред лог 
за ко но дав ног те ла тре ба ло је да се ша ље свим ло кал ним за јед ни ца ма у 
Фран цу ској. Ако се бар де сет по сто ло кал них скуп шти на у пре ко пе де сет 
по сто де парт ма на Фран цу ске не из ја сни про тив пред ло га, пред лог по-
ста је за кон. У про тив ном се са зи ва ју све ло кал не скуп шти не и пи та ње се 
ре ша ва на род ним из ја шња ва њем (чл. 56–60). Због то га се чи ни да је упра-
во овај устав, уз зна чај но по јед но ста вље ње, мо гао би ти ин спи ра ци ја за 
Гру јо ви ћев на црт ор га ни за ци је Со вје та.

ЗА КОН СЕ МО РА ЈЕД НА КО ПРИ МЕ ЊИ ВА ТИ НА СВЕ

Ка ко смо ви де ли, Гру јо вић на по чет ку Сло ва ка же да се за кон јед на-
ко при ме њу је на све гра ђа не „...ко ја ви ла је ту це лом и сва ком... за по ве да... 
Под за ко ном мо ра ду и го спо да ри и по гла ва ри и со вјет пра ви тељ ству ју шчи 
и сја шчен ство и во јин ство и сав на род би ти; и то под јед ним те истим 
за ко ном.” У да љем тек сту се де таљ ни је об ја шња ва шта то зна чи: „...за кон 
да нам пр ви го спо дар и за по вед ник бу де. Он да за по ве да го спо да ри ма, 
вој во да ма, со вје ту, сја шчен ству, вла ди ка ма и сва ко ме, ма ло му и ве ли ко-
му....ни тко у на ро ду да не ма вла сти ни нај ма њем си ро ма ху зла чи ни ти; а 
осо би то онај, ко га је на ро да за су ди ју и за по вед ни ка иза брао, не са мо да 
не сме ни нај ма ње зло чи ни ти, не го да мо ра у сва кој при ли ки до бро чи ни-
ти, ина че бо ни је до сто јан су ди ја и по гла вар би ти...” [Ристић 1953: 34–35]. 

Иде ја јед на ко сти гра ђа на пред за ко ном по сто ји ка ко у Де кла ра ци ји 
из 1789. (чл. 1; ви де ти и члан 6) та ко и у Де кла ра ци ји из 1793. го ди не (чл. 
3; де таљ ни је раз ра ђе но у чла но ви ма 5, 16, 19, 29, 34). 

Ова иде ја при хва ће на је, као и иде ја на род ног су ве ре ни те та, пре ко 
про све ти те ља, пре вас ход но Ру соа, ко ји је овом пи та њу по све тио и по се-
бан трак тат [Ro us se au 1754], а њи ме се ба вио и у Дру штве ном уго во ру 
[Ro us se au 1762: 86–87]. 

И она по ти че из пе ра ан тич ких ми сли ла ца. У Ри му по сто ји већ у 
За ко ну два на ест та бли ца – „При ви ле ги је да се не пред ла жу” [L. D. T 1.5; 
Ci ce ro, De Le gi bus, 3.4]. И Ци це рон ка же: „ако се на и ме не же ли из јед на-
чи ти имо ви на, ако та ле нат свих не мо же би ти јед на ки, ја сно је да ме ђу соб-
на пра ва оних ко ји су гра ђа ни у ис тој ре пу бли ци тре ба да бу ду јед на ка” 
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[Ci ce ro, De re pu bli ca, 1.49]. О оп што сти и јед на кој при ме ни као ка рак те-
ри сти ка ма за ко на у рим ском пра ву ви де ти и [D.1.3.10; D.1.3.8; Šar kić i 
Ma le ni ca 1994: 141–142].

ЗА КОН НА РЕ ЂУ ЈЕ ДА СЕ ЧИ НИ ДО БРО И СПРЕ ЧА ВА ЗЛО

Ка ко смо већ ре кли, део Гру јо ви ће ве ре че ни це ко ја ви ла је ту це лом 
и сва ком до бро за по ве да а зло за пре шча ва од го ва ра де лу де фи ни ци је из 
Ја ко бин ске де кла ра ци је. У Де кла ра ци ји из 1789. не ма зах те ва да за кон 
мо ра да на ре ђу је да се чи ни оно што је пра вед но. По сто ји са мо огра ни-
че ње у чла ну 5 по ко јем за кон има пра во да за бра ни са мо она по на ша ња 
ко ја су штет на по дру штво.

Реч је о ни јан си, али зна чај ној. Она ука зу је на при хва та ње ја ко бин-
ских иде ја о зна ча ју мо ра ла у по ли ти ци и пра ву. Иде ја о ра ци о нал ном и 
етич ком ка рак те ру пра ва је у ве ли кој ме ри при сут на код Гру јо ви ћа 
[Ристић 1953: 64–65; Ра до вић 1940: 43–45]. Ми сао о за ко ну за сно ва ном 
на ра зу му и прав ди про вла чи се кроз чи та во Сло во о сло бо ди. Та ко, Гру-
јо вић ка же: „Но за кон та ко као и ра на, мо ра до бар би ти. А ка ко ће мо ми 
тај до бар за кон на пра ви ти, под ко јим ће ви ла јет че стит и сре ћан би ти... 
Ово нас ср це и ду ша на ша нај бо ље на у чи ти мо же. Че му је сва ки ра зу ман 
че стан и по штен чо век по ко ран, и што он до смр ти сво је слу ша ти же ли. 
Сва ко ће ре ћи, ја сам по ко ран ра зу му и прав ди... за по ве дај ми ра зум но и 
тво ри ми прав ду, пак ћу за те у ну жди и крв про ли ти... Ра зум да кле и 
прав да је су две по ло ви не бла го по лу чи ја. Гди ра зу ма и прав де не ма, ту 
не ма за ко на. Ми да по диг не мо и утвр ди мо у Ср би ји ова два ра да: ра зум 
и прав ду и да их до бро укре пи мо са це лом на шом сна гом... И овај му дри 
и пра вед ни за кон, да нам пр ви го спо дар и за по вед ник бу де.” 

За кон ко ји ни је до бар и пра ве дан, у ства ри и ни је за кон и не мо ра се 
по што ва ти. Ова основ на иде ја при род ног пра ва, ко ја је по сто ја ла већ код 
грч ких фи ло зо фа и рим ских ју ри спру де на та, не сум њи во је пре у зе та по-
сред ством Фран цу ске ре во лу ци је, или кон крет ни је ја ко бин ске ми сли. О 
мо ра лу као осно ву сво је иде о ло ги је Мак си ми ли јан Ро бе спјер (Ma xi mi li-
en Ro be spi er re), је на ши ро ко рас пра вљао у свом обра ћа њу Кон вен ту од 
17. пли ви о за го ди не II (5. фе бру а ра 1794). Цен трал ни прин цип Ро бе спје-
ро ве по ли ти ке је иде ја вр ли не [Ro be spi er re 1793: 6]. 

Иде ја да са мо на род пун вр ли не мо же за сно ва ти са вр ше но дру штво, 
пре у зе та је у ја ко бин ску ми сао од Ру соа, ко ји се опет, као што је до бро 
по зна то, ин спи ри сао де ли ма ан тич ких ау то ра [Em ber ley 1984]. За рим ско 
по и ма ње ра ци о нал ног и етич ког ка рак те ра за ко на илу стра ти ван је по-
зна ти фраг мент Ју сти ни ја но вих Ди ге ста, у ко јем кла сич ни рим ски прав-
ник Мар ци јан ци ти ра грч ког сто ич ког фи ло зо фа Хри зи па и атин ског 
го вор ни ка Де мо сте на [D.1.3.2]. У ње му се ја сно ис ти че етич ки и ра ци о-
нал ни ка рак тер за ко на и из ме ђу оста лог се ка же да је за кон за јед нич ка 
оба ве за свих, вр хов ни го спо дар у за јед ни ци гра ђа на, и сред ство ко јим се 
под сти че до бро и спре ча ва зло, баш као у Де кла ра ци ји из 1793. и у Гру-
јо ви ће вом Сло ву. Та ко ђе, де фи ни ци ја за ко на рим ског прав ни ка Па пи ни-
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ја на, ко ју су Ју сти ни ја но ви ком пи ла то ри ста ви ли ис пред го ре на ве де ног 
Мар ци ја но вог фраг мен та, не оста вља ни ка кву сум њу да је на ста ла пре-
ра дом Де мо сте но ве ре то рич ке де фи ни ци је ко ју ци ти ра Мар ци јан [D.1.3.1].

Део ја ко бин ске де фи ни ци је, ко ју је пре у зео Бо жи дар Гру јо вић, о за-
ко ну као сред ству ко је тре ба да на ре ђу је да се чи ни до бро и за бра њу је 
зло, по ти че, да кле, из сто ич ке фи ло зо фи је, или кон крет ни је из Хри зи по-
вог де ла, да би га у рим ско пра во унео Мар ци јан, ода кле је пак пре ко де ла 
про све ти те ља по стао део иде о ло ги је Фран цу ске ре во лу ци је. Ра ци о нал ни 
и етич ки ка рак тер пра ва био је оп шта ка рак те ри сти ка рим ског при род но-
прав ног уче ња, ко је се углав ном раз ви ло под ути ца јем сто и ци зма. И Ци це-
рон, ко ји је та ко ђе био по зна ти при ста ли ца сто ич ке док три не ми слио је да 
се ре пу бли ком не мо же вла да ти без нај ве ће прав де [Ci ce ro, De le gi bus 2.70].

У те сној ве зи с иде јом о етич ком ка рак те ру пра ва је и иде ја о пра ву 
на от пор ло шој вла сти. Де ла ан тич ких ми сли ла ца, пре вас ход но рим ских 
из пе ри о да Ре пу бли ке, пу на су ре фе рен ци о пра ву на от пор ти ра ни ји и у 
том сми слу су по себ но ка рак те ри стич ни Ци це ро но ви спи си [Ci ce ro, De 
re pu bli ca 3.31.43, 2.24.45; De le gi bus 3.11]. Он је мо жда на нај леп ши на чин 
из нео иде ју о пра ву на от пор ло шој вла сти и ње ним про пи си ма, ре кав ши 
да је онај ко ји се су прот ста ви ло шој од лу ци нај ча сни ји гра ђа нин [Ci ce ro, 
De le gi bus 3.11]. Кон цепт пра ва на от пор у древ ном Ри му и ње гов ути цај 
на ка сни ју прав ну и по ли тич ку ми сао је де таљ но из у чен у ро ма ни сти ци 
[вид. Bet ti 1963; Gu a ri no 1975; Ca ta la no 1971; Ca ta la no 1977].

Иде ја о пра ву на от пор игра ла је ве ли ку уло гу и у Фран цу ској ре во-
лу ци ји. Она ни је би ла ја сно из ра же на у Де кла ра ци ји из 1789, али је сте у 
Де кла ра ци ји из 1793, и то чак у шест чла но ва, 11, 12, 27 а по себ но у чла-
но ви ма 33–35.

До бро је по зна то да је Ро бе спјер лич но мно го др жао до пра ва на на-
сил ни от пор ти ра ни ји, и да је имао зна чај ну уло гу у кре и ра њу го ре на ве-
де них од ре да ба. Том при ли ком ушао је у чу ве ну по ле ми ку са жи рон дин-
ци ма, у ко јој је од луч но су прот ста вио њи хо вим по ку ша ји ма да пра во на 
от пор ста ве у устав не и за кон ске окви ре, ис кљу чу ју ћи ти ме пра во на 
на сил ни от пор. Ка да је Кон дор сет на кон вен ту 22. апри ла 1793. пред ста-
вио жи рон дин ски про јект уста ва, у ко јем је у по след њем ста ву чла на 32 
ста ја ло да се пра во на от пор мо же ма ни фе сто ва ти са мо на уста вом пред-
ви ђен на чин, Ро бе спјер је бе сно ин тер ве ни сао. Ис пр ва, по стиг нут је ком-
про мис по ко јем је члан ре ди го ван, пред ви ђа ју ћи из ри чи то пра во на по-
бу ну, али са мо ако прав на сред ства ни су до вољ на за за шти ту пра ва. На 
кра ју, усво јен је го ре ци ти ра ни текст ко ји је под нео Ба рер 29. ма ја. Ро бе-
спјер је рас пра ву у Ја ко бин ском клу бу за кљу чио ре кав ши да се не осе ћа 
спо соб ним да про пи ше, ка ко да на род сâм се бе спа се [Ca ta la no 1971: 
65–68]. Украт ко, док су жи рон дин ци же ле ли да пра ву на от пор да ју про-
це ду рал ну фор му, Ро бе спјер се то ме су прот ста вљао. 

Ро бе спје ро ва рас пра ва са жи рон дин ци ма илу стра тив на је као при мер 
су ко ба, с јед не стра не, иде је о пра ву на от пор ло шој вла сти и ње ним про-
пи си ма, ко ји ако ни су пра вич ни за пра во ни не пред ста вља ју за ко не у 
пра вом сми слу, ко је укљу чу је и пра во на на сил ни от пор, и мо дер них, 
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гер ман ских и ан гло сак сон ских прав но-по зи ти ви стич ких иде ја с дру ге 
стра не, по ко ји ма је пра во све оно што про пи ше онај ко ји има власт, без 
об зи ра на са др жи ну са ме нор ме. Ова ква иде о ло ги ја је у скла ду с ан гло-
сак сон ским кон цеп том вла да ви не пра ва (ru le of law) ко ји је у то вре ме већ 
уве ли ко по сто јао, и не мач ког кон цеп та прав не др жа ве (Rechtssta at) ко ји 
је ма ло пре то га кон цеп циј ски за сно вао Има ну ел Кант (ма да он ни је и 
тво рац са мог тер ми на прав на др жа ва, ко ји ће не што ка сни је ући у оп шту 
упо тре бу). С тим у ве зи, по зна то је да је Има ну ел Кант био про тив ник 
иде је о пра ву на от пор, јер је она би ла су прот на иде ји прав не др жа ве ко ју 
је за го ва рао [Vla hos 1962: 526–545; Ca ta la no 1971: 64; Ра дош 2000: 66].

Да су Гру јо ви ће ви ста во ви би ли слич ни ји Ро бе спје ро вим не го ста-
во ви ма жи рон ди на ца по ка зу је ње го ва ди пло мат ска пре пи ска. У два пи сма 
упу ће на сул та ну у Ца ри град и у јед ној мол би при пре мље ној за ру ског 
ца ра он се по зи ва упра во на пра во и ду жност на от пор ти ра ни ји да би 
оправ дао Срп ски уста нак: „...нај све ти ји, веч ни и не по ко ле бљи ви за кон 
је сте бра ни ти и шти ти ти свој жи вот... и Бог за по ве да да се не ви ни жи во-
ти шти те од на си ља и на па да... [Ристић 1953: 22]”; „Ми во ли мо сви из ги-
ну ти не го се при кло ни ти под ја рам на ших му чи те ља... Бо ље је умре ти 
не го но си ти око ве роп ства без на де да их се икад осло бо дим [Ристић, 
1953: 47]”; „Ми ни ка да не ће мо ви ше жи ве ти под вла шћу оних цар ских 
од мет ни ка и бо ље је на ма сви ма из ги ну ти не го ... оста ти у овом ужа сном 
по ло жа ју [Ристић 1953: 48].”

Очи глед но, Гру јо вић при хва та де ви зу La Li berté ou la Mort (Сло бо да 
или смрт!), ка рак те ри стич ну за Фран цу ску ре во лу ци ју а по себ но за пе-
ри од вла да ви не ја ко бин ског те ро ра, ко ју је де ви зу при хва ти ла и грч ка ре-
во лу ци ја (Ελε υθ ερία ή θάνατος). У Сло ву је она фор му ли са на на сле де ћи 
на чин: „Бо ље је не жи ве ти не го у по га ном роп ству би ти [Ристић 1953: 35].”

ИДЕ ЈЕ БО ЖИ ДА РА ГРУ ЈО ВИ ЋА ДА НАС

По до ми нант ном ми шље њу у са вре ме ној ли те ра ту ри, Бо жи дар Гру-
јо вић мо же се сма тра ти пре те чом иде је „прав не др жа ве” [Радош 2000: 64; 
По по вић 2004] и ли бе ра ли зма [Продановић 1947: 25; По по вић 2004] у 
Ср би ји, и пр вим срп ским „уста во твор цем” [Ђорђевић 2013: 36]. Украт ко, 
по са вре ме ним ау то ри ма он је за сту пао мо дер ну пред став нич ку де мо кра-
ти ју, за сно ва ну на пар ла мен та ри зму, по де ли вла сти, вла да ви ни пра ва, 
прав ној др жа ви, итд. Че сто се оце њу је и да је Гру јо вић био иде а ли ста ко ји 
ни је до бро раз у ме вао при ли ке у уста нич кој Ср би ји [нa при мер: Шар кић 
2014: 774], и да је за ње го ве иде је би ло пре ра но.

Ми шље ња смо да би на чин ка ко се да нас гле да на Бо жи да ра Гру јо-
ви ћа тре ба ло пре и спи та ти. Ка ко пра вил но при ме ћу је Шар кић, евен ту-
ал но би се мо гло го во ри ти о не ким за че ци ма прав не др жа ве у Пр вом 
срп ском устан ку [Шаркић 2014: 774], од но сно о ин сти ту ти ма ко ји на ли-
ку ју на ин сти ту те са вре ме не прав не др жа ве, али не и о по сто ја њу са ме 
иде је. Тре ба под се ти ти, свет је у то вре ме из гле дао дру га чи је не го да нас. 
Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве би ле су уда ље на, не дав но осло бо ђе на ко-
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ло ни ја, Ве ли ка Бри та ни ја острв ска зе мља изо ло ва на од Евро пе ко јом је 
до ми ни ра ла На по ле о но ва Фран цу ска, а ује ди ње на Не мач ка још ни је по-
сто ја ла. Иде је на ко ји ма се за сни вао са вре ме ни по ли тич ки си стем тек је 
тре бао да про кр чи се би пут. Мно ги од тер ми на ко ји да нас на ма из гле да-
ју то ли ко при род но да без њих те шко мо же мо да се из ра зи мо, по пут ре-
чи ко ји ма се да нас озна ча ва др жа ва у мно гим је зи ци ма, ни су још би ли 
ушли у упо тре бу, или, по пут тер ми на прав на др жа ва, ни су ни по сто ја ли. 

Из гле да да је Гру јо вић искре но на ме ра вао да у Ср би ји ус по ста ви 
не по сред ну де мо кра ти ју по узо ру на Рим ску Ре пу бли ку, да Ру со о ве и 
Ро бе спје ро ве иде је пре тво ри у ре ал ност. Она би се до бро укла па ла у по-
сто је ћи си стем се о ских, кне жин ских и на хиј ских на род них са мо у пра ва. 
У то ме је имао и по др шку од стра не не ких ути цај них по ли тич ких кру-
го ва, пре све га по је ди них ста ре ши на ко је су сма тра ле да мо гу ла ко ма-
ни пу ли са ти на хиј ским и кне жин ским скуп шти на ма и ко ри сти ти их као 
сред ство у бор би за огра ни че ње вла сти Ка ра ђор ђа. Мо же се ре ћи да је 
Гру јо вић био иде о лог њи хо ве стран ке, као што су Иван Ју го вић и До си-
теј Об ра до вић ста ли уз Ка ра ђор ђа. То што на кра ју ни је ус пео у сво јој 
на ме ри, не зна чи да је од по чет ка био без ика кве шан се за успех. 

Схва та ње ко је сма тра мо по гре шним, да је Гру јо вић по ку ша вао да у 
Ср би ји ство ри мо дер ну би ро крат ску др жа ву у ко јој би за ко но дав на власт 
би ла у ру ка ма на род ног пред став ни штва, ни је но во. По сто ји бар од Све-
то за ра Мар ко ви ћа. Он је Гру јо ви ћа сма трао пре те чом ли бе ра ли зма, ко ји 
је, по Мар ко ви ће вом ми шље њу, уни штио шан су да оста ци срп ских на-
род них са мо у пра ва ево лу и ра ју у ор га ни за ци ју вла сти по узо ру на Рим ску 
Ре пу бли ку, ко ја би се са сто ја ла од иза бра них функ ци о не ра и збо ро ва гра-
ђа на, без пред став ни штва и тро дел не по де ле вла сти. Та ко, у по ли тич ком 
трак та ту под на зи вом На род на скуп шти на Мар ко вић ка же: „Ова кав од-
но шај из ме ђу кне за и скуп шти не ни је би ло ни шта осо би то код нас Ср ба, 
што ниг де ни је би ло код дру гих на ро да. Та ко је би ло обич но код сви ју па-
три јар хал них на ро да са мо у ра зним об ли ци ма. Про сти љу ди кад би ра ју 
ста ре ши ну, по оби ча ју ко ји је у на ро ду утвр ђен, да ју му увек нео гра ни-
че ну власт ̔на бо га и ду шу .̓ Та кве су вла сти би ле код Ри мља на: кон зу ли, 
дик та то ри и три бу ни. Сви су они би ли иза бра ни од на ро да за из ве сно 
вре ме. За вре ме сво је вла сти вла да ли су нео гра ни че но... [Марковић 1965: 
85–86]”; „Да не би ко по ми слио да ми у за ко но дав ству хо ће мо не што из-
ван ред но, што не по сто ји ни у нај на пред ни јим зе мља ма, ми ће мо нај пре 
спо ме ну ти не ка нај на пред ни ја за ко но дав ства ко ја су по сто ја ла и ко ја сад 
по сто је или се пред ла жу да се уста но ве. Код Ри мља на за вре ме ре пу бли-
ке рим ски на род је имао та ко зва ну не по сред ну за ко но дав ну власт. За сва-
ки за кон ко ји је пред ла гао кон зул или дру га ко ја власт тре бао је да гла са 
цео на род по из ве сним окру зи ма, као што се та да де лио рим ски на род... 
Ми не ве ли мо да је ова уста но ва би ла са вр ше на, али тре ба има ти на уму 
да су Ри мља ни та да би ли још ма ње ци ви ли зо ва ни но сад ми. То је у исто 
вре ме до каз да на род не тре ба да до стиг не бог зна ка кав сту пањ обра зо-
ва но сти, па да пој ми да је он су ве рен и да баш сва ки гра ђа нин тре ба да 
ка же сâм сво је ми шље ње о за ко ну ко ји се ти че ње го ве ко же, а не да дру ги 



за ње га го во ри [Марковић 1965: 76].” За ви ше де та ља о ре цеп ци ји рим ских 
прав но-по ли тич ких иде ја у де лу Све то за ра Мар ко ви ћа упу ћу је мо на рад 
ко ји смо по све ти ли овој те ми [Аличић 2013], као и на ре фе рат ко ји смо 
из ло жи ли на Пр вом евро а зиј ском ко ло кви ју му рим ског пра ва, ко ји је, за-
хва љу ју ћи ве ли кој па жњи ко ју је иза звао, по ред збор ни ка ра до ва са ску па 
[Aličić 2012], об ја вљен још јед ном у ита ли јан ској вер зи ји у ме ђу на род ном 
ро ма ни стич ком ча со пи су Ro ma e Ame ri ca [Aličić 2013], а не што ка сни је 
и у шпан ском пре во ду у не знат но из ме ње ној вер зи ји [Aličić 2014].

Но, чи ни нам се да па жљи ва ана ли за по ка зу је да су Мар ко ви ће ве и 
Гру јо ви ће ве иде је у ства ри при па да ле ис тој ли ни ји срп ске прав но по ли-
тич ке ми сли. И је дан и дру ги су, по на шем ми шље њу, при хва та ли пре те жно 
„ро ман ску” кон цеп ци ју др жа ве као за јед ни це гра ђа на, а не „мо дер ну” 
од но сно „гер ман ску” иде ју о др жа ви као ор га ни за ци ји ко ја има мо но пол 
си ле и ко ја се по ста вља из над гра ђа на од но сно ко јој су гра ђа ни пот чи ње ни. 
Ви ше о раз ли ка ма из ме ђу ове две кон цеп ци је ви де ти у: [Lo bra no 1990]. 

Ове иде је, пре у зе те углав ном по сред ством Ру соа, у 19. ве ку за сту-
па ла је Ра ди кал на стран ка. Оне су из вр ши ле скро ман ути цај на са вре ме-
ни прав ни и по ли тич ки си стем у Ср би ји. Ми сли мо ту пре све га на не ке 
тра го ве иде је не по сред не де мо кра ти је по пут збо ра гра ђа на и ре фе рен ду-
ма у ме сним за јед ни ца ма, и ин сти ту та су ди ја-по рот ни ка. Ме ђу тим, ути-
ца ле су зна чај но на со ци ја ли стич ку устав ност и на ства ра ње спе ци фич ног 
ју го сло вен ског „са мо у прав ног” со ци ја ли зма.4 По на шем ми шље њу, Гру-
јо вић би се мо гао пре сма тра ти пре те чом ова квих иде ја, не го ли бе рал них.

На пр ви по глед, ре кло би се да су ове иде је да нас из гу би ле тр ку с 
вре ме ном. На ша са вре ме на устав ност бли жа је иде ја ма ко је су за сту па ли 
про тив ни ци ра ди ка ла, по пут Сло бо да на Јо ва но ви ћа, иде ја ма ан гло а ме рич-
ке де мо кра ти је и не мач ке прав не др жа ве. Бу ду ћи да су их углав ном усво-
ји ли сту ди ра ју ћи у Фран цу ској пре ко де ла Мон те скјеа и ње го вих след бе-
ни ка че сто се на зи ва ју, мо жда по ма ло нео д го вара ју ће, „фран цу ски ђа ци”.

Ме ђу тим, жи ви мо у вре ме ну у ко јем, ка ко из гле да, вла да ве ли ко не-
за до вољ ство са вре ме ном де мо кра ти јом по ан гло а ме рич ком мо де лу и све 
су гла сни ји зах те ви за ње ну ре фор му. Она се одр жа ва у са да шњем об ли ку 
не то ли ко због ве ре у ње не пред но сти, ко ли ко из стра ха да су јој је ди на 
ал тер на ти ва дик та ту ра или без вла шће. У том све тлу, ис тра жи ва ње раз ли-
чи тих устав них мо де ла и по ли тич ких иде о ло ги ја ко ји по сто је, или су по-
сто ја ли кроз исто ри ју, је ва жно, јер по ка зу је не и сти ни тост овог ар гу мен та. 
На и ме, мо гу ће је обез бе ди ти де мо крат ски си стем вла сти и на на че ли ма 
пот пу но дру га чи јим од оних ко ја ва же да нас. Пре све га, под тим ми сли мо 
на не по сред ну де мо кра ти ју уме сто пред став нич ке, и на на че ло је дин ства 
вла сти, уме сто по де ле вла сти на за ко но дав ну, из вр шну и суд ску.

Гру јо ви ће ве иде је ука зу ју да је исто ри ја Ср би је бре ме ни та ра зно-
вр сним прав ним и по ли тич ким иде о ло ги ја ма, и да у њој не тре ба увек и 
ис кљу чи во тра жи ти ути цај гер ман ских и ан гло а ме рич ких иде ја. У крај-

4 На рав но, увек ка да го во ри мо о ју го сло вен ској со ци ја ли стич кој устав но сти тре ба има-
ти на уму да је она ве ли ким де лом би ла све де на на пу ку фор му и да се иза ње крио ау то ри-
тар ни ре жим, прем да уме ре ни ји не го у ве ћи ни оста лих со ци ја ли стич ких зе ма ља.
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њој ли ни ји, Гру јо ви ће ве иде је мо гле би би ти по вод за раз ми шља ње о 
на шем са вре ме ном по ли тич ком си сте му, и о ње го вом евен ту ал ном ре де-
фи ни са њу у бу дућ но сти.

ЗА КЉУ ЧАК

По де фи ни ци ји при сут ној у Сло ву Бо жи да ра Гру јо ви ћа за кон има 
сле де ћа обе леж ја: пред ста вља из раз на род не во ље; при ме њу је се јед на ко 
на све гра ђа не; има ра ци о нал ни и етич ки ка рак тер јер на ре ђу је да се чи-
ни до бро и спре ча ва зло. 

Ова кво схва та ње за ко на раз ли ку је се од по зи ти ви стич ког схва та ња 
ко је до ми ни ра у на шем са вре ме ном пра ву. Да нас се под за ко ном под ра-
зу ме ва прав ни акт ко ји по од ре ђе ном по ступ ку до но си над ле жни ор ган 
др жа ве, по пра ви лу скуп шти на са ста вље на од иза бра них на род них пред-
став ни ка, али без ди рект ног уче шћа на ро да. 

Гру јо ви ће во схва та ње за ко на по ти че из ан ти ке, или кон крет ни је из 
рим ског пра ва. Оно је при хва ће но ве ро ват но по сред ном ре цеп ци јом, 
пре ко ми сли ла ца пе ри о да ра ци о на ли зма, по нај пре Ру соа, и иде о ло га 
Фран цу ске ре во лу ци је, пре вас ход но Ро бе спје ра. Су прот но до ми нант ном 
ми шље њу у ли те ра ту ри, став је ау то ра овог члан ка да не по сред ни узор 
за иде је Бо жи да ра Гру јо ви ћа тре ба тра жи ти не у Де кла ра ци ји пра ва чо-
ве ка и гра ђа ни на из 1789. го ди не, не го у ја ко бин ској иде о ло ги ји, и то 
пре вас ход но у Мон та њар ском уста ву и Де кла ра ци ји пра ва чо ве ка и гра-
ђа ни на из 1793. го ди не. 

При мер из ра за за кон по ка зу је да тре ба би ти опре зан с упо тре бом 
са вре ме не тер ми но ло ги је за опи си ва ње прав не и по ли тич ке иде о ло ги је 
Пр вог срп ског устан ка. И ка да пи сци то га вре ме на ко ри сте не ке тер ми не 
слич не да на шњи ма, по пут др жа ва, устав или за кон, не мо ра да зна чи да 
под тим под ра зу ме ва ју исто што и ми да нас. Пој мо ви из ан гло сак сон ске 
устав но сти и мо дер не не мач ке те о ри је као што су прав на др жа ва, вла-
да ви на пра ва, за шти та гра ђан ских пра ва и сло бо да, по де ла вла сти итд. 
те шко да су при мен љи ви на пе ри од 1804–1813. 

Раз лог је тај што су иде о ло зи Пр вог срп ског устан ка, по пут Бо жи-
да ра Гру јо ви ћа и Ла за ра Вој но ви ћа, при хва та ли пре те жно „ро ман ску” 
кон цеп ци ју о др жа ви-за јед ни ци, а не „мо дер ну” од но сно „гер ман ску” 
иде ју о др жа ви-ор га ни за ци ји. Прав но-по ли тич ка иде о ло ги ја Срп ске ре-
во лу ци је пре се мо же сма тра ти при ме ром ре цеп ци је ан тич ких др жав но-
прав них кон це па та у Ср ба, не го пре те чом мо дер них, ан гло сак сон ских и 
не мач ких иде ја. 
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THE CON CEPT OF STA TU TORY LAW IN THE WORK OF BO ŽI DAR GRU JO VIĆ
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SA MIR ALI ČIĆ
Sta te Uni ver sity of No vi Pa zar, De part ment of Law

Vu ka Ka ra dži ća b.b. No vi Pa zar, Ser bia
sa mi ra li cic1@gmail.com

SUM MARY: In Slo vo, a spe ech that Bo ži dar Gru jo vić (Te o dor Fi li po vić) pre pa red 
for the oc ca sion of the fo un da tion of the Go vern men tal Co un cil of Ser bia (Pra vi telj stvu-
juš či so vjet srp ski) in 1805, the re is a de fi ni tion of the con cept of “sta tu tory law” (za kon), 
ac cor ding to which it has the fol lo wing cha rac te ri stics: it is the ex pres si on of the po pu lar 
will; it ap pli es equ ally to all ci ti zens; it has ra ti o nal and et hi cal cha rac te ri stics be ca u se it 
re qu i res good de eds and pre vents the bad ones. Such a con cept of sta tu tory law sig ni fi-
cantly dif fers from the po si ti vist con cep tion, do mi nant in the con tem po rary Ser bian law. 
In this ar tic le, the aut hor analyzes the le gal and po li ti cal ide as of Bo ži dar Gru jo vić with 
the aim to show that his ide as de ri ve from the Ro man law, and that they are re ce i ved, 
in di rectly, by Ro us se au and the ide o lo gu es of the French Re vo lu tion. Con trary to the do-
mi nant the ory in to day’s sci en ce, the aut hor be li e ves that the di rect mo del for the ide as 
of Gru jo vić is not to be so ught in the Dec la ra tion of the Rights of Man and of the Ci ti zen 
of 1789, but in the Mon tag nard Con sti tu tion and the Dec la ra tion of the Rights of 1793.

KEYWORDS: Bo ži dar Gru jo vić, phi lo sophy of law, po li ti cal the o ri es, First Ser bian 
Upri sing, French Re vo lu tion, Ro man law
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РАЗ ВОЈ ТЕ О ЛО ГИ ЈЕ ПР ВЕН СТВА ПО СЛИ ЈЕ  
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СА ЖЕ ТАК: При мар на ин тен ци ја ра да је сте при каз пост са бор ске те-
о ло ги је по пи та њу те о ло ги је пр вен ства/при ма та код нај зна чај ни јих те о ло-
га и у нај зна чај ни јим до ку мен ти ма у пе ри о ду по сли је Дру гог ва ти кан ског 
са бо ра. Фун ди ран у сво јим до ку мен ти ма Са бор је из вр шио огро ман за о крет 
у екли си о ло ги ји Ри мо ка то лич ке цр кве. Ме ђу тим, иа ко у до ку мен ти ма Са-
бо ра ни су да та ко нач на рје ше ња, Ва се љен ски са бор је у сво јим нај бит ни јим 
те ма ма остао отво рен за да ље про ми шља ње и ми са о ну на до град њу. Са бор 
је са мо по ста вио те ме ље на ко ји ма би та кав по ду хват мо гао от по че ти. Рад 
се ба ви упра во те о ло ги јом пр вен ства/при ма та ко ја се раз ви ла на те ме љи-
ма са бор ских до ку ме на та у пе ри о ду по сли је Дру гог са бо ра. Ри јеч ће би ти 
о нај зна чај ни јим те ма ма ко је су има ле огро ман ути цај на Ри мо ка то лич ку 
екли си о ло ги ју, по себ но у од но су па па – ло кал ни епи скоп. Ау тор ће у ра ду 
ви ше ре ћи о не по гре ши во сти па пе, при ма ту Рим ског епи ско па, од но су 
па пе пре ма оста лим епи ско пи ма и о од но су ло кал не и уни вер зал не цр кве 
у свје тлу пост са бор ске те о ло ги је. По себ ну па жњу ће мо обра ти ти на Но ви 
ка те хи зам, из ја ву Кон гре га ци је за док три ну вје ре Myste ri um Ec cle si ae те 
на дис пут кар ди на ла Јо зе фа Ра цин ге ра (Jo seph Rat zin ger) и Вал те ра Ка спе-
ра (Wal ter Ka sper) о од но су уни вер зал не и ло кал не цр кве са по себ ним 
освр том на пи смо Кон гре га ци је за док три ну вје ре Com mu ni o nis No tia пи-
са ну од стра не кар ди на ла Ра цин ге ра.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: те о ло ги ја пр вен ства, при мат, не по гре ши вост, па па, 
Дру ги ва ти кан ски са бор, Ра цин гер, Ка спер

УВОД

Ни је дан до га ђај но ви је цр кве не исто ри је ни је као Дру ги ва ти кан ски 
са бор та ко сна жно од ре дио и про ми је нио си ту а ци ју не са мо Ка то лич ке 
цр кве не го и цје ло куп ног хри шћан ства. Сво јим то ком и до ку мен ти ма 
иза звао је за но сно оду ше вље ње али не ри јет ко је до во дио и до те шких 



раз о ча ра ња [Ikić 2015: 21–116]. Дру ги ва ти ка нум je фун да мент на ко јем 
су те о ло зи гра ди ли но во зда ње те о ло ги је при ма та 20. ви је ка. Ме ђу тим, 
у до ку мен ти ма Са бо ра ни су да та ко нач на рје ше ња. Ве ћи на до ку ме на та 
да ју са мо бо љи увид у од ре ђе не про бле ме и да ље усмје ра ва ју, ма да је, 
де фи ни тив них од лу ка ма ло у до ку мен ти ма Са бо ра. Ко пер ни кан ски за о-
крет ко ји се де сио Дру гим ва ти кан ским са бо ром, ни је до зво лио кон крет-
не фор му ла ци је. Са бор је у сво јим до ку мен ти ма остао отво рен за да ље 
про ми шља ње и ми са о ну на до град њу, он је са мо по ста вио те ме ље на ко-
ји ма би та кав по ду хват мо гао от по че ти: „Kon cil ska vi zi ja Cr kve do ži vje la 
je u po kon cil skom raz do blju sta no vi ti raz voj: ne ke su vo de će us po red be do pu-
nje ne, pro du blje ne i obo ga će ne, kod dru gih se do go di la od re đe na re duk ci ja, 
jer su se tu ma či li jed no stra no[...]. Po ja vi le su se dvi je ve li kim di je lom su pro-
sta vlje ne stru je gle de pi ta nja ka ko da lje na sta vi ti kon cil sku ob no vu. Raz log 
to me do brim di je lom što sâm Kon cil ni je po bli že raz ja snio spo me nu te glav ne 
ekle zi o loš ke us po red be ni ti je su stav no raz vio nji ho vo zna če nje” [Ančić 2002: 
79]. По ли тич ке окол но сти у дру гој по ло ви ни 19. ви је ка осло бо ди ле су 
те о ло ги ју при ма та по ли тич ких ути ца ја, а дру га по ло ви на 20. ви је ка из-
гра ди ла је те о ло шку плат фо р му за но ви по лет те о ло ги је при ма та. 

Упра во због сво је отво ре но сти, Дру ги ва ти кан ски са бор до зво лио је 
огром ну те о ло шку рас пра ву по сли је свог за вр шет ка. Ми ће мо, на рав но, 
нај ве ћу па жњу обра ти ти на пи та ње при ма та и не по гре ши во сти, а с тим 
у ве зи об ра ди ће мо и пи та ње од но са уни вер зал не и ло кал не цр кве. Ова 
те ма је би ла у ве ли ком фо ку су на кон Дру гог са бо ра, и њом су се ба ви ли 
јед ни од нај зна чај ни јих те о ло га у вре ме ну по сли је Са бо ра.

ПРИ МАТ И НЕ ПО ГРЕ ШИ ВОСТ У ПОСТ СА БОР СКИМ  
ДО КУ МЕН ТИ МА

По гла вље ко је сли је ди чи та о ца ће оп шир ни је упу ти ти у про бле ма-
ти ку ве за ну за пи та ња о при ма ту и не по гре ши во сти тј. раз во ју и схва та-
њу тих пој мо ва код те о ло га као и у до ку мен ти ма по сли је Дру гог ва ти-
кан ског са бо ра. 

У ми са о ном и тек сту ал ном фо р му ли са њу ове те ме зна чај ну па жњу 
ука за ће мо дје лу Но ви ка те хи зам [No vi ka te ki zam – Po ru ka vje re za od ra-
sle, 1970], ко ји је се дам де се тих го ди на про шлог ви је ка уз бур као те о ло шку 
сре ди ну у раз ли чи тим пред је ли ма. Ра ди се о ка те хи зму ко ји је на за хтјев 
хо ланд ских епи ско па на пра вио Ка ти хет ски ин сти тут из Нај ме ге на (Nij-
me gen). У фо ку су на шег ин те ре со ва ња је сте став о не по гре ши во сти, при-
ма ту и уоп ште о па пи. До ку мент по ла зи од те зе да епи скоп ни је са мо 
управ ник сво је епар хи је не го је је дан од во ђа ци је ле оп ште Цр кве, јер 
епи ско пат Цр кве тво ри вр хов ну власт у Цр кви. Та власт се по ри је чи ма 
Ка те хи зма огле да у епи скоп ском Са бо ру ко ји је чу вар Цр кве и Хри сто ве 
исти не [No vi ka te ki zam – Po ru ka vje re za od ra sle, 1970: 430]. Кроз епи скоп-
ски Са бор до ла зи до из ра жа ја не по гре ши вост Бо жи јег на ро да ко јег Хри-
стос ни ка да не оста вља. Ка те хи зам на гла ша ва да не по гре ши вост зна чи 
да Дух Све ти не до пу шта да Цр ква по гри је ши у сво ме тра же њу. У овом 
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сег мен ту осла ња се на Lu men Gen ti um 12 и 25, у ко јем Са бор не по гре ши-
вост гле да као свој ство оп ште Цр кве, по Хри сто вој во љи и аси стен ци ји 
Ду ха Све тог [Bezić 1973: 71]. По јам не по гре ши во сти је ис пре пле тен с три 
сте пе на не по гре ши во сти. У овом ни јан си ра ном ту ма че њу не по гре ши вост 
ни је ис кљу чи во и је ди но по ве за на са па пом. Оба ве за рим ског епи ско па 
да одр жи Цр кву на оку пу у се би по ка зу ју ћи је дин ство исте. Он ни је из над 
оста лих епи ско па, не го је пр ви ме ђу њи ма и њи хов ру ко во ди тељ. Као 
гла ва не по гре ши вог Са бо ра епи ско па он у по себ ној мје ри по сје ду је не-
по гре ши вост [No vi ka te ki zam – Po ru ka vje re za od ra sle, 1970: 433]. Да кле, 
не по гре ши вост па пе без не по гре ши во сти ци је ле Цр кве би ла би бе сми-
сле на, ка же Ка спер (Wal ter Ka sper) и до да је да не по гре ши вост ци је ле 
Цр кве по тре бу је не по гре ши вост па пе, чи ју уло гу сли ко ви то озна ча ва као 
– уста Цр кве [Ka sper 1978: 82].

Јо сеф По тме јер ту ма че ћи дог му о не по гре ши во сти Пр вог ва ти кан-
ског са бо ра у свје тлу из ла га ња Дру гог ва ти кан ског са бо ра, ис ти че да се 
сми сао фор му ли са не дог ме мо же ис ка за ти у три ин тер пре та ци је. Пр во 
би се од но си ло на схва та ње ве ћин ске гру пе на Пр вом са бо ру тј. од го ва-
ра ло би мак си ма ли стич ком схва та њу по ко ме па па да је не по гре ши вост 
Цр кви, а не обрат но. Дру га ин тер пре та ци ја се мо же ту ма чи ти као сред ња 
и она по ве зу је Цр кву и па пу, ко јем су још уви јек у пот пу но сти пру же на 
ве ли ка овла шће ња. Тре ћа ин тер пре та ци ја је ми ни ма ли стич ка, она та ко-
ђе по ла зи од иде је по ве за но сти Цр кве и па пе, с тим што пап ски ау то ри тет 
у овом слу ча ју би ва огра ни ча ван Све тим пи смом, Све тим пре да њем, 
вје ром Цр кве итд. [Pot tmeyer 1982: 93–95]. У том ду ху Дру ги ва ти кан ски 
са бор по ру чу је да је не по гре ши вост свој ство ци је ле Цр кве. 

Да ље ће мо сво ју па жњу по све ти ти из ја ви Кон гре га ци је за док три ну 
вје ре под на сло вом Myste ri um Ec cle si ae [DS 4530–4541] до не те 24. ју на 
1973. го ди не. Она је да ла по себ ног до при но са у ра зу ми је ва њу не по гре-
ши во сти у пост са бор ској ре цеп ци ји тог пој ма. Из ја ва је усмје ре на про тив 
иде је не по гре ши во сти еми нент ног и кон тро верз ног те о ло га Хан са Кин га 
(Hans Küng) из ни је те у књи зи Die Kir che [Küng 1967] и књи зи Un fehlbar?: 
ei ne An fra ge [Küng 1970]. У на ве де ној из ја ви сто ји да је сâм не по гре ши ви 
Бог об да рио сво ју Цр кву су дје ло ва њем у сво јој не по гре ши во сти и та ква 
не по гре ши вост, пре ма рије чи ма из ја ве, дар је Ду ха Све то га ко ји уво ди 
Цр кву у ци је лу исти ну [DS 4531]. Сви Хри сто ви вјер ни ци до при но се то-
ме да се у Цр кви истин ски схва ти вје ра [DS 4532] док са мо па сти ри Цр кве 
тре ба ју вр ши ти слу жбу уче ња Хри сто вим ау то ри те том [DS 4533]. Из ја ва 
Кон гре га ци је за док три ну вје ре ја сно де фи ни ше је дин ство Хри сто ве Цр кве, 
не по гре ши вост ци је ле Цр кве и цр кве ног учи тељ ства. Па па је ду жан, у 
де фи ни са њу не ке исти не, да ис тра жи те о ло шки сми сао вје ре кон сул ту ју ћи 
са вје те и ми шље ње од епи скопâ, ко ји ће пак, ува жи ти те о ло шке ста во ве 
ре ле вант них те о логậ Цр кве. Де фи ни са не исти не, про кла мо ва не ex cat he dra 
о вје ри и мо ра лу, уте ме ље не на Све том пи сму и Пре да њу, ду жне су да 
бу ду по што ва не као и де фи ни ци је до не те на Са бо ру [DS 4534–4539].

Ка те хи зам Ка то лич ке цр кве [Ka te ki zam Ka to lič ke Cr kve, 2005] из 1994. 
го ди не та ко ђе се ти че на ше те ме. Он се углав ном осла ња на до ку мен те 
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Дру гог ва ти кан ског са бо ра (ов дје на ро чи то ми сли мо на: Lu men Gen ti um 
– Дог мат ска кон сти ту ци ја о Цр кви, Uni ta tis Re din te gra tio – Де кре ту о 
еку ме ни зму, Ori en ta li um Ec cle si a rum – Де кре ту о ис точ ним ка то лич ким 
Цр ква ма и Chri stus Do mi nus – Де кре ту о па стир ској слу жби епи ско па).

 На ро чи то се у њој ис ти че хри сто цен трич ност слу жби у Цр кви. Хри-
стос је из вор слу жбе, он ју је уста но вио, дао јој власт и по сла ње, усмје-
ре ње и свр ху [Ka te ki zam Ka to lič ke Cr kve, 2005: 56]. Хри стос је уста но вио 
Два на е сто ри цу, ко га на сле ђу је епи скоп ски Са бор са па пом на че лу. Слу-
жба ве зи ва ња и одре ши ва ња да та је ка ко Пе тру, та ко и апо стол ском Са-
бо ру, па с тим у ве зи, вр хов ну власт у Цр кви вр ши Са бор за јед но са па пом. 
Де фи ни са ње дог ми ex cat he dra па па вр ши Све тим ду хом уви јек у за јед-
ни ци са оста лим епи ско пи ма. Свој ство не по гре ши во сти је на па пи, епи-
скоп ском Са бо ру и ци је лој Цр кви [Ka te ki zam Ka to lič ke Cr kve, 2005: 71–99]. 

Не мо гу ће је за о би ћи кру то по ста вље не фор му ла ци је Пр вог ва ти кан-
ског са бо ра и да ље по гре шне пер цеп ци је не ких те о логâ на осно ву њих. 
Пр ви са бор је фор му ли сао су шти ну и усло ве при ма та и не по гре ши во сти. 
Дру ги ва ти кан ски са бор је сво јим де фи ни ци ји ма дао но ву под ло гу на 
ко јој се, по сли је Са бо ра, на аде ква тан на чин ту ма че до не те исти не. На 
дог мат ском пла ну је дан од про пу ста Пр вог ва ти кан ског са бо ра на ла зи се 
упра во у то ме да је ис кљу чи во ис ти цао пра ва рим ског епи ско па, док пра-
ва епи скопâ ни је раз ма трао те их ни је ни ста вио у пра ву ре ла ци ју пре ма 
па пи [Ikić 2014: 824–825]. То пре по зна је Дру ги ва ти кан ски са бор ко ји 
по мо ћу com mu nio екли си о ло ги је да је но ве по гле де и омо гу ћа ва про мје ну 
пер цеп ци је на Са бо ру, а по себ но по сли је ње га. Ме ђу тим, Дру ги са бор 
са мо је за по чео тај про цес, на чи јем уче њу су, доц ни је, уте ме ље на раз ми-
шља ња те о логâ. 

ОД НОС УНИ ВЕР ЗАЛ НЕ И ЛО КАЛ НИХ ЦР КА ВА У ПЕ РИ О ДУ  
НА КОН ЗА ВР ШЕТ КА ДРУ ГОГ ВА ТИ КАН СКОГ СА БО РА

Ов де ће мо ви ше па жње обра ти ти пи та њу од но са уни вер зал не и ло-
кал не Цр кве у пе ри о ду по сле Дру гог ва ти кан ског са бо ра. Те ма ти ка ко јом 
ће мо се ба ви ти ти че се са ме су шти не Цр кве и не ми нов но има прак тич не 
кон се квен це, не са мо на ни воу ри мо ка то лич ке екли си о ло ги је, не го је ре-
ле вант на и на еку мен ском пла ну. Дру ги ва ти кан ски са бор у сво јим до-
ку мен ти ма рас пра вљао је о овој те ми и ве ли ки број те о ло га сма трао је 
да је у екли си о ло ги ји по пи та њу бо го слов ског ра зу ми је ва ња од но са из-
ме ђу уни вер зал не и ло кал не Цр кве по стиг ну та са гла сност [Kehl 2003: 
219]. Mеђутим, би ло је и те о ло га ко ји су ми сли ли да је пи та ње од но са 
уни вер зал не и ло кал не Цр кве оста ло отво ре но, код не ких ота ца чак и 
по гре шно схва ће но [Rat zin ger 1970: 205].

Из Кон сти ту ци је о Цр кви – Lu men Gen ti um, Де кре та о еку ме ни зму 
– Uni ta tis Re din te gra tio и Де кре та о па стир ској слу жби епи ско па – Chri stus 
Do mi nus ја сно је да се по сле Дру гог ва ти кан ског са бо ра, на осно ву ев ха-
ри стиј ске екли си о ло ги је, ло кал на Цр ква сма тра пот пу ном Цр квом, а не 
ди је лом уни вер зал не Цр кве. У скла ду са овим мо же се ре ћи да уни вер-
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зал на Цр ква ни је не ки ор га ни зам ко ји се са сто ји од мно штва ло кал них 
Цр ка ва тј. у ко ји се оку пља ју по се би не за ви сне по мје сне Цр кве, али 
уни вер зал на Цр ква ни је ни не ка „над-Цр ква”, ви ша од оста лих по мје сних 
Цр ка ва. Дру ги ва ти кан ски са бор по вра тио је осе ћај за ло кал не Цр кве као 
оства ре ње пот пу не и оп ште Цр кве ко ји је по ри је чи ма уми ро вље ног па-
пе Јо зе фа Ра цин ге ра (Jo seph Rat zin ger), у Цр кви дру гог ми ле ни ју ма, био 
пот пу но за бо ра вљен [Rat zin ger 1970: 205].

Од нос из ме ђу уни вер зал не и ло кал не Цр кве се про ма трао, ка ко је 
то ве ли ки ње мач ки те о лог Карл Ра нер (Karl Rah ner) пре по ру чио уну тар 
го во ра о од но су епи ско па и епи скоп ског Са бо ра и па пе, као гла ве тог Са-
бо ра, на шта смо у прет ход ном одељ ку ука за ли. Ова про бле ма ти ка зна-
чај на је и за дис пут из ме ђу Ка спе ра и Ра цин ге ра, о ко јем ће би ти ри је чи: 
„Иа ко су мно ги уче сни ци Дру гог ва ти кан ског кон ци ла на сто ја ли да по-
ста ве но ве осно ве за ра зу ми је ва ње при ма та рим ског епи ско па и да ти ме 
ре де фи ни шу од нос па пе и ло кал ног епи ско па, пост кон цил ско раз до бље 
је по ка за ло да та кви по ку ша ји ни су уро ди ли пло дом. Про бле ма ти ка од-
но са па па – ло кал ни епи скоп зна чај на је за де ба ту Ра цин гер – Ка спер јер 
је она у су шти ни ре флек си ја од но са из ме ђу свет ске и ло кал не Цр кве” 
[Кисић 2011: 224].

РАС ПРА ВА КАР ДИ НА ЛА РА ЦИН ГЕ РА И КА СПЕ РА  
О ОД НО СУ ЛО КАЛ НЕ И УНИ ВЕР ЗАЛ НЕ ЦР КВЕ

По во дом два де се то го ди шњи це од за вр шет ка Дру гог ва ти кан ског 
са бо ра, па па Јо ван Па вле II, са звао је 25. ја ну а ра 1985. го ди не Ван ред ни 
епи скоп ски си нод у ба зи ли ци Све тог Пе тра. Ен ту зи ја зам ко ји је вла дао 
при је 20 го ди на, по ми шље њу мно гих, та да је стаг ни рао, док су кли ма и 
ста ње у Цр кви би ли про мје ње ни [Ančić 2002: 79–83]. 

Бу ду ћи да је пи та ње од но са па пи ног при ма та и епи скоп ског са бо ра 
би ло отво ре но, не чу ди што се на Ван ред ном си но ду о ово ме го во ри ло: 
„Za vrš ni do ku ment po red ne ko li ko her me ne ut skih pra vi la za tu ma če nje Sa-
bo ra i dru gih te ma ve za na uz te melj na pi ta nja ak tu a li za ci je Sa bo ra i per spek-
ti ve za bu duć nost go vo rio o ob no vi com mu nio struk tu re u sa moj Cr kvi i to na 
te me lju pri sti glih pri je dlo ga po je di nih si no dal nih ota ca i bi skup skih kon fe ren-
ci ja ko je su že lje le da se pro go vo ri o od no su iz me đu op će i par ti ku lar nih Cr-
ka va, kao i o pi ta nju rim sko ga cen tra li zma” [Tanić 2004: 767]. До ку мент се 
за вр ша ва већ по зна том кон зер ва тив ном тврд њом, ко ја го во ри о од но су 
па пе и епи скоп ског са бо ра, да исти не мо же би ти но си лац вр хов не вла сти 
у Цр кви без па пе као гла ве тог Са бо ра [Jukić 1986: 47–69].

Јо зеф Ра цин гер је твр дио да је по сле Ван ред не си но де одр жа не 1985. 
го ди не до шло до по гре шног ра зу ми је ва ња пој ма com mu nio: „S ob zi rom 
na su ža va nje poj ma com mu nio, ko je se vi dlji vo zbi va lo u vre me nu na kon 1985., 
Kon gre ga ci ja za na uk vje re je dr ža la pri klad nim iz ra di ti Pi smo bi sku pi ma Ka-
to lič ke Cr kve o ne kim vi do vi ma Cr kve kao com mu nio [Rat zin ger 2006: 140]”, 
и као што ви ди мо из ци ти ра ног тек ста, Кон гре га ци ја се, на че лу са та да-
шњим пре фек том кар ди на лом Ра цин ге ром, огла си ла тим по во дом. По 
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ми шље њу Кон гре га ци је рав но те жа из ме ђу уни вер зал не и ло кал не Цр кве, 
па жљи во од ре ђе на на Дру гом ва ти кан ском са бо ру, на ру ше на је у раз до бљу 
по сли је Са бо ра, јер је по зи ва ју ћи се на по гре шно схва ће ну екли си о ло ги ју 
за јед ни це (com mu nio) ис ти ца на са мо до вољ ност ло кал не Цр кве.

Пи смо Com mu ni o nis No tio по чи ње ри је чи ма да је за јед ни ца: „пра ви 
из раз за са оп шта ва ње оно га што је циљ тај не Цр кве, као и да она сва ка ко 
мо же би ти кључ за об но ву ри мо ка то лич ке екли си о ло ги је”.5 Пи смо да ље 
не про пу шта да ис так не по гре шно схва та ње овог пој ма, ко је је би ло јед но-
стра но и не пот пу но, ре зул тат ње го ве ло ше ин те гра ци је са дру гим ва жним 
пој мо ви ма као што су на род Бо жи ји и ти је ло Хри сто во.6 До ку мент по зи ва 
на по нов но от кри ва ње и озбиљ но схва ћа ње Цр кве као „тај не” [CN 1-6]. 

По ми шље њу Мек до не ла (Ki lian McDon nell), Пи смо је до ста де фан зив-
но, по себ но од па ра гра фа број 8 па на да ље.7 У на став ку тек ста Кон гре га ци-
ја ука зу је да ло кал на Цр ква ни је са мо до во љан су бјект, од но сно уни вер зал-
на Цр ква ни је ре зул тат ме ђу соб ног са ку пља ња ло кал них Цр ка ва [CN 8]. 

Па ра граф бр. 9 да ље по ја шња ва од нос уни вер зал не и ло кал не Цр кве 
ка да ка же да по сто ји уза јам на уну тра шња по ве за ност (mu tual in ter i o rity) 
из ме ђу ло кал не и уни вер зал не Цр кве, та ко да уни вер зал на Цр ква не мо же 
би ти „схва ће на са мо као збир по је ди них Цр ка ва, или као удру жи ва ње по-
је ди нач них Цр ка ва”.8 Ова кво разумjевање пој ма com mu nio по др жа ва се 
по зи ва њем на ра ни је ци ти ра ну фо р му ла ци ју из Дог мат ске Кон сти ту ци је 
о Цр кви – Lu men Gentiuм, бр. 23: „Ec cle sia in et ex Ec cle si is“ – Цр ква у и 
(са ста вље на) из цр ка ва.

Све до са да ре че но вр ху ни у сле де ћој ре че ни ци де ве тог па ра гра фа, 
ко ја је нај ви ше по ди гла пра ши не и ко ја је нај за слу жни ја за кри ти ке пи сма 
Кон гре га ци је за уче ње вје ре [Rat zin ger 2006:141], а ко ја се при пи су је лич-
но ка р ди на лу Ра цин ге ру ко ју је дру га чи је фор му ли са ну ра ни је упо тре-
бља вао у не ким сво јим ра до ви ма:9 „Она (уни вер зал на – оп шта Цр ква) 
ни је ре зул тат за јед ни це (по мје сних Цр ка ва), већ је у сво јој основ ној тај ни 
ре ал ност ко ја он то ло шки и вре мен ски прет хо ди сва кој по је ди нач ној (по-
мје сној) Цр кви” [CN 9].10

5 „The con cept of com mu nion, which ap pe ars with a cer tain pro mi nen ce in the texts of the 
Se con Va ti can Co un cil, is very su i ta ble for ex pres sing the co re of the Mystery of the Church, and 
can cer ta inly be a key for the re ne wal of Cat ho lic ec cle si o logy”. Let ter to The Bis hops of the Cat-
ho lic Chu rch on so me Aspects of the Chu rch un der stood as Com mu nion 1. До ступ но на: [Let ter 
to The Bis hops of the Cat ho lic Chu rch] (Да ље у тек сту Com mu ni o nis No tio, CN).

6 „Ho we ver, so me ap pro ac hes to ec cle si o logy suf fer from a cle arly ina de qu a te awa re ness of 
the Chu rch as amystery of com mu nion, espe ci ally in so far as they ha ve not suf fi ci ently in te gra ted 
the con cept of com mu nion with the con cepts of Pe o ple of God and of the Body of Christ” [CN 1].

7 „But the con cern of the do cu ment was mostly de fen si ve in that it ar gu es that so me pre sent 
the com mu nion of the pa r ti cu lar chur ches „in such a way as to we a ken the con cept of the unity of 
the Church at the vi si ble and in sti tu ti o nal le vel” (no. 8–10)” [McDon nell 2002: 228].

8 „Оne must be ar in mind abo ve all that the par ti cu lar Chur ches[...]ha ve a spe cial re la ti on-
ship of “mu tual in ter i o rity[...]with the who le, that is, with the uni ver sal Chu rch[...]For this re a son, 
the uni ver sal Chu rch can not be con ce i ved as the sum of the pa r ti cu lar Chur ches, or as a fe de ra tion 
of pa r ti cu lar Chur ches” [CN 9].

9 „Rat zin ger had al ready used this for mu la tion in bo oks pu blis hed in 1989 and 1991, well be for 
the CDF’s 1992 let ter. Ob vi o usly, this is Rat zin ger̀ s per so nal for mu la tion” [McDon nell 2002: 228].

10 “It is not the re sult of the com mu nion of the Chur ches, but, in its es sen tial mystery, it is a 
re a lity on to lo gi cally and tem po rally pri or to every in di vi dual pa r ti cu lar Chu rch”.
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Иа ко је сти је на на ве де ног Пи сма, упра во ова ре че ни ца по ста ће ка мен 
спо ти ца ња, не са мо Ра цин ге ру и Ка спе ру, глав ним про та го ни сти ма дис-
пу та, не го и мно гим дру гим те о ло зи ма ко ји ће се ба ви ти овом те мом 
[McDon nell 2002: 227–250; Cha put 2001: 17–35; Shaw 2001; Kirk 2001]. 

Као до каз за ову тврд њу у на став ку па ра гра фа бр. 9 да је се об ја шње ње 
да „Пре ма оци ма, он то ло шка тај на Цр кве, Цр ква ко ја је јед на и је дин стве-
на, прет хо ди ства ра њу и ра ђа по је ди нач не цр кве као сво је кће р ке. Она из-
ра жа ва се бе у њи ма; она је мај ка, а не плод по је ди нач них цр ка ва, шта ви ше 
Цр ква се по ка зу је ви дљи вом вре мен ски, као јед на и је дин стве на, на дан 
Пе де сет ни це”.11 За и ста у све то о тач кој ми сли по сто ји те за о прет по сто ја њу 
Тај не Цр кве у про ми слу Бо жи јем, ме ђу тим „по и сто ве ћи ва ње пред веч не 
Тај не Цр кве са јед ном и је ди ном – уни вер зал ном – Цр квом и ти ме ар гу-
мен то ва ње при ма та уни вер зал не Цр кве у од но су на по је ди нач не (ло кал не) 
Цр кве ни је са свим кон се квент но” [Кисић 2011: 228]. 

За и ста је па ра граф под бро јем 9 епи цен тар Com mu ni o nis No tia, а кључ-
ни део тек ста у овом по гла вљу пред ста вља сле де ћи оде љак: „Из ње, ко ја 
је уни вер зал но по ста ла и от кри ве на, про и за шле су раз ли чи те ло кал не 
Цр кве као до тич на кон крет на оства ре ња јед не и је ди не Цр кве Ису са Хри-
ста. Бу ду ћи да су ро ђе ње у и из уни вер зал не Цр кве, оне сво ју цр кве ност 
има ју у њој и из ње. Због то га је фор му ла Дру гог ва ти кан ског са бо ра: 
„Цр ква у и из Цр кви” (Ec cle sia in et ex Ec cle si is) не рас ки ди во по ве за на са 
фор му лом: „Цр кве у и из Цр кве” (Ec cle si ae in et ex Ec cle sia). Очи гле дан 
је та јан стве ни ка рак тер овог од но са из ме ђу уни вер зал не и по је ди нач не 
Цр кве, ко ји се не мо же по ре ди ти са од но сом из ме ђу цје ли не и дје ло ва у 
би ло ко јој људ ској гру пи или дру штву” [CN 9].12

Из све га ре че ног ја сно је да је Кон гре га ци ја сво јим пи смом има ла 
на мје ру до дат но да учвр сти рим ски при мат тј. при мат епи ско па Ри ма – 
па пе. Упра во због ово га ће кар ди нал Вал тер Ка спер на пи са ти рад „О 
те о ло ги ји и прак си епи скоп ске слу жбе” [Ka sper 1999: 32–48]. Тврд ње да 
уни вер зал на Цр ква пред ста вља ре ал ност ко ја он то ло шки и вре мен ски 
прет хо ди сва кој дру гој ло кал ној Цр кви, као и по и сто ве ће ње пред вјеч не 
Тај не Цр кве са уни вер зал ном тј. Рим ском Цр квом оправ да но иза зи ва 
ути сак да Кон гре га ци ја, па жљи во од ре ђен од нос из ме ђу уни вер зал не и 
ло кал не Цр кве, на мје ра ва да де ста би ли зу је и пред ност у том од но су пре-
да уни вер зал ној Цр кви, ка кву је има ла при је Дру гог ва ти кан ског са бо ра. 
Та ква на мје ра се при ми је ти и у на став ку до ку мен та, у ко ме се раз ма тра ју 

11 “In deed, ac cor ding to the Fat hers, on to lo gi cally, the Chu rch-mystery, the Church that is 
one and uni que, pre ce des cre a tion, and gi ves birth to the par ti cu lar Chur ches as her da ug hters. She 
ex pres ses her self in them; she is the mot her and not the pro duct of the par ti cu lar Chur ches. Furt-
her mo re, the Chu rch is ma ni fe sted, tem po rally, on the day of Pen te cost” [CN 9].

12 „From the Church, which in its ori gins and its first ma ni fe sta tion is uni ver sal, ha ve ari sen 
the dif fe rent lo cal Chur ches, as par ti cu lar ex pres si ons of the one uni que Chu rch of Je sus Christ. 
Ari sing wit hin and out of the uni ver sal Chu rch, they ha ve the ir ec cle si a lity in it and from it. Hen ce 
the for mu la of the Se cond Va ti can Co un cil: The Chu rch in and for med out of the Chur ches (Ec-
cle sia in et ex Ec cle si is) (44), is in se pa ra ble from this ot her for mu la: The Chur ches in and for med 
out of the Church (Ec cle sia in et ex Ec cle si is) (45). Cle arly the re la ti on ship bet we en the uni ver sal 
Chu rch and the par ti cu lar Chur ches is a mystery, and can not be com pa red to that which exists 
bet we en the who le and the parts in a pu rely hu man gro up or so ci ety.”
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пи та ња кр ште ња и при пад но сти ло кал ној и уни вер зал ној Цр кви [CN 10; 
Мек пар тлан 2009: 81–83; Ta nić 2004: 769–771]. Да ље се то по твр ђу је и у 
па ра гра фу бр. 13 ко ји, по зи ва ју ћи се ди рект но на де фи ни ци ју при ма та са 
Пр вог ва ти кан ског са бо ра, ка же да пап ски при мат под ра зу ми је ва „истин-
ску епи скоп ску власт, ко ја ни је са мо ве ли ка, пу на и уни вер зал на, већ 
та ко ђе не по сред на, над сви ма, би ло да су па сти ри или дру ги вјер ни ци” 
[DS 3064], при че му до ку мент у истом па ра гра фу бр. 13 да ље по ја шња ва 
сми сао пап ске слу жбе: „Слу жба Пе тро вог на след ни ка као не што уну тра-
шње за сва ку по је ди нач ну (по ме сну) цр кву је сте нео п ход ни из раз те су-
штин ске ме ђу соб не по ве за но сти из ме ђу уни вер зал не и по ме сне (по је ди-
нач не) цр кве” [CN 13].13

По след ња два ци та та ја сно по ка зу ју да је ци ти ра ни до ку мент у мно-
го ме и до ку мент о пап ском при ма ту као пре суд ном фак то ру за је дин ство 
Цр кве то ком ње не исто ри је. Ци ти ра ње и ту ма че ње Пр вог ва ти кан ског 
са бо ра мо же се на ћи и у оста лим па ра гра фи ма Com mu ni o nis No tia, па је 
на мје ра Кон гре га ци је да ау тен тич но и ис прав но по ну ди ту ма че ње са бор-
ске те о ло ги је, по мно гим те о ло зи ма би ло без у спје шно. 

Com mu ni o nis No tia по кре ну ла је до ста рас пра ва, а као од го вор и рје-
ше ње свих не до у ми ца, на го ди шњи цу пи сма Кон гре га ци је, 23. ју на 1993. 
го ди не у ча со пи су L̀ Os ser va to re Ro ma no, из ла зи не пот пи сан чла нак. Ме-
ђу тим, раз ре ше ње и об ја шње ње не до у ми ца све ло се на по на вља ње већ 
ре че ног, при че му је из раз mu tual in ter i o ri tas (ме ђу соб на уну тра шња по-
ве за ност) про гла шен херменeутичким кљу чем чи та ња до ку мен та. Ни је 
се од у ста ло ни од на гла ша ва ња вре мен ске и он то ло шке пред но сти уни-
вер зал не Цр кве [Tanić 2004: 770].

Ду го ни је би ло ко мен та ра на ово кон тро верз но пи смо Кон гре га ци је 
за док три ну вје ре и чак се чи ни ло да ће у пот пу но сти из о ста ти. Ме ђу тим, 
се дам го ди на на кон пи сма и шест на кон „по ја шње ња” об ја вље ног у ча-
со пи су L̀ Os ser va to re Ro ma no, та да већ име но ва ни се кре тар Пап ског ви-
је ћа за уна пре ђе ње је дин ства хри шћа на Вал тер Ка спер, об ја вљу је чла нак 
под на зи вом „О те о ло ги ји и прак си епи скоп ске слу жбе” [Ka sper 1999: 
32–48], у збор ни ку по све ће ном епи ско пу хил дес хај ма Јо зе фу Хо ме је ру 
[McDon nell 2002b: 711]. 

Ов дје је по треб но ре ћи да Ка спер на сту па као епи скоп кон крет не 
за јед ни це (Ро тен бург-Штут гарт) што зна чи да он у сва ко днев ном жи во-
ту мо ра да из не се ди ја лек ти ку рим ског при ма та и кон крет них па стир ских 
про бле ма у сво јој епар хи ји. Ко мен тар на пи смо Кон гре га ци је пи ше епи-
скоп кон крет не епар хи је, и ово је за и ста бит но, јер упра во он „на ко жи” 
осе ћа про блем од но са уни вер зал не и ло кал не Цр кве [Кисић 2011: 229].

На по чет ку свог ра да Ка спер по нов но про у ча ва шта је Дру ги ва ти-
кан ски са бор ре као на те му од но са уни вер зал не и ло кал не Цр кве и за-
кљу чу је да се у пот пу но сти сла же са иде јом Кон гре га ци је да ни јед на 
ло кал на Цр ква ни је самoдовољна, као ни то да уни вер зал на Цр ква ни је 

13 „The mi ni stry of the Suc ces sor of Pe ter as so met hing in ter i or to each par ti cu lar Chu rch 
is a ne ces sary ex pres si on of that fun da men tal mu tual in ter i o rity bet we en uni ver sal Chu rch and 
par ti cu lar Chu rch”.
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на ста ла на кнад ним удру жи ва њем ло кал них Цр ка ва [Ka sper 1999: 43]. 
Ка спер се сла же чак и са но вом фор му ла ци јом: „ec cle si ae ex et in Ec cle sa 
uni ver sa lis uko li ko pri zna je da su i par ti ku lar ne Cr kve pra ve Cr kve Isu sa Kri-
sta i uko li ko se pod jed nom „Ec cle sia” u ovom slu ča ju mi sli na Cr kvu ka ko je 
shva će na u is po vi je sti vje re” [Tanić 2004: 771]. Оно сa чим се Ка спер не 
сла же је сте мо ди фи ка ци ја Кон гре га ци је у ве зи са Пе де сет ни цом, у ко јој 
да би уни вер зал на Цр ква до би ла он то ло шко и вре мен ско пр вен ство над 
ло кал ном Цр квом, пи смо Кон гре га ци је из но си ми сао да на дан Пе де сет-
ни це ни је по сто ја ла ло кал на, не го са мо уни вер зал на Цр ква [Мекпартлан 
2009: 84]. Се кре тар Пап ског ви је ћа, на су прот Кон гре га ци ји, твр ди да је 
на дан Пе де сет ни це би ла ујед но и уни вер зал на и ло кал на Цр ква, док сâм 
из вје штај о Пе де сет ни ци сма тра „Лу ки ном кон струк ци јом”, сма тра ју ћи 
да су по ред је ру са лим ске за јед ни це вје ро ват но по сто ја ле и дру ге хри-
шћан ске за јед ни це [Ka sper 1999: 43]. 

Он да ље твр ди да до про бле ма до ла зи ка да се те о ло шки по јам „уни-
вер зал на Цр ква” по ве же и иден ти фи ку је са ем пи риј ском „Рим ском цр квом”, 
са Рим ском ку ри јом и па пом, ко ји упра вља ју Цр квом у ци је лом сви је ту. 
У том сми слу до ку мент Кон гре га ци је не пред ста вља по моћ у раз ја шња-
ва њу пи та ња ве за них за com mu nio екли си о ло ги ју, већ сво је вр сни по ку шај 
бо го слов ске ре ста у ра ци је рим ског цен тра ли зма, још до да је да је овим до-
ку мен том од нос уни вер зал не и ло кал не Цр кве озбиљ но из ба чен из рав-
но те же [Ka sper 1999: 43].

Ко мен тар на Ка спе ров чла нак, тј. од го вор сви ма они ма ко ји су кри-
ти ко ва ли пи смо Кон гре га ци је за уче ње вје ре до шао је вр ло бр зо у ви ду 
пре да ва ња ко је је др жао Ра цин гер 27. фе бру а ра 2000. го ди не у скло пу Сим-
по зи ја о Дру гом ва ти кан ском са бо ру, на ко ме је при су тан био и Ка спер.14

Не из не на ђу је оштар тон ко ји је Ра цин гер упо тре био у од бра ни Com-
mu ni o nis No tia 9. Он по но во ис ти че он то ло шку и вре мен ску пред ност 
оп ште (уни вер зал не) Цр кве: „Та он то ло шка пред ност уни вер зал не Цр кве, 
јед не Цр кве и јед ног Ти је ла, јед ног Же ни ка, у од но су на кон крет на ем-
пи риј ска оства ре ња у ин ди ви ду ал ним по је ди нач ним цр ква ма ме ни је 
то ли ко очи та да ми је те шко схва ти ти да не ко има при го во ре на ову исти-
ну.”15 Про ти вље ње иде ји пр вен ства уни вер зал не Цр кве ра зу мљи во је, 
пре ма Ра цин ге ру, са мо ако се по ла зи од сум ње да они ко ји се за ла жу за 
њу по тај но по ку ша ва ју да об но ве ри мо ка то лич ки цен тра ли зам. Он ме ђу-
тим, твр ди да у до ку мен ту Кон гре га ци је не ма го во ра о иден ти фи ка ци ји 
па пе и ку ри је са уни вер зал ном Цр квом, те да је страх од об но ве рим ског 
цен тра ли зма нео прав дан.16 То би би ло је ди но мо гу ће, ка же Ра цин гер: „да 
је ло кал на Цр ква у Је ру са ли му већ прет ход но би ла по ис то ви је ће на са 

14 “The Ec cle si o logy Of The Con sti tu tion On The Chu rch, Va ti can II, ‘Lu men Gen ti um’” 
[Rat zin ger 2016]. 

15 “The Ec cle si o logy Of The Con sti tu tion On The Chu rch, Va ti can II, ‘Lu men Gen ti um’”; 
Jo seph Rat zin ger, [Rat zin ger 2016: 142].

16 “It can not be rightly said that the Let ter of the Con gre ga tion for the Doc tri ne of the Fa ith 
ta citly iden ti fi es the uni ver sal Chu rch with the Ro man Church, or de fac to with the Po pe and the 
Cu ria”. “The Ec cle si o logy Of The Con sti tu tion On The Chu rch, Va ti can II, ‘Lu men Gen ti um’” 
[Rat zin ger 2016: 142].
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уни вер зал ном Цр квом тј. ако би се кон цепт Цр кве су зио на за јед ни це 
ко је јој ем пи риј ски при па да ју и ако би ње на те о ло шка ду би на би ла из гу-
бље на из ви да”.17 Ме ђу тим, Пол Мек пар тлан твр ди упра во су прот но ка да 
ка же: „да ори ги нал но Пи смо Кон гре га ци је за док три ну ве ре и чла нак ко ји 
је усле дио ефект но по и сто ве ћу ју уни вер зал ну Цр кву са је ру са лим ском 
за јед ни цом на дан Пе де сет ни це. То је оно што је иза зва ло Ка спе ро во не-
из о став но пр во бит но про ти вље ње” [Мекпартлан 2009: 85].

Рас пра ва се на ста ви ла у ча со пи су Ame ri ca18 по сле ко је се до шло до 
за кључ ка да по сто је од ре ђе не те ме око ко јих се кар ди на ли сла жу (1. Хри-
стос је же лио јед ну Цр кву, 2. ло кал на Цр ква ни је са мо до вољ на Цр ква, 3. 
уни вер зал на Цр ква ни је са мо су ма ло кал них Цр ка ва, 4. по сто ји пе ри хо-
ре за уни вер зал не и ло кал не Цр кве) али те мељ на раз ли ка оста је ка да је 
ри јеч о исто риј ском и он то ло шком при ма ту уни вер зал не над ло кал ном 
Цр квом ко ју Ка спер не мо же да схва ти, па до да је: „Ко мо же твр ди ти да 
ка да ап. Па вле го во ри о пре ег зи стен ци ји Цр кве он под ра зу ми је ва са мо уни-
вер зал ну Цр кву а не та ко ђе и кон крет ну Цр кву ̔у и изʼ ло кал них Цр кви? 
Ко ће ре ћи да та јед на Цр ква, по сто је ћа ̔у и изʼ ло кал них Цр ка ва, не пре-
ег зи сти ра као цје ли на? Текст ап. Па вла о пре ег зи стен ци ји Цр кве ни у 
ком слу ча ју не по др жа ва те зу о пре ег зи стен ци ји са мо уни вер зал не Цр кве. 
Ме ђу тим, (текст ап. Па вла) по др жа ва те зу, из ре че ну од ме не и мно гих 
дру гих те о ло га, о си мул та ној пре ег зи стен ци ји уни вер зал не Цр кве са ло-
кал ном Цр квом [Каспер 2001].19 

ЗА КЉУ ЧАК

Екли си о ло ги ја утвр ђе на на Дру гом ва ти кан ском са бо ру у мно гим 
пи та њи ма оста ла је не до ре че на. При мат па пе, не по гре ши вост епи ско па 
Ри ма, од нос епи ско па Ри ма пре ма епи ско пи ма дру гих епар хи ја, с тим у 
ве зи од нос уни вер зал не Цр кве ко јој је на че лу па па са ло кал ном Цр квом 
ко ја на че лу има епи ско па са мо је дио пи та ња ко ја на по ме ну том Са бо ру 
до кра ја ни су кон кре ти зо ва на и ра све тље на. До ку мен ти до не се ни на Дру-
гом са бо ру оста ли су по не ким пи та њи ма не до ре че ни, а че сто и плод 
ком про ми са са бор ских ота ца. Овај рад по ка зу је упра во да су до ку мен ти 

17 If at the sta rt the lo cal Church of Je ru sa lem and the uni ver sal Chu rch had al ready been 
iden ti fied, that is, if the con cept of Church has been re du ced to that of the com mu ni ti es that are 
em pi ri cally di scer ni ble, and if one has lost sight of its the o lo gi cal depth” [Rat zin ger 2016: 142]. 

18 На Ра цин ге ро во пре да ва ње Ка спер од го ва ра кра јем 2000. го ди не тек стом „Од нос 
из ме ђу уни вер зал не и ло кал не Цр кве. При ја тељ ско сучељавaње са кри ти ком Јо зе фа кар ди-
на ла Ра цин ге ра” [Ka sper 2001], а на тај текст, на мол бу уред ни штва истог ча со пи са, Ра цин-
гер пи ше од го вор: „The Lo cal Church and the Uni ver sal Chu rch: A Re spon se to Wal ter Ka sper” 
[Rat zin ger 2001]. 

19 „Who wo uld as sert that when Paul spe aks of the pre-exi sten ce of the chu rch in God’s sa-
ving will, he re fers only to the uni ver sal chu rch and not to the con cre te hi sto ri cal chu rch that exists 
“in and from” the lo cal chur ches? Who wo uld say that the one hi sto ri cal chu rch, exi sting “in and 
from” the lo cal chur ches, do es not pre-exist in its en ti rety in God’s mystery? The Pa u li ne texts 
abo ut the pre-exi sten ce of the chu rch do not at all sup port the the sis abo ut the pre-exi sten ce of the 
uni ver sal chu rch. They do sup port, ho we ver, the doc tri ne de fen ded by me and many ot hers of the 
si mul ta ne o us pre-exi sten ce of the uni ver sal chu rch and the par ti cu lar chur ches” [Ka sper 2001].
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до не се ни на Дру гом ва ти кан ском са бо ру под ло жни раз ли чи тим ин тер-
пре та ци ја ма, по себ но у по сли је са бор ској те о ло ги ји на ко јој су че сто ин-
си сти ра ли у вр ху Ка то лич ке цр кве. Мо жда је баш то глав ни раз лог ам би-
ва лент но сти у из ја ва ма кар ди на ла Ра цин ге ра и Ка спе ра. 

Прет ход но нам по твр ђу је и про у че ни Но ви ка те хи зам као и из ја ва 
Кон гре га ци је за док три ну вје ре под на сло вом Myste ri um Ec cle si ae. Они 
су да ли по се бан до при нос у ра зу ми је ва њу не по гре ши во сти и при ма та 
па пе у пост са бор ској ре цеп ци ји тих пој мо ва.

У ра ду смо се по себ но освр ну ли на дис пут та да кар ди на ла Ра цин ге-
ра, а са да уми ро вље ног па пе и кар ди на ла Ка спе ра. Са гле да ва ју ћи ци је ли 
дис пут те шко је тј. ско ро не мо гу ће ре ћи да су про та го ни сти успје ли на 
кра ју на ћи за јед нич ки је зик. На рав но, по зи ци је са ко јих су кар ди на ли 
на сту пи ли би ли су са свим раз ли чи ти. Ра цин гер при ла зи про бле ма ти ци 
од но са уни вер зал не и ло кал не Цр кве из прав ца док три нар не те о ло ги је, 
што се у ње го вим тек сто ви ма ко је је пи сао на ову те му дâ ја сно иш чи та ти. 
Ка спер се са дру ге стра не, као епи скоп кон крет не за јед ни це, укљу чу је у 
про бле ма ти ку и по сма тра је као прак тич но пи та ње. Ме ђу тим, сло же но 
и ве о ма де ли кат но пи та ње од но са уни вер зал не и ло кал не Цр кве ни је 
ри је ше но у овој де ба ти. Ства ри су се, узи ма ју ћи у об зир ев ха ри стиј ску 
те о ло ги ју Дру гог ва ти кан ског са бо ра, помaкле са мр тве тач ке али су се 
још ви ше за ком пли ко ва ле. При је Дру гог са бо ра од нос је до не кле био ја-
сан, при мат је из ри чи то био на стра ни уни вер зал не Цр кве тј. Рим ске 
цр кве на че лу са па пом. Ме ђу тим, упли та њем ев ха ри стиј ске екли си о ло-
ги ји и све га што је до шло за јед но са њом, ство рио се про стор за до дат на 
ту ма че ња и са гле да ва ња тог од но са. 

За раз ли чи те све то на зо ре глав них ак те ра де ба те сва ка ко је за слу жно 
и то што је у ври је ме дис пу та Вал тер Ка спер био глав ни се кре тар Пап ског 
ви је ћа за уна при је ђе ње је дин ства хри шћа на па је сход но то ме сма трао да 
уни вер за ли стич ка екли си о ло шка кон цеп ци ја мо же да на шко ди раз во ју 
еку мен ских од но са са Цр ква ма са ко ји ма је Рим ска цр ква у ди ја ло гу. За 
на пре дак ме ђу цр кве них од но са по треб но је пра вил но ту ма чи ти екли сио-
ло ги ју Дру гог ва ти кан ског са бо ра, тј. у овом слу ча ју пра вил но де фи ни са ње 
од но са уни вер зал не и ло кал не Цр кве. 

За вр шет ком рас пра ве, као што смо ре кли, ни је све ре че но не го је 
оста ло да се, има ју ћи као фун да мент овај дис пут, на кре а ти ван на чин осми-
сли овај ва жан про блем ко ји ди рект но ути че на жи вот кон крет не ли тур-
гиј ске за јед ни це. 
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RE VI EW SCI EN TI FIC PA PER

THE DE VE LOP MENT OF THE THE O LOGY OF PRI MACY AF TER  
THE SE COND VA TI CAN CO UN CIL (1962–1965)

by

NA BOJ ŠA N. MA LE ŠE VIĆ
Ba nja lu ka, Re pu bli ka Srp ska

Bosnia and Herzegovina
ne boj sa_bil l@li ve.com 

SUM MARY: The pri mary pur po se of this pa per is to pre sent the post-co un cil the-
o logy in terms of the o logy of pri macy of the most im por tant the o lo gi ans and in the most 
im por tant do cu ments in the pe riod af ter the Se cond Va ti can Co un cil. Ba sed in its do cu-
ments, the Co un cil ma de a hu ge turn in the Ro man Cat ho lic ec cle si o logy. Ho we ver, alt-
ho ugh the Ecu me ni cal Co un cil did not gi ve any fi nal so lu ti ons, do cu ments abo ut the most 
im por tant is su es re main open for furt her re flec tion and con tem pla ti ve up gra ding. The 
Co un cil only laid the fo un da ti ons on which such an un der ta king co uld be gin. The pa per 
fo cu ses on the o logy of pri macy thet evol ved from the Co un cil’s do cu ments du ring the 
pe riod af ter the Se cond Co un cil. The fo cus will be on su bjects that had an im pact not 
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only on the Ro man Cat ho lic, but in par ti cu lar on the Ort ho dox and ot her chur ches as well. 
The aut hor of the pa per will say mo re abo ut the in fal li bi lity of the Po pe, the pri macy of 
the Ro man bis hop, abo ut the re la tion of the Po pe with ot her bis hops, and abo ut the re la tion 
of lo cal and uni ver sal Chu rch in the light of the post-co un cil the o logy. Par ti cu lar at ten tion 
will be paid to the New ca tec hism, a sta te ment of the Con gre ga tion for the Doc tri ne of 
the Fa ith Myste ri um Ec cle si ae, and the dis pu te bet we en car di nals Jo seph Rat zin ger and 
Wal ter Ka sper abo ut the re la tion bet we en the uni ver sal and lo cal Church, with spe cial 
re fe ren ce to the let ter from the Con gre ga tion for the Doc tri ne of the Fa ith Com mu ni o nis 
No tia, writ ten by Car di nal Rat zin ger. 

KEYWORDS: the o logy of pri macy, pri macy, in fal li bi ity, Po pe, Se cond Va ti can 
Co un cil, Rat zin ger, Ka sper
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ИС ХО ДИ ШТА И СМЈЕР НИ ЦЕ ФИ ЛО СО ФИ ЈЕ  
МИ ХА И ЛА ЂУ РИ ЋА: ПО ЗНИ ХУ МА НИ СТА  

У ДО БА ПОСТ ХУ МА НИ ЗМА
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка
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ca slav.ko pri vi ca@fpn.bg .ac .rs 

СА ЖЕ ТАК: У овом члан ку освје тља ва мо во де ћу ли ни ју ми сли срп-
ског фи ло со фа Ми ха и ла Ђу ри ћа, ко ју пре по зна је мо у осо бе ној ре цеп ци ји 
ху ма ни зма – као кључ не ри је чи и за ње го ву те о риј ску по зи ци ју и укуп ни 
свје то на зор. Ђу рић, на тра гу тзв. Тре ћег ху ма ни зма, али и глав них то ко ва 
цје ло куп ног ху ма ни стич ког на сље ђа, по ка зу је ду би ну кри зе са вре ме ног 
чо вје чан ства, али и нео п ход ност ње го вог кон со ли до ва ња вра ћа њем на по-
у зда но тло ан тич ких узо ра ху ма ни те та, ко ји тре ба да нас из но ва ори јен-
ти шу. За Ђу ри ћа је фи ло со фи ја ис хо ди ште грч ко-европ ске кул ту ре и ду-
хов на сна га ко ја тре ба од луч но да до при не се об но ви са вре ме не кул ту ре, 
ко ја се на ла зи на опа сној стран пу ти ци.*

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ми ха и ло Ђу рић, срп ска фи ло со фи ја, ху ма ни зам, 
грч ка тра ди ци ја, Вер нер Је гер, кул тур на кри за

ЂУ РИ ЋЕВ ПУТ КА ХУ МА НИ ЗМУ

Ако се же ли од ре ди ти ми са о ни иден ти тет Ми ха и ла Ђу ри ћа, та да с 
по чет ка тре ба ис та ћи дви је ства ри: не по сто ја ње си сте ма тич но сти и то да 
су ње го ва дје ла на ста ја ла као плод ми са о ног тра га ња, тј. кре та ња за оним 
што га је лич но по нај ви ше за о ку пља ло, и што је сма трао на ду хов ном по љу 
нај ва жни јим. Оно пр во у на ше ври је ме – а и већ одав но – не би тре ба ло 
ни ко га да из не на ди, бу ду ћи да се сма тра да је од Хе ге ла (G. W. F. He gel) 
ври је ме си стемā не по врат но про шло, иа ко је, сва ка ко, би ло си стем ских 
по ку ша ја и по сли је ње га, ко ји, ме ђу тим, ни је су успје ле да кар ди нал но 

* Овај рад ре зул тат је ау то ро вог ра да на про јек ту „Исто ри ја срп ске фи ло со фи је” (мат. 
бр. 179064) 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 за 2016. го ди ну.
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из ми је не епо хал ну фи ло соф ску си ту а ци ју. Ђу ри ће ва не скло ност си сте ма-
тич но сти би ла је све са мо не ствар пре у зи ма ња по мод не „на ло ге” о смр ти 
си сте ма. При је ће би ти да је он, у скла ду са сво јим уви дом и ис ку стви ма, 
осје тио да не ма на чи на да се те о риј ско ми шље ња о чо вје ку и сви је ту „уси-
сте ми”. Ствар ност је, на и ме, по ста ла од већ сло же на, а ми шље ња до те 
мје ре ис пу ње но сум ња ма, нео д луч но сти ма – сва ка ко и због не јед ном ис ку-
ше ног раз о ча ра ња обе ћа њи ма и на ја ва ма из ра ни јих тра ди ци ја, та ко да 
се, сва је при ли ка, тзв. Књи га сви је та ви ше не мо же уоб ли чи ти у пра ву 
Књи гу, или низ, си стем књи га, ко ји би цје ло куп ну ствар ност при мје ре но 
об уј ми ли и фи ло соф ски из ло жи ли.

Осим то га, ми шље ње је за Ђу ри ћа би ло ствар од суд но ва жно га ду-
хов но га ис ку ства, тј. оно га што се ду хов но „ку са”, бу ду ћи да се он на пут 
ми шље ња ни је оти снуо због до сти за ња ви со ке уче но сти, а ка мо ли због 
не ких још спо ља шњи јих, ака дем ско-со ци јал них раз ло га, већ сто га што 
је сма трао да не ка пи та ња ко ја га лич но нај ду бље до ти чу мо же ри је ши ти 
са мо на под руч ју су штин ског ми шље ња. Ми шље ње и ми са о но ис ку ство 
би ло је за Ђу ри ћа са мо про ду же так пр во бит ног, жи вот ног ис ку ства. Та 
ти је сна ве за код Ђу ри ћа ни ка да ка сни је ни је би ла пре ки ну та, ни ти је ика-
да би ла спор на. Шта ви ше, у ве зи с овим у ње го вом слу ча ју по сто ји још 
јед на зна чај на, лич на окол ност, са мо на из глед би о граф ска мар ги на ли ја, 
ко ја га је не по врат но от пра ви ла пу тем фи ло соф ског ми шље ња. Ка ко је, 
на и ме, сâм ви ше пу та, углав ном при ват но свје до чио, он, ко ји је од ра них 
мла дић ких го ди на био склон ли је пим умјет но сти ма, бу ду ћи по тре сен 
ис ку ством зла ко је је про жи вио то ком Дру гог свјет ског ра та, ри је шио је да 
по ку ша да од го нент не тај ну људ ско га па да у без да не не људ ско сти. При-
том, и то је у све му, ис по ста ви ће се, би ло од лу чу ју ће, он је ра зу мио да је 
фи ло со фи ја та ко ја по нај ви ше мо же по мо ћи у од го не та њу тај не чо вје ка. 
Из во ри ште за ра зу ми је ва ње чо вјеч но сти и чо вје штва, ме ђу тим, ни је мо-
гло би ти тра же но у не ко по зно по ви је сно, а на ро чи то оно смут но ври је ме 
ње го ве мла до сти, већ, на про тив, ра ни је, а по нај при је на са мом по чет ку 
европ ске по ви је сти, бу ду ћи да се на ис хо ди шту ства ри нај бо ље ви де. Ме-
ђу тим, у слу ча ју Евро пе, то ни је био тек би ло ка кав по че так, већ суд бин ско 
ври је ме (а и мје сто) из ко је га ни је све на про сто по те кло, већ се то де си ло 
на та кав на чин да су по то њи Евро пља ни у чо вје ку и кул ту ри древ не Хе-
ла де ви дје ли за се бе узор, од ко јег су се би са зда ли кла сич ни иде ал.

Баш то је са мо је згро оно га што се зо ве ху ма ни стич ка тра ди ци ја, 
ко ја ни је јед на по ред оста лих тра ди ци ја у по ви је сти евр оп ског пре да ња, 
већ, на про тив, она ко ја чу ва успо ме ну на по че так ко ји уви јек из но ва тре-
ба да на дах њу ју евр оп ског чо вје ка, уко ли ко он же ли да оста не вје ран 
сво јем европ ском по чет ку. Ху ма ни зам уто ли ко ни је тек оно што је, то бо-
же не ка ко слу чај но, за че то у Евро пи, већ је он, на кон по че та ка (ма кар 
на чел но-по тен ци јал но) су штин ска ве за сва ког европ ског кул тур ног на-
ра шта ја с оним што је уте ме љи ло ду хов ну Евро пу. Код ху ма ни зма, да кле, 
ни је ри јеч са мо о кон стру и са њу из вје сног иде а ла људ ско сти, те о ње го вом 
по то њем „чу ва њу”, већ о то ме да он, су штин ски гле да но, пред ста вља 
ствар но по ви је сно оли че ње по ве за но сти евр оп ско га чо вје ка са сво јим по-
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че ци ма, а на на по сли јет ку – и ова пло ће ње бри ге за сво ју тра ди ци ју, а 
ти ме, по сред но, и за се бе са ме.

Ис по ста вља се да се не са мо у од ре ђе ном, да ка ко ви ше стру ко по зном 
и људ ском дез о ри јен ти са но шћу оби ље же ном тре нут ку, ра ди по нов ног 
ори јен ти са ња тре ба вра ти ти по че ци ма, што је ра зу мљи во, не го и да се, 
на из глед па ра док сал но, на спрам ис ку ства људ ско га па да тре ба вра ти ти 
вре ме ну људ ског вр хун ца – упра во да би се оно пр во мо гло ра зу мје ти. 
На рав но, из узо р не људ ско сти, са ме по се би, не мо же се ра зу мје ти људ ски 
пад, већ је за то по треб но и оп се жно исто риј ско зна ње. Али, опет, ако би 
се по сје до ва ло са мо по то ње, те шко да би се има ло по у зда но ис хо ди ште 
и мје ри ло за про ни ца ње у тај ну чо вје ко вих по вре ме них озбиљ них по ви-
је сних по ср ну ћа. Ко нач но, ов дје ни је ри јеч са мо о епо хал ном са зна њу 
не го и о ре ха би ли то ва њу оно га ва ља но-људ скогā, што се, и пре ма Ђу ри-
ће вом прет по ста вља њу, на ла зи на Узо ро по чет ку. За то се мо же ре ћи да је 
ње го ва на кло ност ху ма ни зму не са мо са знај но-ори јен та ци о на не го и 
вред но сно усмје ре на, па се сто га мир не ду ше мо же ус твр ди ти да је Ми-
ха и ло Ђу рић при па дао ху ма ни стич кој тра ди ци ји, без об зи ра на то што је 
она у 20. сто ље ћу, ма хом из гу бив ши на вје ро до стој но сти, би ла уве ли ко 
број ча но ис та ње на.

Оно што ће мо на зва ти Ђу ри ће вим ху ма ни стич ким окре том нео бич-
но је ва жно за срп ску кул ту ру и за то што је, ску па с још не ко ли ци ном 
про бра них (Ани ца Са вић-Ре бац, Ксе ни ја Ата на си је вић, Ми лан Бу ди мир), 
у њу унио са мо свој ни, а не тек пре у зе ти, глас хе лен ством ин спи ри са но га 
но во га нео ху ма ни зма, ко ји је Шпран гер (Edu ard Spran ger) сво је вре ме но 
на звао Тре ћим ху ма ни змом. Сре ди шња фи гу ра ово га по ви је сно кул тур ног 
фе но ме на био је Вер нер Је гер (Wer ner Ja e ger), на ко јег се Ђу рић у сво јим 
дје ли ма не јед ном, и сва ка ко не тек уз гред но, по зи ва. По ред ње га, зна чај-
на, а код Ђу ри ћа по ми ња на име на ме ђу рат ног, ма хом ње мач ког, ху ма ни-
зма, ко је ни је су ну жно билa у ве зи с је ге ров ским по и ма њем ху ма ни зма, 
је су Штен цел (Ju li us Sten zel) и Снел (Bru no Snell). За пр во га је Ђу рић чак 
на пи сaо да ње го ва књи га Пла тон вас пи тач пред ста вља „мо жда нај ду бљу 
књи гу ко ја је о Пла то ну уоп ште на пи са на” [Ђурић 1997, IV: 387, фн. 3]. 
О оправ да но сти ове тврд ње се, до ду ше, мо же раз го ва ра ти, али је по при-
лич но ин ди ка тив но да је пла ка тив на, из ра зи то ху ма ни стич ка, те за књи-
ге о Пла то ну као вас пи та чу, и то не са мо у до ба древ не ста ри не, за ври је-
ди ла ова кву Ђу ри ће ву оцје ну. Ов дје, ме ђу тим, ни је су од лу чу ју ћи са мо 
кон крет ни ути ца ји Тре ћег и уоп ште ме ђу рат ног ху ма ни зма на Ми ха и ла 
Ђу ри ћа – ко јих је, на рав но, ите ка ко би ло и ко ји се мо гу без му ке фи ло ло-
шки до ку мен то ва ти. Ва жни је је, др жи мо, то што он, на шав ши се у сра-
змјер но слич ној кул тур но е по хал ној си ту а ци ји као ме ђу рат ни ху ма ни сти, 
по на вља исту исто риј ску фи гу ру – на зад ка ху ма ни зму, да би чо вје чан-
ство, про шав ши нај те жа ис ку ше ња, а и да ље се на ла зе ћи у ве о ма те шкој 
си та у ци ји, уоп ште има ло ка кве-та кве из гле де.

При је не го што пред ста ви мо глав на оби љеж ја Ђу ри ће вих ху ма ни-
стич ких схва та ња, упо зна ће мо се с нај ти пич ни јим цр та ма Је ге ро вог ху-
ма ни стич ког по и ма ња ста ро грч ке кул ту ре, и то из ње го вог magnum opus-а 



Па и де ја, јед ног од ри јет ких дје ла из тра ди ци је гр ко фил ног ху ма ни зма у 
20. сто ље ћу ко је је про из ве ло епо хал ни од јек. Кључ на ри јеч за Је ге ра, као, 
уо ста лом, и за сва ки ан ти ком ин спи ри са ни кул тур ни иде а ли зам, је сте по-
јам иде а ла, ко ји се код ње га по ја вљу је на мно го мје ста, бу ду ћи да је ре пре-
зен та ти ван за ње го ву си стем ску иде ју. За по че так, фи ло со фи ја за ње га 
во ди „ве ли чан стве ну бор бу [...] за ус по ста вља ње вр хов них нор ми ко је би 
тре ба ло да чи не иде ал ни циљ људ ско га жи во та и обра зо ва ња” [Ja e ger 1971, 
III: VI I]. За то су, пре ма ње го вом схва та њу, Пла тон и Ари сто тел они ти 
ко ји „уви јек мо тре људ ски жи вот као цје ли ну, а иде ал ис прав ног жи во та 
чи не узо ром ко ји сви љу ди тре ба да сли је де” [Ja e ger 1971, III: 41]. Сто га 
ни је ни чу до што је за јед но га Со кра та „фи ло со фи ја би ла иде ал” [Ja e ger 
1971, III: 49]. Фи ло со фи ја, да кле, свој кул тур но по ви је сни успон ни је за по-
че ла као је дан об лик па сив ног зна ња, већ као жи ви иде ал ми шље ња – ко је 
тре ба ујед но би ти иде ал ми са о ног жи вље ња1.

На да ље, Је гер ка же: „Но ва ре то ри ка је има ла да на ђе етич ки ин спи-
ри сан иде ал ко ји би исто вре ме но мо гао би ти пре ве ден у прак тич но по-
ли тич ко дје ло ва ње. Иде ал је био но ви мо рал ни за кон за Грч ку”, тј. об ли-
ко ва ње но вог „кул тур ног иде а ла” [Ja e ger 1971, III: 53, 59]. Ви ди мо да се 
иде ал по ми ње и ка да је ри јеч о лич ном жи вље њу, и у по зи ва њу дру гих 
да ва ља но жи ве, али и ка да је ри јеч о спе ци фич но „етич ком” аспек ту 
сва ко днев ног жи вље ња, те о ва ља ном жи во ту за јед ни це као та кве. При-
том, не са мо што су ова пи та ња ме ђу соб но нео дво ји ва већ је кључ но то 
што су она по ве за на не са мо фак тич ки не го из над све га пу тем иде а ли-
за ци ја, не као при ват ног при зи ва ња по жељ ногā, већ и сто га што су сви 
ти ди је ло ви чо вје ко во га жи вље ња су штин ски по зва ни на упо до бље ње 
узо ру, тј. „иде а лу”. Уто ли ко Пла то но во от кри ће иде а ли зма пред ста вља 
са мо ука зи ва ње на по се би деј ству ју ћу упу ће ност ствар ногā, а на ро чи то 
људ скогā, на узор ност. За то се и по ме ну ти мо мен ти чо вје ко вог жи во та, 
бу ду ћи ску па под ре ђе ни је дин стве ној „ло ги ци”, су сти чу у за јед нич ком 
иде ал ном по љу, ко је се под раз ли чи тим аспек ти ма по ја вљу је као обра зо-
ва ни, по је ди нач но жи вот ни или за јед нич ни узор-иде ал, иа ко је, у су шти-
ни, ри јеч о по себ ним про ја ва ма јед но га те исто га. На кон цу, иде а ли зо ва-
ње је све са мо не ми са о на рад ња или ми са о но др жа ње ко ји чо вје ка на во-
де да сто ји по стра ни, по да ље од жи во та. Вје ро ват но је баш та при мје на 
иде је на ствар ни чо вје ков жи вот, а по тре ба за ти ме је вје ро ват но и би ла 
је дан од нај ду бљих мо ти ва за уче ње о иде ја ма2, Је ге ра на ве ла да, иа ко 
на из глед ус пут, упо тре би кључ ну фра зу – „прак тич ни иде а ли сти” [Ja e ger 
1971, III: 82], ко ја не ин ди ку је са мо срж уче ња о иде ја ма већ и упу ће ност 
на идејнō, као те мељ ну од ли ку грч ко га чо вје ка.

1 Слич но на јед ном од број них, срод но зву че ћих мје ста, мо же да се про чи та и код 
Ђу ри ћа: „Да та ко ка же мо, фи ло зо фи ја је во ља за ра ди кал ним оства ре њем ума у људ ском 
жи во ту, то је хте ње ко је све ин те ре се жи во та под ре ђу је ин те ре су за жи во том упра вље ном 
пре ма исти ни” [Ђурић 2009a, V: 42]. Ина че, на спрам ове од сјеч не из ја ве о ра ди кал ној при-
ро ди фи ло соф ско га жи во та, ни је не у мје сно под сје ти ти се јед не Ту ки ди до ве син таг ме ко ју 
с на гла ше ном па жњом на во ди и Је гер: φιλοσο φεῖν ἄνευ μαλακίας, што он, упр кос очи глед ној 
„су ге сти ји” пр ве ри је чи, пре во ди са „кул ту ро љу бље ли ше но сла бо сти” [Ja e ger 1971, III: 81].

2 Ви дје ти: [Копривица 2005].
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ТЕ ЖИ ШТЕ ЂУ РИ ЋЕ ВОГ ХУ МА НИ ЗМА

По сто је три кључ не те ме, за пра во три ли ни је у ње го вом ми шље њу, 
ко је се су сти чу и пре пли ћу под на сло вом ху ма ни зма, а то су: чо вјек, епо-
ха, фи ло со фи ја. Ђу ри ће во ми шље ње је од сво јих по че та ка, чак и ка да 
пра ти европ ску ста ри ну, на стро је но као епо хал но ми шље ње, не сто га што 
је то, на кон из би ја ња кри зе европ ског сви је та жи во та, по ста ло ствар фи-
ло соф ске мо де, већ за то што ње га за ни ма суд би на чо вје ка, и оно га нај-
људ ски је га у ње му [Ђурић 2009a, V: 42]3, тј. ми шље ња – у њи хо вом „при-
род ном” окру же њу, у епо хал ном вре ме ну. За то, ка да, у „ме та кри тич ким 
раз ма тра њи ма”, освје тља ва при ро ду, или „би ће” са ме фи ло со фи је, као и 
ка да сли је ди по ви је сне то ко ве фи ло соф ске ми сли, али и ствар но га сви-
је та, он то ни ка да не чи ни за во љу по твр ђи ва ња фи ло соф ске уче но сти, или 
за то што му је ста ло до су во пар не исто риј ске ре флек си је, већ то уви јек 
чи ни са мо због чо вје ка, а то код ње га уви јек зна чи ујед но и оно га са да-
шње га чо вје ка, и вјеч но-не про ла зног иде ал ног Чо вје ка.

Ве за епо хал ногā и људ скогā – што је, он да, и ко стур схва та ња ху ма-
ни зма ко је и Ђу рић сли је ди – је сте фи ло со фи ја, бу ду ћи да она ни је са мо 
оно чи ме се чо вјек ба ви, ни ти оно што има не ку сво ју по ви јест, већ је, на-
про тив, она фе но мен ко ји чи ни чо вје ка људ ским у ви шем сми слу, тј. „ху-
ма ним”, као што је она по ро ди ла и зби ва ње оно га што се сма тра по ви је шћу 
људ ске кул ту ре. Фи ло со фи ја, да кле, мо же има ти по ви јест, тј. би ва ти као 
по ви је сна – за то што је са ма ку мо ва ла По ви је сти, као што, на дру гој 
стра ни, она мо же би ти не са мо мо гућ ност/мо да ли тет људ ско га ми шље ња 
(шта ви ше, нај ви ша) не го и људ ско га оп ста ја ња – бу ду ћи да је „она” ство-
ри ла (грч ко-европ ско га) Чо вје ка.

Ђу рић то са оп шта ва сен тен ци о зно: 

„Пре би се мо гло ре ћи да је фи ло зо фи ја ство ри ла Гр ке не го они 
њу, јер су они тек по сред ством фи ло зо фи је по ста ли оно што су до и ста 
би ли и по че му их као та кве да нас пам ти мо [Ђурић 2009Б: XII, 17].”

Да ово ни је ре че но тек за рад не ке ху ма ни стич ке еу фо ни је ви ди се 
из не ко ли ко де це ни ја ра ни је на ста лог спи са:

„Та ква ка ква је сте, ме та фи зи ка ду гу је свој на ста нак кре та њу у 
са мом је згру исто риј ског вре ме на, ма да она у исти мах од го ва ра 
искон ској људ ској по тре би за чвр стим упо ри штем за одва ја њем бит-
них, ну жних, без вре ме них об ли ка и од но са од не бит них, слу чај них, 
вре мен ских [Ђурић 2009a, V: 15].”

Ов дје се, на из глед, твр ди упра во оно су прот но ма ло час на ве де ној 
тврд њи, али то је са мо при ви дан ути сак. Ја сно је да је фи ло со фи ја мо гла 
ство ри ти Гр ке са мо та ко што су они от кри ли њу, об ли ку ју ћи на тај на чин 
је дан људ ски – и по је ди нач ни и за јед нич ки – обра зац. Ме та фи зи ка, од но-

3 „У ства ри, фи ло зо фи ја је [...] нај људ ски ји на чин жи во та.”
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сно фи ло со фи ја [Ђурић 2009a, V: 13]4, ге не ри ше се у „је згру исто риј ског 
вре ме на” – као што, обрат но, са мо по ви је сно ври је ме на ста је по сред ством 
је дин стве ног кул тур ног от кри ћа на са мо га се бе осло ње но га ми шље ња, 
ко је не ми нов но по ра ђа и од го ва ра ју ћи на чин жи во та. То што је ме та фи-
зи ка/фи ло со фи ја ујед но и по ви је сно ге не ра тив на и ствар чо вје ко ве ми сао-
но-ори јен та тив не, тзв. ме та фи зич ке по тре бе, ука зу је не са мо на то да из-
ме ђу јед не „кул тур не” те ко ви не и епо хал но сти по сто ји кру жни од нос не го 
да је у ње га упле тан и чо вјек, тач ни је од ре ђе ни људ ски тип. Уто ли ко је 
по ста ло ја сно да је за Ђу ри ћа, као и, ре ци мо, за Хај де ге ра (Mar tin He i deg-
ger), Фин ка (Eu gen Fink) па и по зног Ху сер ла (Ed mund Hus serl) не раз вр жи-
ви, кру жни од нос из ме ђу фи ло со фи је, људ ско сти и кул тур но-епо хал ногā.

Фи ло со фи ја, ра зу ми је се, грч ком чо вје ку ни је па ла с не ба, већ је она 
би ла ствар древ но грч ко га от кри ћа и за сни ва ња. За то се мир не ду ше мо-
же ре ћи да је са мо стал ним от кри ћем фи ло со фи је хе лен ски чо вјек по стао 
чо вјек, али не као је дан од кул тур них ти по ва по ред оста лих, већ за пра во 
Чо вјек, узо р ни Чо вјек, онај ко ји ће по ста ти при мјер за углед не са мо по-
то њим на ра шта ји ма Хе ле на на кон тзв. Кла сич не епо хе не го нај по сли је и 
иним на ро ди ма и кул ту ра ма ши ром Евро пе, а и чи та ве Пла не те. Мо жда 
је не при нуд но опо на ша ње ста рих Гркā је дан од нај си гур ни јих до ка за да 
су они у сво јем вре ме ну, на сра змјер ном ти је сном про сто ру, ство ри ли тип 
људ ско сти ис пу њен из ра зи тим по тен ци ја лом за уни вер зал ност, чи ме се 
уве ли ко на ди шли моћ сваг да шњег епо хал но-про стор ног ре ла ти ви зо ва ња 
све га оно га што ика да на ста не на не кој кон крет ној кул тур но-епо хал ној 
Са да-Ов дје-тач ци већ и са мим про то ком по ви је сно га вре ме на.

Украт ко, грч ки чо вјек је у јед ном тре нут ку сво јег тра ја ња у вре ме ну 
об ли ко вао не што што је упу ти ло нај о збиљ ни ји иза зов вре мен ској про-
ла зно сти. Ти ме је уоб ли чио се бе као су штин ски образ, чи је до о бли ко ва ње, 
до ду ше, тек пред сто ји, а ујед но је за сно вао пре дај но до бро, ко је уви јек 
на да ље има да се при ма, пре и спи ту је и пре ра ђу је. То зна чи да хе лен ски 
чо вјек, иа ко је ис ко вао не про ла зни ду хов ни обра зац, ни је за вр шио по сао 
– ни за се бе, ни ти за оне ко ји на мје ра ва ју да га сли је де. Сва ки но ви на ра-
штај, по угле ду на оно што су Гр ци ство ри ли, али и што је, у слич ном ду ху 
– ма да мо жда не баш уви јек – на ста ја ло на кон њих, тре ба да чи ни и оно 
што су они ра ди ли: да се, по шав ши од не ке слу чај но за те че не са др жи не 
људ скогā, при бли жи оно ме што је за пра во људскō. Не са мо што су се у 
до га ђа ју тзв. грч ко га чу да су сте кли фак тичкō и узо рнō не го и уви јек по-
сли је њи хо вог вре ме на – и то не сто га да би се на про сто опо на ша ла јед на 
спо ља шња фор ма, ко ја је освје шта на као „ху ма ни зам” – сва ки фак тич ки 
по ви је сни тип чо вје ка тре ба да се из бо ри за сво је упо до бље ње су шта стве-
но људ скомē.

Ме ђу тим, је дан од про бле ма да на шњи це је сте то што је „да на шњи 
чо век знат но по су стао у бор би за сво је очо ве че ње” [Ђурић 2009a, V: 32]. 
У ве зи с ти ме, тре ба ре ћи да ово ни је са мо dif fe ren tia spe ci fi ca да на шње-

4 „У ства ри, ме та фи зи ка је нај ви ши, нај чи сти ји об лик у ко јем се фи ло зо фи ја по ја вљу је, 
ње на исти на и ме ри ло фи ло зоф ске исти не уоп ште.”
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га чо вје ка. Још у ан ти ци су за би ље же не скло но сти ка од сту па њу од ху-
ма ни стич ког пу та:

При томe са мо тре ба до бро за па зи ти да је то њи хо во де ло ва ње 
(Зе нон и Епи кур) знат но од сту па ло од оног прав ца ко ји је Со крат 
обе ле жио, да се та њи хо ва бри га за чо ве ка знат но раз ли ку је од бри ге 
ко ју су чо ве ку по све ти ли њи хо ве прет ход ни ци, да она не ма ни ка кве 
ве зе с ху ма ни змом и ху ма ни стич ким опре де ље њем. У пи та њу је пру-
жа ње уте хе и окре пље ње, а не под сти ца ње на кул тур ни на пор и ства-
ра ње (ис та као Ч.К.) [Ђурић 2009, II: 387].

Ху ма ни зам, да кле, очи глед но ни је све оно што је у не кој ве зи са чо-
вје ком; чак ни ако је ри јеч о бри жном ста ра њу за ње га, ра ди по ме ну тог 
„окре пље ња”. Кључ на раз ли ка је, ви ди мо, у усмје ре но сти ка „кул тур ном 
на по ру и ства ра њу”, али не ра ди го ми ла ња кул тур них до ба ра или по твр-
ђи ва ња то га да чо вјек је сте, или тре ба би ти ho mo cre a tor. На про сто је 
ри јеч о о осви је шће но-ин тен ци о нал ном на по ру слу чај но га чо вје ка да 
по ста не су штин ски чо вјек.

Услов но ре че но, пра те ћи про из вод овог чо вје ко вог на пре жу ћег са-
мо о бли ко ва ња од пу ке (прет)по ви је сне кон тин гент но сти у (над)по ви је сну 
су шта сте ност – до ду ше, не вјеч ну и не про мјен љи ву, на лик на пла то нов-
ске иде је – био је на ста нак грч ке кул ту ре, иа ко она се бе ни је та ко ра зу-
ми је ва ла ни ти, на рав но, на зи ва ла ту ђин ским име ном. Са мо је, ви ди мо, 
су штин ски чо вјек – или ма кар онај по ви је сни тип ко ји је на се бе пред у зео 
за да так вла сти тог упо до бље ња су штин ској људ ско сти – сво је мо гао да 
об ли ку је јед ну узо р ну Кул ту ру [Ђурић 2009В, II: 336]5, док је на дру гој 
стра ни – ма да су, за пра во, сви ти мо мен ти по ве за ни у је дин стве ни склоп 
– про о бли ко ва њем се бе и сво јег сви је та, ко јим се про би ло из прет по ви-
је сно-прет кул тур не ано ним но сти, ујед но „на ста ло” и по ви је сно-епо хал-
но ври је ме, са сво јим „ко сту ром” и сво јом кул тур но он то ло шком ди мен-
зи јом. Украт ко, са грч ким По чет ком ујед но су на ста ли, али уви јек као 
дви је ди мен зи је сло же ног је дин ства, и узор и по ви јест. Оне про ис ти чу 
из исте тач ке, од ре ђу ју ћи ти ме трај ни за да так ко нач ног из ми ре ња из вор-
не ди хо то ми је из ме ђу по ви је сно-пре дај ногā, као на про сто по доб но га за 
да ље пре но ше ње, тра ди ра ње – и оно га не про ла зно ва же ће га.

Са мо ства ра ње хе лен ског чо вје ка, до ко јег је до шло по сред ством от-
кри ћа фи ло соф ске ми сли – об ли ко ва њем сво јег ан тро по ло шко-кул тур ног 
обра сца, као и на стан ком епо хал ног вре ме на, рав но је До га ђа ју по чет ка, 
ко ји пред ста вља не са мо по че так грч ко-европ ске кул ту ре не го и по че так 
ху ма ни зма, као мо жда од суд ног до га ђа ња европ ске тра ди ци је, ко је раз-
ли чи те епо хе европ ске по ви је сти по ве зу је као јед на ве зив на нит, не ри-
јет ко и с оне стра не од по ви је сно по свје до че них из ри чи тих ре цеп ци ја, 
из вед би и ту ма че ња ху ма ни зма. Дру гим ри је чи ма, ху ма ни зам, као из ри-
чи то осви је шће ни исто риј ски фе но мен, ко ји се уви јек из но ва вра ћао, 

5 „Исо кра тов Све ча ни го вор је Ати ну, ме тро по лу грч ке кул ту ре, про сла вио као ко лев-
ку људ ске кул ту ре уоп ште.”
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об на вљао, да ка ко и ми је њао, то ком кул тур не по ви је сти Евро пе, ујед но је 
и на лич је, али и свје до чан ство не пре ки ну тог до га ђа ња ху ма ни зма, као 
ве зив ног тки ва ко је ре ђа ње раз ли чи тих епо ха по ве зу је у је дин стве ну 
европ ску По ви јест. Грч ко-европ ска кул ту ра је ро ђе на из ду ха ху ма ни зма, 
не као јед ног по ви је сног свје то на зо ра и јед не кул тур не ори јен та ци је – ка-
кве ва ри ја ци ја је ху ма ни зам као тра ди ци ја ка сни је по при мио – већ као 
са мо ро ђе ња јед ног „ан тро по ло шког ти па” из, у осно ви, на се бе осло ње ног 
ми шље ња. Тај фи ло соф ски по че так ан тро по ур гиј ско га зна че ња и зна ча-
ја мо же се на зва ти До га ђа јем ху ма ни зма. На кон ње га, по то њи на ра шта ји 
су уви јек из но ва ста ја ли пред за дат ком пре у зи ма ња, при ма ња сми сла тог 
до га ђа ја и ње го вог до во ђе ња до пот пу ног ис пу ње ња. Да кле, те лос ху ма-
ни стич ко га до га ђа ја мо ра ла је би ти ху ма ни стич ка тра ди ци ја, ко ја ни је 
тре ба ла да има сми сао – као у не а у тен тич ној тра ди ци ји ху ма ни зма – 
пу ко га чу ва ња успо ме не на ста ри ну, као то бо же већ у сво јем из вор ном 
об ли ку до стиг ну ти сте пен не над ма шног узо ра – јер то ни је био сми сао 
пр во по чет но га ху ма ни зма, иа ко се ка сни је не ри јет ко, не са мо у тзв. кла-
си ци зму, вје ро ва ло да је та ко. Срж ху ма ни стич ког до га ђа ја, као по чет ка 
грч ке кул ту ре, би ло је ис пу ње ње у об ли ку за о кру же ног кул тур ног сви-
је та оно га што је за по че ло са ху ма ни стич ким До га ђа јем, јед на ко као што 
је и по чет ни чо вјек имао за да так да се бе об ли ку је, обра зу је до истин ске 
људ ско сти6. Ту се кри је и струк тур ни раз лог за што је тра ди ци ја ху ма-
ни зма мо ра ла ка сни ти за от кри ћем, у са мо от по чи ња њу до го ђе но га ху ма-
ни зма. За то је мо ра ло до ћи до из вје сног вре мен ског за ка шње ња ко је ле жи 
из ме ђу освје шће ња ху ма ни зма као тра ди ци је и ње го вог пр во бит ног слу-
че ња. А има и не чег по уч но-иро нич ног у то ме што су се из ри чи ти от кри-
ва о ци ху ма ни зма на шли не са мо не што ка сни је не го и дру гдје, на и ме не 
у Грч кој, већ у Ри му.

За то је у сво јој су штин ској, одав но за бо ра вље ној, ако ика да и пре-
по зна тој фор ми, по ви јест ху ма ни зма тре ба ло да бу де ис трај но на сто ја ње 
да се јед ном као узор ус по ста вље на, али не и ко нач но уоб ли че на Кул ту ра 
до ве де до ствар ног, по ви је сног ис пу ње ња, да се оно уз ви ше но-су штинскō 
људ ске кул ту ре до рек не не као „не до сти жни иде ал”, већ као по кла па ње 
ства р ногā и узор ногā. По сти ћи то зна чи ло би уте ме ље ти узор, ре ал ним 
то ком кул тур не по ви је сти њу до ве сти до нај ви шег об ли ка. Та ко би по ви-
јест ху ма ни стич ке кул ту ре би ла по ви јест тра же ња вла сти тог нај ви шег 
об лич ја од стра не по ви је сне кул ту ре. Је ди но истин ско чу ва ње ху ма ни-
стич ке тра ди ци је би ло би над ма шу ју ће ис пу ње ње по чет но га до га ђа ја 
ху ма ни зма. 

Ху ма ни зам се, фор мал но, мо же дво ја ко по сма тра ти: као по ви је сни низ 
уви јек но вих по ку ша ја да се у што чи сти јем об ли ку до сег не, или бо ље 
– до вр ши хе лен ски узор, та ко да по ви је сни ху ма ни зми, ако се по сма тра ју 
као ди је ло ви дис крет но га ре ђа ња, у јед ном сми слу са чи ња ва ју ком пе ти-
тив ни низ у на сто ја њу да се што из вор ни јим пре у зи ма њем хе лен ског 

6 Све ко ли ко пра во обра зо ва ње је ху ма ни стич ко – на и ме „чо вје ко во обра зо ва ње до 
чо вје ка” [Ja e ger 1977: 18–32].
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узо ра, ко ји је, као ствар јед не, по чет не по ви је сне епо хе, сва ка ко мо рао био 
не до вр шен – до сег не те лос истин ског ху ма ни зма. С дру ге стра не, они 
мо гу да се посмaтрају, од но сно „по на ша ју” као је дин стве на тра ди ци ја 
ху ма ни зма, да кле као кон ти ну и ра ни низ епи зо да, сва ка ко уз од ре ђе не 
„пра зни не”, али та ко да на гла сак ви ше ни је на тран спо ви је сном над ме-
та њу, већ упра во на очу ва њу ко нач не, епо хал не фор ме ху ма ни зма уз сваг-
да шњу про мје ну, а с об зи ром на те ку ће окол но сти.

СУД БИ НА ФИ ЛО СО ФИ ЈЕ

Као што смо ви дје ли, за Ђу ри ћа фи ло со фи ја има сре ди шњу уло гу у 
на стан ку, али и уви јек ка сни је, у очу ва њу оно га дра го цје но га у те ме љи ма 
европ ске кул ту ре. Ипак, Ђу рић ве ли да је „фи ло зо фи ја ... јед на из ра зи то 
не са вре ме на по ја ва у на шем вре ме ну” [Ђурић 2009a, V: 9]. Ипак, без об-
зи ра на пост ху ма ни стич ко оту ђе ња ми сли, на јед ној, чо вје ка и епо хал ног 
вре ме на, на дру гој стра ни, фи ло со фи ја ни је из гу би ла до ди ра с по ви је сним. 
Пр во, ње на са вре ме на си ту а ци ја је у ве зи са чи та вим то ком по ви је сти 
фи ло со фи је, тј. ре ла ти ви зо ва ње ве зе ствар не по ви је сти са вре ме но сти с 
про шлим епо ха ма ни је се од ра зи ла на по ви је сност са ме фи ло со фи је. Дру го, 
фи ло со фи ја, иа ко, у нај бо љем слу ча ју, сла бо мо же да ути че на ствар ну 
по ви јест, сва ка ко ни је пре ста ла би ти из ло же на ње ним ути ца ји ма. Тре ће, 
и мо жда нај ва жни је, фи ло со фи ја је ка дра да се из диг не из над по ви је сних 
кре та ња – и сво јих и епо хе – и да, по твр ђу ју ћи сво ју тран си сто рич ну по-
тен ци ју, ко ја је омо гу ћи ло и грч кој кул ту ри да на ди ђе усло вље ност по-
ви је сним – иа ко она као та ква, у су шти ни, ни је тран си сто рич на – ре флек-
ту је о ствар ној по ви је сти. Она у то ме сва ка ко ни је не по гре ши ва, али 
те шко је за ми сли ти ијед ну дру гу ди сци пли ну, укљу чу ју ћи и исто ри ју, 
ко ја мо же бо ље да ра зу ми је ако не ку да иде сви јет а оно ма кар шта се с 
њи ме де ша ва. О то ме сам Ђу рић ка же сље де ће:

„Уо ста лом, те шко је по ре ћи да фи ло зо фи ја и да нас на сто ји да 
од ре ди се бе и иа ђе сво је ме сто у све ту пр вен стве но с об зи ром на но-
во на ста лу дру штве но и сто риј ску си туа ци ју, да се нај ва жни ја и нај од-
суд ни ја кре та ња на шег вре ме на нај ја сни је и нај пот пу ни је огле да ју 
баш у њој, да је она жа ри ште епо хал не све сти. У то ме не ма ни чег 
нео бич ног. Та ко је би ло од вај ка да, та ко је са да и та ко ће по свој при-
ли ци би ти и убу ду ће [Ђурић 2009a, V: 12].”

Ако је за и ста та ко, у че му је он да уоп ште кри за фи ло со фи је? Ка ко 
је, по ред ово га, при том у истом тек сту, мо гу ће ре ћи да је „фи ло зо фи ја 
ис цр пла све мо гућ но сти раз у ме ва ња и ту ма че ња све та” или пак да је она 
„по тро ши ла сву сво ју сна гу об ја вљу ју ћи веч не исти не, да она ви ше ни је 
ка дра да се за ла же за истин ско ослобо ђе ња чо ве ка ни ти да по твр ђу је ве ру 
у пра ви сми сао и пра ви об лик жи во та”? [Ђурић 2009a, V: 10]. Као да Ђу рић, 
ка да го во ри о фи ло со фи ји – и не са мо о њој, већ и о све му што се по ја вљу-
је у по ви је сти – стал но има у ви ду два сми сла: оно што је ствар ак ту ал ног 
по ја вљи ва ња у то ку епо хал ног вре ме на, али и оно што, иа ко оста ју ћи 
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фор мал но ве за но за усло ве те ку ће си ту а ци је, на ди ла зи кон текст, при бли-
жа ва ју ћи се сво јем иде ал ном ли ку, на и ме оно ме што би оно тре ба ло да 
бу де. За то је и мо гу ће да Ђу рић, ма ло час „от пи са ној” фи ло со фи ји при пи ше 
и ово:

„У сва ком слу ча ју, нео спор но је да је да на шња фи ло зо фи ја јед но 
од нај ме ро дав ни јих и нај ре чи ти јих све до чан ста ва о на шем вре ме ну, 
да по мо ћу да на шње фи ло зо фи је у ве ли кој ме ри мо же мо схва ти ти и 
раз у ме ти да на шњи свет у оном што је бит но за ње га, да су ње го ве не-
до у ми це сла бо сти и не до ста ци у мно го че му са мо из раз, плод или на-
лич је ње них не до у ми ца, сла бо сти и не до ста та ка [Ђурић 2009a, V: 12].”

Не са мо што ов дје фи ло со фи ја ни је ис цр пе ла све мо гућ но сти ра зу ми-
је ва ња сви је та не го су чак не во ље сви је та „по ста ле” из раз ње них не до у-
ми ца. Са да се фи ло со фи ји при пи су је не са мо су бјек тив но ум ска мо гућ ност 
епо хал не син те зе не го се чак из ра жа ва увје ре ње у ти је сну спре гу објек-
тив ног и фи ло соф ског ду ха, чак уз при мат по то ње га. Ис по ста вља се да 
фи ло со фи ја, но се ћи у се би, по при ли ци, не ис црп ни – све док уоп ште 
је сте као фи ло со фи ја – по тен ци јал за на ди ла же ње сваг да шње, „нор мал-
не” усло вље но сти си ту а ци јом, свој иде ал ни лик опри су ћу је на на чин 
ко ји нео до љи во под сје ћа на по ви је сне ма ни фе ста ци је ме та фи зич ког ми-
шље ња. Но без об зи ра на то што је че сто, на ро чи то пра те ћи то ко ве ми сли 
ве ли ких иза зи ва ча ме та фи зич ке тра ди ци је, Ни чеа (Fri e drich Ni etzsche) и 
Хај де ге ра, Ђу рић знао да по ка же, без сум ње схва тљи во ра зу ми је ва ње за 
не за до вољ ство ме та фи зич ком тра ди ци јом у фи ло со фи ји, он је, ипак, 
спре ман да ка же и ово: „У ства ри, ме та фи зи ка је нај ви ши, нај чи сти ји об-
лик у ко јем се фи ло зо фи ја по ја вљу је, ње на исти на и ме ри ло фи ло зоф ске 
исти не уоп ште” [Ђурић 2009a, V: 13]. Украт ко, чи ни се да је Ђу ри ћев, да 
та ко ка же мо, го вор „у два гла са” о ис то ме, ов дје – о фи ло со фи ји и ме та-
фи зи ци, по сље ди ца ис хо ди шног, сло же ног, у нај ма њу ру ку дво стру ког 
при сту па фе но ме ни ма из угла по ви је сно-си ту а тив не усло вље но сти, на 
јед ној, и уко ли ко се по сма тра ју под ви дом оно га што би, ми мо сва ке епо-
хал не де тер ми ни са но сти, тре ба ло да оли ча ва ју. Та ко је, уoсталом, мо гло 
про из и ћи да су ме та фи зи ка и ме та фи зичкō у по ви је сној тра ди ци ји фи ло-
со фи је за ступ ни ци – иа ко сва ка ко не уви јек и у сва ком по гле ду бес при-
је кор ни – иде а ла фи ло со фи ра ња.

Уо ста лом, не при ста ја ње на по ви је сни „по зи ти ви зам”, тј. на дик тат 
да на и епо хе, је сте не што што, пре ма Ђу ри ћа, из осно ва од ре ђу је фи ло со-
фи ју, ко ју „не од ли ку је ни ка кво сле по при кла ња ње чи ње ни ца ма” [Ђурић 
2009a, V: 11]. А шта је по за ди на ово га не при ста ја ња, од но сно прет по ста-
вља ња у фи ло со фи ји мо ћи ко је би мо гле од го во ри ти Ђу ри ће вом схва та њу 
да дик та ту ра фак тич когā, све де на на епо хал ну чи ње нич ност, не сми је 
би ти по то њи ви до круг по ви је сногā већ оно ду бин ско, истин ско у њој, што 
пре би ва ис под ње них по вр шин ских то ко ва, ви ди се из сље де ћег мје ста:

[а]ко исти на укљу чу је у се бе и за блу ду и при вид, а не са мо не ја-
сност и не из ве сност, он да се раз ли ка из ме ђу пра вог, истин ског људ ског 
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бив ство ва ња и ис кри вље ног, из ви то пе ре ног би ва ња сво ди на ну лу, 
он да је оправ да но све што се до га ђа, све што је у ста њу да се ма и за 
тре ну так про би је и на мет не (ис та као Ч. К.), он да је у људ ском све ту 
све мо гућ но, бу ду ћи да ни шта ви ше ни је оба ве зно [Ђурић 2009a, V: 38].

Украт ко, Тре ба ње би мо ра ло да има у на че лу пред ност пред би ћем 
– да би све оно че му би ва ља ло би ти, што би тре ба ло да по ста не ствар 
би ћа, а не пу ко га, не моћ но га на ло га – мо гло да се де си. Ако, ме ђу тим, не 
би би ло та ко, то би на про сто би ло крај ху ма ну ма, крај све га због че га би 
ва ља ло за ла га ти се и на да ти се:

На и ме, ако су до бро и зло под јед на ко вред ни и ва жни, или, што 
из ла зи на исто, ако се из ме ђу њих не мо же на чи ни ти ни ка ква раз ли ка, 
он да је све из гу бље но, он да је не из бе жна про паст це ло куп не људ ске 
кул ту ре [Ђурић 2009a, V: 38].

Да кле, услов кул ту ре је сте мо гућ ност истин ског и дје ло твор ног раз-
ли ко ва ња до бра и зла. Ти ме ни је ре че но да је чо вје ку, ра ди соп стве не ори-
јен та ци је, ва жно да мо же да раз ли ку је до бро и зло, не го и да је то уоп ште 
услов са ме кул ту ре – схва ће не, очи глед но, у нор ма тив ном сми слу, ко ји 
је по ве зан с пи та њем људ ско га до бра.

АМАЛ ГА МИ СА ЊЕ АН ТИЧ КОГ И МО ДЕР НОГ  
ХУ МА НИ ЗМА

Тeш ко је за ми сли ти да се си стем ски и ис трај но за сту па ју ху ма ни-
стич ка увје ре ња, а да из то га не про ис тек не не ма, ма ко ли ко (не из бје жно) 
не си стем ска ре ин тер пре та ци ја оно га што се под ра зу ми је ва под ху ма ни-
змом. Ка кав је ђу ри ћев ски ху ма ни зам? До сад су сва ка ко не ке од ње го вих 
пре по зна тљи вих цр та до шле до из ра жа ја, али у оно ме што сли је ди по ку-
ша ће мо да ука же мо на спе ци фич но амал га ми са ње раз ли чи тих по ви је сних 
сло је ва ху ма ни зма. То се ви ди из мно гих мје ста, ре ци мо и из јед ног од 
број них гдје Ђу рић да је оду шка не за до вољ ству са вре ме ном фи ло со фи јом, 
ко ја „не по твр ђу је ве ру у пра ви сми сао и пра ви об лик жи во та”, јер „она 
ви ше ни је ка дра да се за ла же за истин ско осло бо ђе ње чо ве ка” [Ђурић 
2009a, V: 10]. За Ђу ри ћа је при род но да фи ло со фи ја не тре ба тек да се 
ста ра за, на при мјер, са гле да ва ња исти не, већ тре ба би ти укљу че на у по-
бољ ша ва ње con di tio hu ma na-e, шта ви ше у ње но до во ђе ње до ис пу ње ња, 
у мје ри у ко јој је то њој и чо вје ку на чел но мо гу ће. Ипак, вје ра у „пра ви 
об лик жи во та” ти пич но је, чак вје ро ват но екс клу зив но, кла сич но ан тич-
ка цр та, из чи је га до се за ња би про ис те кло ис ку ство „сми сла” и сми сле-
но сти, што је, опет, осо бе но за мо дер но ис ку ство жи во та. С дру ге стра не, 
за ла га ње за „истин ско осло бо ђе ње чо ве ка”, што је јед на од цр ве них ни ти 
Ђу ри ће вих на сто ја ња, ти пич но је мо дер но. Ипак, те шко би би ло за ми сли-
ти да би ан тич ки љу ди чак и схва ти ли зна че ње ове син таг ме, а ка мо ли 
да би је мо гли сли је ди ти као за по ви јест сво јем дје ла њу и по на ша њу. На-
и ме, про на ћи мје ру, узор, склад за ан ти ку и ан тич ки ху ма ни зам сва ка ко 
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ни је зна чи ло осло бо ди ти се пот пу но и од све га, да би се на осно ву то га 
„осло бо ђе ња” из но ва пре за сно ва ли чи тав сви јет и све од но си, отад по чи-
ва ју ћи на чо вје ко вој „пот пу ној” сло бо ди.

С дру ге стра не, Ђу рић отво ре но при го ва ра да су „ста ри грч ки фи-
ло зо фи мно го бо ље зна ли и уме ли да очу ва ју це ло ви тост људ ског би ћа 
не го мно ги њи хо ви мо дер ни то бо жње след бе ни ци и на ста вља чи” [Ђурић 
2009a, V: 39]. Ипак, на сто ја ње на цје ло ви то сти ни је са мо пи та ње во ље и 
од луч но сти не го је и ствар условā и мо гућ но сти ко је ну ди са ма епо ха, а 
не ма сум ње да је у мо дер но сти очу ва ње то га иде а ла – у мје ри у ко јој он 
још уоп ште ва жио као иде ал – не у по ре ди во те же, ако је уоп ште и оства-
ри во. Упра во је при зи ва но на сто ја ње на истин ском, тј. то тал ном осло бо-
ђе њу не са мо уве ли ко усло жи ло ствар ност не го је и – баш за хва љу ју ћи 
то ме – то ли ко ис ком пли ко ва на кон сте ла ци ја људ скогā да иде ал цје ло ви-
то сти на про сто дје лу је као пу сти са нак. Ве ли ко је, уо ста лом, пи та ње да 
ли би хи по те тич ко оства ре ње цје ло ви то сти ри је ши ло све не во ље мо дер-
ног чо вје ка, уве ли ко уве ћа не баш ње го вим на по ри ма на цје ло ви том осло-
бо ђе њу, ко је се из ро ди ло у цје ло ви то пот чи ња ва ње ствар но сти.

То, ме ђу тим, ни је крај Ђу ри ће вом по ве зи ва њу ра зних мо ме на та ху-
ма ни стич ког на сље ђа. Ба ве ћи се „вјеч ном” фи гу ром фи ло со фа, он ве ли 
да је то „онај ко [...] у се би на ла зи осло нац за све што чи ни” [Ђурић 2009a, 
V: 45]. За то, „фи ло зоф је онај [...] ко жи ви из се бе, ко у се би на ла зи осло нац 
за све што чи ни. То је је дан од нај ста ри јих фи ло зоф ских мо ти ва” [Ђурић 
2009a, V: 45]. Ово је до ста осо бе на тврд ња, бу ду ћи да се овим уоп шта ва 
ис ку ство мо дер ног, се ку лар ног ху ма ни зма, ко ји се по во ди с на ло гом о 
чо вје ку као мје ри свих ства ри. На су прот то ме, је дан Пла тон, ко ји је Ђу-
ри ћу, као и, ре ци мо, Је ге ру, обра зац ху ма ни зма, твр ди да је „Бог мје ра 
свих ства ри” [Pla ton 2004: 716c]. Ри јеч је, на рав но, о „про тив кри ла ти ци” 
Про та го ри ној, ко ју је вје ро ват но сâм Пла тон пре тје ра но пре ту ма чио, и 
то упра во у „мо дер ном” сми слу, иа ко, по свој при ли ци, ни ко у ан ти ци 
ни је озбиљ но сма трао да чо вјек мо же и тре ба би ти мје ри ло баш све га под 
ка пом не бе ском. За то би за пла то ни стич ки, од но сно ан тич ки ху ма ни зам 
при је би ло осо бе но схва та ње да је фи ло соф тај ко сво јим ми шље њем 
уви ђа спо соб но сти, али и огра ни че но сти сво је га ума, ко пр во до во ди до 
крај њих мо гућ но сти, а на дру го вла сто ум но и сво је вољ но при ста је. 

Вје ро ват но из ова квог ам би ци о зног од ре ђе ња над ле жно сти и мо гућ-
но сти фи ло со фа про ис ти че оно што се мо же назва ти Ђу ри ће вим фи ло-
соф ско-ху ма ни стич ким мак си ма ли змом. На и ме, пре ма ње му, „[ф]илозо ф 
је онај ко ми сли и де ла свом сво јом ду шом, ко свим сво јим би ћем сто ји 
иза сва ке сво је ре чи, ко жи ви у скла ду са сво јом ми шљу, ко узи ма на се-
бе све по сле ди це свих сво јих схва та ња и уве ре ња” [Ђурић 2009a, V: 44]. 
Ипак, овај ти та ни зам је у ве зи с ти ме што чо вјек тре ба да жи ви са мо из 
се бе, ти пич но се ку лар ном ап со лу ти за ци јом чо вје ка. Та ко не што је, ме ђу-
тим, би ло стра но ан тич ком чо вје ку, па и ан тич ком ху ма ни зму7.

7 То, на рав но, до бро зна и сâм Ђу рић, о че му свје до чи и јед но мје сто гдје се по зи ва на 
већ по ми ња но га Штен це ла: „Ода тле про из ла зи да љу ди не мо гу жи ве ти као љу ди и не мо гу 
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Ов дје се про блем истин ског/пот пу ног осло бо ђе ња жeли ти је сно по-
ве за ти с на ла же њем си гур них мје ри ла – ис кљу чи во у са мо ме се би и по-
ла зе ћи од се бе са мо га. Без то га, тј. уко ли ко то ни је оствар љи во, и са ма 
фи ло со фи ја, пре ма Ђу ри ћу, те шко да је мо гу ћа: 

„Мо ра мо се за ми сли ти над тим ка кве још мо гућ но сти по сто је за 
фи ло зо фи ју у све ту у ко јем не ма ни ка квих ап со лут них ме ри ла, у ко-
јем не ма ни ка квих уни вер зал них ко ор ди на та, у све ту у ко јем је сру-
ше на ти ра ни ја бо жан ског сре ди шта... [Ђурић 1997: 387].”

„Исти на би ћа све га бив ству ју ћег”, ко ју тре ба „по твр ђи ва ти и при-
хва та ти” [Ђурић 1997: 45], да кле, ни је то по треб но ап со лут но мје ри ло. 
Ако је фи ло соф онај ко „у се би на ла зи осло нац за све што чи ни”, а тај 
осло нац ни је ап со лу тан, ис па да да фи ло со фи је не мо же би ти, јер ако га 
по ку ша на ћи из ван се бе, ако то учи ни на фи ло соф ски на чин, то ипак не-
ће би ти ап со лут но мје ри ло, а ако учи ни на не фи ло соф ски, ре ци мо хри-
шћан ски – то во ди „ти ра ни ји”. Ис па да да је фи ло соф ско-ху ма ни стич ки 
став да нас као та кав по стао не мо гућ. И обрат но, мо жда је баш због сво-
је не се ку лар но сти хе лен ски ху ма ни зам имао ку ди ка мо ма ње про бле ма 
да се „уте ме љи” не го овај мо дер ни.

Ху ма ни зам, као по ви је сна ре тро спек тив на ре кон струк ци ја иде а ла 
ва ља но га жи вље ња, био је ствар иде а ли за ци је усло вље не по тре ба ма 
жи во та кул ту ре у јед ном вре ме ну. Но баш због те чи ње нич не жи вот не 
ну жде, та кве ху ма ни стич ке иде а ли за ци је су по не кад од сту па ле од оно га 
што се фи ло ло шком уче но шћу мо гло на уч но по твр ди ти. За то не тре ба да 
из не на ди што је у тра ди ци ји ху ма низ(а)ма  по зна то и аи сто риј ско кон-
стру и са ње „кла сич но иде а ла”, уз по вре ме но за стра њи ва ње у иде о ло ги ју 
[Fle ming 2012: 82–104]. Ђу рић, иа ко се бри жљи во чу ва ју ћи од то га, у 
не ку ру ку иде и ко рак да ље од на ло га пу ке фи ло ло шке уче но сти, су ми-
ра ју ћи и тран си сто риј ским за хва том по ве зу ју ћи раз не мо мен те и ди је ло-
ве ху ма ни стич ког на сље ђа не ви ше са мо у кла сич ни, већ у тран се по хал-
ни ху ма ни стич ки иде ал.
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SUM MARY: This ar tic le sheds so me light on a le a ding li ne of tho ught of Ser bian 
phi lo sop her Mi ha i lo Đu rić (1925–2011), re cog ni zed by a spe ci fic re cep tion of hu ma nism 
– as a keyword both for his the o re ti cal po si tion and ove rall world vi ew. Đu rić, fol lo wing 
the lead of the so-cal led Third Hu ma nism, but al so the main flow of the en ti re hu ma ni stic 
he ri ta ge, shows the depth of the cri sis of mo dern hu ma nity, but al so the ne ces sity of its 
con so li da tion by re tur ning to the sa fe gro und of an ci ent ide als of hu ma nity, which are to 
re o ri ent us. For Đu rić, phi lo sophy is the ori gin of the Gre ek-Eu ro pean cul tu re and spi ri-
tual strength that sho uld strongly con tri bu te to the re ne wal of con tem po rary cul tu re, which 
is go ing down a dan ge ro us blind al ley.

KEYWORDS: Mi ha i lo Đu rić, Ser bian phi lo sophy, hu ma nism, Gre ek tra di tion, 
Wer ner Ja e ger, cul tu ral cri sis



859

UDC 364-056.26/.29:342.7
DOI: 10.2298/ZMSDN1660859L
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

ПРИ СТУ ПАЧ НОСТ АУ ДИ О ВИ ЗУ ЕЛ НОГ  
САДРЖАJА ОСО БА МА С ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ  

У КОН ТЕК СТУ ЉУД СКИХ ПРА ВА

ЗО РАН ЛУ ТО ВАЦ
Ин сти тут дру штве них на у ка

Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја
zo ran.lu to vac @gmail.co m

СА ЖЕ ТАК: При сту пач ност ау ди о ви зу ел ног са др жа ја осо ба ма с ин-
ва ли ди те том у нај ди рект ни јој је ве зи с пра вом на сло бо ду ми шље ња и 
из ра жа ва ња у кон тек сту јед на ко сти, јед на ког трет ма на свих љу ди и не ди-
скри ми на ци је. Ује ди ње не на ци је, Са вет Евро пе и Европ ска уни ја при сту-
пач ност, па и при сту пач ност ин фор ма ци о них и ко му ни ка ци о них тех но-
ло ги ја, ре гу ли шу ни зом до ку ме на та – кон вен ци ја, по ве ља, ди рек ти ва – од 
ко јих је за осо бе с ин ва ли ди те том нај ва жни ја Кон вен ци ја УН о пра ви ма 
осо ба с ин ва ли ди те том. Му ње ви ти на пре дак у обла сти ин фор ма ци о них и 
ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја отва ра број не мо гућ но сти осо ба с ин ва ли-
ди те том за не сме та но при сту па ње ау ди о ви зу ел ном са др жа ју. Ди ги тал на 
ди стри бу ци ја тре ба ла би да омо гу ћи да ау ди о ви зу ел ни са др жај бу де у 
пот пу но сти при сту па чан сви ма. Прав ни оквир Ср би је, ко ји уре ђу је ову 
област, углав ном је ускла ђен с европ ским стан дар дом, али прак са по ка зу-
је да је по сто так при сту пач ног ме диј ског са др жа ја да ле ко ис под при хва-
тљи вог у зе мља ма Европ ске уни је. Чвр шће оба ве зи ва ње при ват них и јав-
них еми те ра у ве зи с обез бе ђи ва њем при сту пач них ме диј ских услу га, 
уво ђе ње кво та, ве ћа овла шће ња ре гу ла тор ног ме диј ског те ла – не ке су од 
иде ја ко је су, при ме ње не у зе мља ма Европ ске уни је, до ве ле до знат но бо ље 
си ту а ци је у ау ди о ви зу ел ној обла сти за осо бе са чул ним оште ће њи ма и те 
иде је и њи хо ва успе шна при ме на у прак си мо гу по слу жи ти као ин спи ра-
ци ја или мо дел за уре ђи ва ње ове обла сти у Ср би ји.*

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: осо бе с ин ва ли ди те том, при сту пач ност, ау ди о ви зу-
ел ни са др жај, људ ска пра ва, јед на ки трет ман

* Рад је на стао као део про јек та „Дру штве не тран сфор ма ци је у про це су европ ских 
ин те гра ци ја – мул ти ди сци пли нар ни при ступ” 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 (број 47010).



УВОД

Ра зни об ли ци дис кри ми на ци је, из оп шта ва ње и ми ло ср ђе све до кра ја 
Дру гог свет ског ра та би ли су пре о вла ђу ју ћи спон та ни од го во ри дру штва 
на фе но мен ин ва ли ди те та [Petrović 2004: 49–76; Ro se 2005; Vu ka so vić 
2004: 77–99]. Спа р та је сле ди ла про це ду ру се лек ци је и из сво је рат нич ке 
др жа ве укла ња ла „не ре пре зен та тив не” по је дин це од мах по ро ђе њу. Атин-
ски иде ал ле по те, оли чен у прин ци пу пр о пор ци о нал но сти, ути цао је да 
осо бе с ин ва ли ди те том бу ду скрај ну те на дру штве ну мар ги ну. У сред њем 
ве ку, за хва љу ју ћи хри шћан ским иде ја ма, раз вио се осе ћај со ли дар но сти 
– „брат ске љу ба ви” – и сто га је би ло по је ди нач них ми ло срд них по сту па ка 
пре ма осо ба ма с ин ва ли ди те том – оне би би ле збри ну те, за шти ће не од 
гла ди и вре мен ских не при ли ка, али и да ље на мар ги ни, ван свих дру штве-
них то ко ва. Ши ре ње про све ти тељ ских иде ја на ве шће углед не по је дин це 
да, осим ба зич не бри ге и за шти те, сво је ак те ми ло ср ђа про ши ре и на 
из град њу обје ка та где ће се осо бе с ин ва ли ди те том и про фе си о нал но 
об у ча ва ти и оспо со бља ва ти за са мо стал ни жи вот. 

Ме ђу тим, тек по сле два свет ска ра та у 20. ве ку, ко ји су за осо бом 
оста ви ли сто ти не хи ља да љу ди с при вре ме ним и трај ним оште ће њи ма, 
др жа ве су од лу чи ле да си стем ским по сту па њем де лу ју у збри ња ва њу, 
ле че њу и ре ха би ли та ци ји осо ба с ин ва ли ди те том. Овај ме ди цин ски мо дел 
у при сту пу осо ба ма с ин ва ли ди те том (ОСИ) и њи хо вим по тре ба ма био 
је на сна зи све до не дав но. Ње го ва су штин ска мањ ка вост озна че на је у 
са мом на зи ву – ин ва ли ди тет – ис кљу чи во се тре ти ра као ме ди цин ски 
про блем по је дин ца и евен ту ал но ње го ве по ро ди це, да кле, као гра ђан ски, 
лич ни про блем. По сле ле че ња и ре ха би ли та ци је, уко ли ко ни је, а углав ном 
ни је, до шло до про ме не ста ња по је дин ца с ин ва ли ди те том, не ма да љих 
по сту па ња – по прин ци пу, свет је уре ђен та ко да се осо бе мо гу или не 
укло пи ти у окру же ње. Ако не ус пе ју, дру штво на ста вља да ље, без њих. 
Прак тич но, ако не ко и по сле ле че ња и ре ха би ли та ци је, не мо же да при-
сту пи му зе ју ко ји ис пред ула зних вра та има сте пе ни це, то је ње го ва „лич-
на не сре ћа”, а не гре шка ур ба ни ста ко ји су до зво ли ли из град њу јав не 
уста но ве без аде кват ног при ла за осо ба ма с ко ли ци ма (или ро ди те љи ма 
с де чи јим ко ли ци ма). Ин ва ли ди тет се до жи вља ва као про блем и на гла сак 
је на оште ће њу и ње го вом пре ва зи ла же њу, а не на по тре ба ма осо бе ко ја, 
уз од го ва ра ју ћи ди зајн окру же ња и од ре ђе ни сте пен по мо ћи, мо же, без 
об зи ра на ин ва ли ди тет, да во ди са мо ста лан жи вот.

У по след ње три де це ни је с ме ди цин ског мо де ла по ступ но се пре ла-
зи на со ци јал ни мо дел ко ји ин ва ли ди тет ста вља у кон текст људ ских пра-
ва [Charl ton 2000; Ur banc 2006; Pri estly 2003]. За раз ли ку од ме ди цин ског 
мо де ла за ко ји је ве за на по зи ци ја да је ин ва ли ди тет глав ни, је ди ни, бло-
ка тор дру штве ног укљу чи ва ња, со ци јал ни мо дел ин ва ли ди тет сме шта у 
дру штве ни кон текст. На гла сак ви ше ни је на здрав стве ном про бле му, 
објек тив ним огра ни че њи ма, ко ја по је дин ца оне мо гу ћа ва ју да уче ству је 
рав но прав но с дру ги ма у жи во ту дру штве не за јед ни це, не го је реч о то ме 
ко ли ко је окру же ње при ла го ђе но по себ ним по тре ба ма по је ди на ца, ко ли-
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ко је спрем но да укло ни не по треб не фи зич ке ба ри је ре, дис кри ми ни шу ће 
по ступ ке и ста во ве, да по сту па пре ма на че лу јед на ких шан си за све, да 
обез бе ди по што ва ње људ ског до сто јан ства и га ран ту је сви ма ужи ва ње и 
вр ше ње основ них људ ских пра ва и сло бо да. Ан га жман удру же ња осо ба 
с ин ва ли ди те том до при нео је пре ба ци ва њу те жи шта ин те ре со ва ња и 
де ло ва ња из здрав стве ног по ља и по ља „лич не не сре ће” у сфе ру дру штве-
ног, по ли тич ког и прав ног про ми шља ња и по сту па ња.

ПРИ СТУП СО ЦИ ЈАЛ НОЈ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈИ ОСО БА  
С ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ И ПОЈ МО ВИ ДЕ ФИ НИ СА НИ  

У КОН ВЕН ЦИ ЈИ УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ НА ЦИ ЈА О ПРА ВИ МА ОСО БА  
С ИН ВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

Со ци јал на ин те гра ци ја осо ба с ин ва ли ди те том и да нас пред ста вља 
иза зов ши ром све та. Упр кос број ним прав ним ин стру мен ти ма, ис кљу че-
ност ових љу ди ма ни фе сту је се на свим ни во и ма: со ци јал ном, здрав стве-
ном, обра зов ном, про фе си о нал ном, кул тур ном. Без об зи ра на уни вер зал-
ни прин цип да се сви љу ди ра ђа ју сло бод ни и јед на ки у до сто јан ству и 
пра ви ма, још увек по сто ји огро ман јаз из ме ђу на че ла и ствар но сти. И то 
је ре ал ност у свим др жа ва ма све та, а на ро чи то по ра жа ва ју ћа у зе мља ма 
у раз во ју. Ме ђу тим, ре ал ност је, та ко ђе, и да се ве о ма ин тен зив но, на ро-
чи то по чев од 1981. го ди не, а вр ху нац је 2008. го ди на, ка да је сту пи ла на 
сна гу Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба с ин ва ли ди те том, ра ди на то ме да 
сва ка дру штве на за јед ни ца ува жа ва раз ли чи тост и ин ва ли ди тет и пре-
по зна их као део људ ске и ра зно ли ко сти чо ве чан ства без пред ра су да, 
сте ре о ти па и ис кљу чи ва ња би ло ко је вр сте. 

Од су ство све сти о нео п ход но сти обез бе ђи ва ња при сту пач ног ау дио-
ви зу ел ног са др жа ја, не до вољ но по сту па ње или из о ста нак им пле мен та-
ци је до го во ре них ме ра и ис пу ња ва ње оба ве за – основ не су пре пре ке на 
ус по ста вља њу це ло ви тог за ко но дав ног окви ра и ре спек та бил не прак се. 
Оваj рад ба ви се ак ту ел ним ста њем ства ри на ме ђу на род ном пла ну у нор-
ма тив ном сми слу али и на прак тич ном пла ну у окви ру си сте ма ОУН, ЕУ 
и поjединих зе ма ља чла ни ца ЕУ и по себ но у окви ру Србиjе. Упо ред ном 
нор ма тив ном ана ли зом и ана ли зом поjединих прак тич них ре ше ња у зе-
мља ма чла ни ца ма ЕУ тра жи ће се пред ло зи за по бољ ша ње постоjећег за-
ко но дав ног окви ра и фак тич ког ста ња у Србиjи. У ра ду ће се ко ри сти ти 
пој мов ни апа рат Кон вен ци је о пра ви ма осо ба с ин ва ли ди те том.

По јам осо бе с ин ва ли ди те том од но си се на оне ко ји има ју „ду го-
роч на фи зич ка, мен тал на, ин те лек ту ал на или чул на оште ће ња ко ја у 
ин тер ак ци ји с ра зним пре пре ка ма мо гу оме та ти њи хо во пу но и ефи ка сно 
уче шће у дру штву на јед на кој осно ви с дру ги ма”.

Ко му ни ка ци ја под ра зу ме ва је зи ке, при каз тек ста, Бра је во пи смо, 
так тил ну ко му ни ка ци ју, круп на сло ва, при ступ мул ти ме ди ји ма, као и 
пи са не, ау дио, усме не, чи тач ке и ауг мен та тив не и ал тер на тив не на чи не, 
сред ства и фор ма те ко му ни ка ци је, укљу чу ју ћи при ступ ин фор ма ци ја ма 
и ко му ни ка ци о ној тех но ло ги ји; Је зик об у хва та го вор ни и је зик зна ко ва 
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и дру ге об ли ке не го вор них је зи ка; Дис кри ми на ци ја по осно ву ин ва ли ди-
те та под ра зу ме ва сва ку раз ли ку, ис кљу чи ва ње или огра ни че ње на осно-
ву ин ва ли ди те та, што има за циљ или ефект на ру ше ња или по ни ште ња 
при зна ва ња, ужи ва ња или вр ше ња, рав но прав но с дру ги ма, свих људ ских 
пра ва и основ них сло бо да у по ли тич кој, еко ном ској, дру штве ној, кул тур-
ној, ци вил ној или би ло ко јој дру гој обла сти. Она об у хва та и све об ли ке 
дис кри ми на ци је, укљу чу ју ћи ус кра ћи ва ње ра зум ног при ла го ђа ва ња.

Ра зум но при ла го ђа ва ње озна ча ва нео п ход но и аде кват но мо ди фи ко-
ва ње и ускла ђи ва ње ко јим се не на ме ће не сра змер но, од но сно не по треб-
но оп те ре ће ње, та мо где је то у кон крет ном слу ча ју по треб но, ка ко би се 
обез бе ди ло да осо бе с ин ва ли ди те том ужи ва ју, од но сно оства ру ју рав-
но прав но с дру ги ма сва људ ска пра ва и основ не сло бо де; Уни вер зал ни 
ди зајн озна ча ва ди зајн про из во да, окру же ња, про гра ма и услу га ко је ко-
ри сте сви, у нај ве ћој мо гу ћој ме ри, без по тре бе при ла го ђа ва ња или спе-
ци јал ног ди зај ни ра ња. Уни вер зал ни ди зајн не ис кљу чу је по моћ на сред-
ства за од ре ђе не гру пе осо ба с ин ва ли ди те том та мо где је то по треб но.

При сту пач ност је кључ ни по јам со ци јал не укљу че но сти осо ба с 
ин ва ли ди те том и јед но од на че ла на ко ји ма по чи ва Кон вен ци ја УН о 
пра ви ма ОСИ. При сту пач ност, у ужем сми слу, од но си се на јед на ко уче-
шће ОСИ у дру штве ном жи во ту за јед ни це. У ши рем сми слу, при сту пач-
ност се не огра ни ча ва на ОСИ, већ укљу чу је и дру ге дру штве не гру пе, као 
што су де ца, ста ри ја ли ца или осо бе с при вре ме ним ошт ећењимa, на ста лим 
као по сле ди ца бо ле сти или не срећ ног слу ча ја. Та ко схва ће на при сту пач-
ност усме ре на је ка оства ри ва њу уни вер зал ног ди зај на. При сту пач ност је 
пред у слов да би се уоп ште мо гло го во ри ти о јед на ком трет ма ну, јед на ким 
шан са ма свих љу ди, и, да кле, о усло ви ма за самосталaн жи вот ОСИ. Шта-
ви ше, при сту пач ност је пред у слов за су штин ско оства ри ва ње би ло ко јих 
гра ђан ских, по ли тич ких, еко ном ских, со ци јал них и кул тур них пра ва.

ПРАВ НИ ОКВИ РИ И МЕ ХА НИ ЗМИ ОУН, СЕ И ЕУ  
КО ЈЕ СЕ ТИ ЧУ ОБЕЗ БЕ ЂЕ ЊА ПРИ СТУ ПАЧ НОГ  

АУ ДИ О ВИ ЗУ ЕЛ НОГ СА ДР ЖА ЈА

При сту пач ност ау ди о ви зу ел ног са др жа ја у нај ди рект ни јој је ве зи с 
пра вом на сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња, ко је уз још не ко ли ко дру гих 
пра ва, по свом ка рак те ру, спа да у кор пус при род них пра ва – не по вре ди-
вих, ви ших од свих по зи тив них нор ми, пра ва за шти ће них нај ра зли чи ти-
јим прав ним ак ти ма – ме ђу на род ним уго во ри ма, кон вен ци ја ма и прав ним 
про пи си ма на ци о нал них за ко но дав ста ва. Раз лог то ме ле жи у чи ње ни ци 
што је сло бо да ми шље ња и го во ра нео дво ји ва од пој ма де мо крат ске др-
жа ве и пред ста вља, на јед ној стра ни, сло бо ду гра ђа ни на од јав них вла сти 
– од ин тер вен ци је др жа ве – и на дру гој стра ни, мо гућ ност ути ца ја на 
јав ну власт. Оту да је у де мо крат ским др жа ва ма не до пу сти во да би ло ко-
ме, по би ло коjeм осно ву бу де оне мо гу ће но да ужи ва и вр ши ово пра во. 

У ме ђу на род ним до ку мен ти ма ко ји се ти чу при сту пач но сти ОСИ 
ин си сти ра се на то ме да би др жа ве тре ба ло да омо гу ће не сме та ни при ступ 
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ин фор ма ци ја ма и услу га ма ОСИ спро во ђе њем ме ра ко је обез бе ђу ју јед нак 
трет ман, али и кон ти ну и ра ном бор бом про тив сте ре о ти па по ди за њем 
све сти кроз обра зо ва ње и кам па ње.

Кон вен ци ја УН о пра ви ма осо ба с ин ва ли ди те том пр ви jе ме ђу на род-
ни до ку мент ко ји фе но ме ну ин ва ли ди те та при сту па с по зи ци је људ ских 
пра ва. Пи та ње при сту пач но сти ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ја де фи ни са-
но је у чла но ви ма 3, 9, 21 и 30. У ци љу омо гу ћа ва ња са мо стал ног жи во та 
и пу ног уче шћа осо ба с ин ва ли ди те том у свим сфе ра ма жи во та, др жа ве 
уго вор ни це су оба ве зне да пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре ка ко би осо ба ма 
с ин ва ли ди те том обез бе ди ле „при ступ, рав но прав но с дру ги ма, фи зич-
ком окру же њу, пре во зу, ин фор ма ци ја ма и ко му ни ка ци ја ма, укљу чу ју ћи 
ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је и си сте ме, као и дру гим 
по год но сти ма и услу га ма ко је су отво ре не од но сно ко је сто је на рас по-
ла га њу јав но сти” (члан 9). Те ме ре под ра зу ме ва ју нај пре иден ти фи ко ва ње, 
а за тим и укла ња ње пре пре ка и ба ри је ра за при ступ, по ред по ме ну тим, и 
елек трон ским услу га ма и сер ви си ма хит не слу жбе (члан 9, став 1б). Члан 
9, та ко ђе, на ла же др жа ва ма уго вор ни ца ма да пре ду зму ме ре ка ко би при-
ват на прав на ли ца, пру жа о ци услу га и по год но сти, ко је су отво ре не или 
сто је на рас по ла га њу јав но сти, во ди ла ра чу на о свим аспек ти ма њи хо ве 
при сту пач но сти осо ба ма с ин ва ли ди те том. Ту се ми сли и на но ве ин фор-
ма ци о не и те ле ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, као што је ин тер нет, али и на 
њи хов бла го вре ме ни раз вој и из ра ду по прин ци пу уни вер зал ног ди зај на 
и то уз ми ни мал не тро шко ве ко ри сни ка. 

На сло бо ду из ра жа ва ња и ми шље ња, „укљу чу ју ћи сло бо ду да тра же, 
при ма ју и пре но се ин фор ма ци је и иде је, рав но прав но с дру ги ма, по сред-
ством свих об ли ка ко му ни ка ци је по вла сти том из бо ру”, од но си се члан 
21. Др жа ве су осо ба ма с ин ва ли ди те том оба ве зне дa обез бе де да до би ја-
ју ин фор ма ци је, ко је су на ме ње не јав но сти, у при сту пач ним фор ма ти ма 
и тех но ло ги ја ма – сход но вр сти ин ва ли ди те та, и то пра во вре ме но и без 
но вих нов ча них на ме та. Уко ли ко је ОСИ због не при сту пач них фор ма та 
оне мо гу ће но да при ма ју ин фор ма ци је од јав ног зна ча ја, уко ли ко су им 
не до ступ ни број ни по да ци и раз ли чи те иде је, ко је су дру ги љу ди у по зи-
ци ји да при ма ју, њи ма је огра ни чен и про цес фор ми ра ња ми шље ња, а 
са мим тим и угро же но њи хо во за га ран то ва но пра во на сло бо ду ми шље-
ња. Ка ко сло бо да ми шље ња и сло бо да из ра жа ва ња функ ци о ни шу по 
прин ци пу спо је них су до ва, тј. сло бо да из ра жа ва ња је оства ре ње сло бо де 
ми шље ња, огра ни ча ва њем ау ди о ви зу ел не обла сти ОСИ угро же на је јед-
на од вр хов них вред но сти де мо крат ског дру штва – пра во на сло бод но 
фор ми ра ње мње ња и ње го во из ра жа ва ње. 

Рав но прав ним уче шћем ОСИ у кул тур ном жи во ту односи се члан 30, 
став 1. Др жа ве уго вор ни це су оба ве зне да пре ду зму ме ре ко је ОСИ омо-
гу ћа ва ју не сме та ни при ступ ма те ри ја ли ма кул тур ног са др жа ја у об ли-
ци ма ко ји су им при сту пач ни, као и те ле ви зиј ским про гра ми ма, фил мо-
ви ма, по зо ри шту и дру гим кул тур ним ак тив но сти ма у при сту пач ним 
об ли ци ма. Ка ко то у прак си из гле да по ка зу ју при ме ри у не ким од зе ма ља 
ЕУ. На при мер, у не мач ком Но вом му зе ју, по се ти о ци су у при ли ци да 
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пре ла зе пр сти ма пре ко брон за них ре пли ка му зеј ских екс по на та, као што 
је, ре ци мо, би ста чу ве не кра љи це Не фер ти ти. 

Уко ли ко по сто је пре пре ке фи зич ком окру же њу, пре во зном си сте му, 
објек ти ма и услу га ма ко је сто је на рас по ла га њу јав но сти, ин фор ма ци о ним 
и ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма (ИКТ), он да не по сто ји јед на ки трет ман. 
На исти на чин на ко ји је угро же но пра во на сло бо ду кре та ња ОСИ уко ли-
ко по сто је пре пре ке фи зич ком окру же њу и пре во зним сред стви ма, та ко је 
угро же на и сло бо да из ра жа ва ња и ин фор ми са ња, га ран то ва на чла ном 19 
Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма и чла ном 19, став 2 Ме ђу на-
род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма, уко ли ко по сто је пре-
пре ке у при сту пу ин фор ма ци о ним и те ле ко му ни ка ци о ним тех но ло ги ја ма.

Осо бе с ин ва ли ди те том сва ко днев но се су о ча ва ју с раз ли чи тим фи-
зич ким пре пре ка ма у објек ти ма ко ји сто је на рас по ла га њу јав но сти и 
ин фор ма ци о ним си сте ми ма у не при сту пач ним фо р ма ти ма. Оп шти ко-
мен тар бр. 2 Ко ми те та УН за пра ва ОСИ (2014), ко ји се ти че при сту-
пач но сти ин фо р ма ци ја и ко му ни ка ци ја и по је ди нач них из ве шта ја о спро-
во ђе њу Кон вен ци је у др жа ва ма уго вор ни ца ма – да је ко ри сне смер ни це 
за ко но дав ним те ли ма др жа ва уго вор ни ца, али и при ват ним и јав ним 
су бјек ти ма, у ко јем прав цу би тре ба ло да усме ре сво је де ло ва ње ка ко би 
се стан дар ди зо вао уни вер зал ни ди зајн у раз ли чи тим обла сти ма ин фор-
ма ци о но-ко му ни ка ци о них тех но ло ги ја.

На при мер, већ је на ве де но да је при ступ ин фор ма ци ја ма и ко му ни-
ка ци ја ма пред у слов за сло бо ду ми шље ња и из ра жа ва ња ко ју га ран ту је 
члан 19 Уни вер зал не де кла ра ци је о људ ским пра ви ма, али и члан 19 Ме-
ђу на род ног пак та о гра ђан ским и по ли тич ким пра ви ма. Ако се то ме 
до да члан 25ц Пак та, ко јим се га ран ту је пра во сва ког гра ђа ни на „да има 
при ступ, под оп штим усло ви ма јед на ко сти, јав ним сер ви си ма и услу га ма 
у сво јој зе мљи”, то се мо же узе ти „као основ за укљу чи ва ње пра ва на 
при ступ у основ не ин стру мен те о људ ским пра ви ма” [Оп шти ко мен тар 
бр 2 Ко ми те та УН за пра ва осо ба с ин ва ли ди те том 2014].

У Ко мен та ру 2 на во ди се да су стра не уго вор ни це Кон вен ци је ду жне 
да усво је, спро во де и вр ше над зор над по што ва њем на ци о нал них стан-
да р да при сту пач но сти. Ре ви зи јом за ко на и про пи са уо чи ли би се евен ту-
ал ни про пу сти. При мет но је да „за ко ни о за бра ни дис кри ми на ци је на осно-
ву ин ва ли ди те та уре ђу ју пи та ња при сту пач но сти у сфе ра ма обра зо ва ња, 
за по шља ва ња и јав них на бав ки, а при то ме про пу шта ју да укљу че ИКТ 
у сво је де фи ни ци је при сту пач но сти „иа ко оне пред ста вља ју цен трал ну 
ком по нен ту мно гих до ба ра и услу га у са вре ме ном, ин фор ма тич ком дру-
штву”. Пре по ру ка Ко ми те та ко ја би мо гла да уна пре ди на ци о нал на за ко-
но дав ства је по зи ва ње на члан 12 Ме ђу на род них те ле ко му ни ка ци о них 
пра ви ла (Ду баи, 2012), ко ји пред ви ђа пра во осо ба с ин ва ли ди те том да 
при сту пе ме ђу на род ним те ле ко му ни ка ци о ним услу га ма, узи ма ју ћи у 
об зир ре ле вант не пре по ру ке Ме ђу на род не уни је за те ле ко му ни ка ци је 
(ITU). Као и сва кој дру гој обла сти, и ов де је ва жно да се ре ви зи је и про-
ме не про пи са вр ше уз бли ске кон сул та ци је с осо ба ма с ин ва ли ди те том 
и њи хо вим ор га ни за ци ја ма.
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При сту пач ност ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ја тре ба ло би има ти на 
уму већ у пр вој фа зи ди зај ни ра ња, из ра де и про из вод ње, јер, ка ко се ло-
гич но за кљу чу је у Ко мен та ру, сва ко на кнад но ко ри го ва ње сај то ва и си-
сте ма са мо уве ћа ва тро шко ве. Кад год се раз ви ја не ки но ви стан дард за 
ИКТ тре ба се осло ни ти на већ по сто је ће прав не ин стру мен те, као што су 
Пре по ру ке Ме ђу на род не уни је за те ле ко му ни ка ци је ITU-T о оба ве зној 
кон трол ној ли сти за по сло ве стан дар ди за ци је (2006) и Смер ни це о те ле-
ко му ни ка циј ској при сту пач но сти за ста ри је и осо бе с ин ва ли ди те том 
(Пре по ру ка F 790 ITU-T). То би омо гу ћи ло уоп шта ва ње уни вер зал ног 
ди зај на и ње го во укљу чи ва ње у раз вој стан дар да.

Став Ко ми те та УН за пра ва ОСИ је сте да је на чин из град ње си сте ма 
– фи зич ких или ин фор ма тич ких – увек у ве зи с дру штве ним и кул тур ним 
раз во јем, тј. че сто је про у зро ко ван пре ни ском све шћу и не до стат ком тех-
нич ких зна ња не го све сном же љом да се ОСИ ис кљу че из не ке обла сти 
дру штве ног жи во та. Но, све и да је та ко, дру штво мо ра да ра ди на усва-
ја њу по ли ти ка ко је обез бе ђу ју при сту пач ност – има ју ћи на уму, при ли ком 
би ло ко је град ње, уни вер зал ни ди зајн, при сту пач ност про из во да или 
услу ге сви ма, јер пи та ње при сту пач но сти тре ба са гле да ва ти из угла јед-
на ко сти и не ди скри ми на ци је, али и у кон тек сту ула га ња у дру штво, као 
са став ног де ла на по ра за одр жи ви раз вој.

Ко ми тет за пра ва ОСИ у Оп штем ко мен та ру 2, у де лу ко ји се од но си 
на пра ће ње при ме не Кон вен ци је УН о пра ви ма ОСИ, по звао је не ке др жа-
ве да ак тив ни је де лу ју у им пле мен та ци ји де фи ни са них ме ра. Ау стри ја 
је, та ко, по зва на да обез бе ди при сту пач ност ин фор ма ци ја јав ног ТВ сер-
ви са кроз ти тло ва ње. Ау стра ли ја је, из ме ђу оста лог, по зва на да фи нан си ра 
раз ви ја ње и упо тре бу при сту пач них фор ма та и ме то да ко му ни ци ра ња, 
Азер беј џан да убр за на по ре за обез бе ђи ва ње ин фор ма ци ја кроз при сту пач-
не фор ма те и тех но ло ги је, а Швед ска да обез бе ди при сту пач ност ин фор-
ма ци ја на ло кал ном ни воу. 

Са вет Евро пе је пи та ње при сту пач но сти без пре пре ка, ко ја се од но си 
на не сме та ни при ступ ИКТ, и на че ло јед на ког трет ма на, ко ји се од но си 
на за бра ну дис кри ми на ци је, уста но вио у Европ ској кон вен ци ји о за шти ти 
људ ских пра ва и основ них сло бо да, а за ОСИ нај ва жни ји су чла но ви 10 и 
14. У чла ну 10, из ме ђу оста лог се ка же да „сва ко има пра во на сло бо ду из-
ра жа ва ња. Ово пра во укљу чу је сло бо ду по се до ва ња соп стве ног ми шље ња, 
при ма ња и са оп шта ва ња ин фор ма ци ја и иде ја без ме ша ња јав не вла сти и 
без об зи ра на гра ни це.” Без не сме та ног при сту па ау ди о ви зу ел ном са др жа-
ју у аде кват ном фор ма ту, ре ле вант ним ин фор ма ци ја ма у при сту пач ном 
об ли ку – сва ко ме ра зу мљи вом, огра ни че но је и фор ми ра ње и по се до ва ње 
ми шље ња, али и ши ре ње и при ма ње ин фор ма ци ја. Др жа ве уго вор ни це 
оба ве зне су да обез бе де при сту пач ност ин фор ма ци ја ма и ко му ни ка ци ја ма 
ОСИ, у су прот ном од го вор не су за кр ше ње чла на 10 ове кон вен ци је.

Што се Европ ске уни је ти че, у де лу при мар ног пра ва, ва жно је спо-
ме ну ти Уго вор о функ ци о ни са њу ЕУ, ко ји је укљу чен у Ли са бон ски уго вор, 
као и сâм Ли са бон ски уго вор. Члан 10 Уго во ра о функ ци о ни са њу, ко ји је 
унет у Ли са бон ски уго вор, има за циљ „бор бу про тив дис кри ми на ци је 
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по осно ву по ла, ра сног или ет нич ког по ре кла, ре ли ги је, уве ре ња, ин ва лид-
но сти, ста ро сти или сек су ал ног опре де ље ња.” Уго вор на ла же адре са ти ма 
(ор га ни ма ЕУ) да се бо ре про тив дис кри ми на ци је под у зи ма њем ме ра 
ко је афир ми шу јед на ки трет ман и укла ња ју би ло ко ју фор му дис ква ли-
фи ка ци је по би ло ком осно ву. Ту је, за тим, По ве ља о основ ним пра ви ма 
Европ ске уни је, ко ја је сту пи ла на сна гу 2009. го ди не и ко ја до но си зна ча јан 
по мак у за шти ти основ них пра ва у Евро пи. Ре ци мо, члан 21(1) По ве ље 
са др жи за бра ну дис кри ми на ци је у по гле ду из ве сних лич них свој ста ва, 
као што су ге нет ске ка рак те ри сти ке и ин ва ли ди тет, ко ја трај но по га ђа ју 
од ре ђе ну осо бу или ко је осо ба те шко мо же про ме ни ти. Члан 26 По ве ље 
на ла же адре са ти ма да при ме њу ју ме ре ко је ће ОСИ омо гу ћи ти њи хо ву 
„ау то но ми ју, про фе си о нал ну и со ци јал ну ин те гра ци ју и пу но прав но уче-
шће у жи во ту за јед ни це”. Овај члан је из у зет но би тан јер, укљу чу ју ћи по јам 
„ау то но ми ја”, на гла ша ва оба ве зу др жа ве да обез бе ди усло ве за са мо ста-
лан жи вот ОСИ. 

У по гле ду се кун дар ног за ко но дав ства, ве о ма је ва жна Ди рек ти ва о 
ау ди о ви зу ел ним ме диј ским услу га ма. Стра не уго вор ни це, у Ре ци та ти ву 
46 Ди рек ти ве уви ђа ју да је пра во осо ба с ин ва ли ди те том да уче ству ју у 
дру штве ном и кул тур ном жи во ту, као и њи хо ва ин те гра ци ја, не рас ки-
ди во по ве за но с при сту пач но шћу ау ди о ви зу ел них ме диј ских услу га. 

При ли ком спро во ђе ња ме ра ко је обез бе ђу ју при сту пач ност, не тре ба 
смет ну ти с ума сло бо ду еми то ва ња про гра ма, ко ја је фор му ли са на у чла-
ну 10 Европ ске кон вен ци је о људ ским пра ви ма и чла ну 11 Европ ске по-
ве ље. Сло бо да еми то ва ња про гра ма од но си се на сло бо ду пру жа о ца ау-
ди о ви зу ел них услу га да иза бе ре и ис пла ни ра сво ју про грам ску ше му, 
што би озбиљ но би ло угро же но уко ли ко би др жа ве же ле ле да вр ше ути-
цај у тој обла сти. Из тог раз ло га, Европ ска уни ја не мо же да на мет не 
ди рект ну оба ве зу пру жа о ци ма ау ди о ви зу ел них услу га; она мо же са мо 
да упу ти по зив (ди рект но или ин ди рект но) др жа ва ма чла ни ца ма да олак-
ша ју при сту пач ност осо ба ма с ин ва ли ди те том. У чла ну 7 Ди рек ти ве о 
ау ди о ви зу ел ним ме диј ским услу га ма ко ри сте се тер ми ни ко ји не ма ју 
оба ве зу ју ћи ка рак тер: „Др жа ве чла ни це под сти чу пру жа о це ме диј ских 
услу га ко је су под њи хо вом над ле жно шћу да по ступ но учи не сво је услу-
ге до ступ ним осо ба ма с оште ће њем ви да или слу ха”. Тај нео ба ве зу ју ћи 
афир ма тив ни при ступ, ко ји под ра зу ме ва ства ра ње дру штве но по жељ ног 
стан дар да уз по ступ ни на пре дак, узи ма у об зир фи нан сиј ски и тех но ло-
шки мо мент код пру жа ла ца ме диј ских услу га. 

С об зи ром на прав но нео ба ве зу ју ћи ка рак тер (ме ко пра во) чла на 7 
Ди рек ти ве, др жа ве чла ни це су са мо де ли мич но при ме њи ва ле ту од ред бу, 
а због ње не не до вољ но ја сне фор му ла ци је мно ге су по зва ле сво ја ре гу ла-
тор на те ла да са ста ве по себ не, пре ци зни је, од ред бе.

У Бел ги ји1 је, та ко, у мар ту 2011. го ди не, ре гу ла тор но ме диј ско те ло 
фран цу ске за јед ни це усво ји ло Уред бу о при сту пач но сти про гра ма осо-

1 Ви ше о прав ним нор ма ма и прак си раз ли чи тих зе ма ља у обла сти ра ди о-ди фу зи је и 
при сту пач но сти про гра ма ОСИ у: [Oмогућити сва ко ме при ступ ме ди ји ма (2015), Бе о град: 
ЦДЉПРС и НО О ИС].
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ба ма с оште ће њи ма чу ла (ви да и слу ха). Уред ба се од но си на пру жа о це 
ау ди о ви зу ел них ме диј ских услу га и утвр ђу је њи хо ве оба ве зе на осно ву 
го ди шњег при хо да. У Ује ди ње ном Кра љев ству, ме диј ски ре гу ла тор оба-
ве зе пру жа ла ца ме диј ских услу га де фи ни ше се на осно ву уде ла гле да но-
сти. Бри тан ски ре гу ла тор ка знио је, ре ци мо, са 120 000 фун ти, ЕСПН, 2. 
ју на 2014. го ди не, по што спорт ски ТВ-ка нал ни је ис пу нио ци ља не кво те 
за еми то ва ње звуч ног опи са у сво јим про гра ми ма. У Не мач кој, ни Уну тар-
др жав ни спо ра зум о ра ди о ди фу зи ји, ни За кон о ТВ-ме ди ји ма не де фи ни шу 
на оба ве зу ју ћи на чин обез бе ђи ва ње при сту пач ног про гра ма, али јав ни 
ме диј ски сер ви си су на до бро вољ ној осно ви до не ли од лу ку о пру жа њу 
при сту пач них про гра ма на те ле ви зи ји и ин тер не ту. Оба ве за да се осо ба ма 
са чул ним оште ће њи ма олак ша при ступ ме диј ском са др жа ју пред ста вља 
пред у слов да пор ту гал ски ме диј ски јав ни сер ви си уоп ште до би ју до зво лу.

Ре гу ла то ри на раз ли чи те на чи не, углав ном, уре ђу ју оба ве зе при ват-
них и јав них еми те ра. Оба ве зе јав них ме диј ских сер ви са су ге не рал но 
стрикт ни је, а обим њи хо вих ду жно сти ши ри, с об зи ром да је њи хо ва 
основ на де лат ност де фи ни са на та ко да је у функ ци ји оства ри ва ња јав ног 
ин те ре са. То се, та ко ђе, од но си и на оба ве зу др жа ве да обез бе ди ра зно-
вр стан, ра зу мљив и урав но те жен по сто так ме диј ских услу га у ин те ре су 
де мо кра ти је и сло бод ног при сту па ин фор ма ци ја ма.

Ак ци о ни пла но ви Европ ске уни је, ко ји се ти чу при сту пач но сти ИКТ, 
де фи ни са ни су раз ли чи тим до ку мен ти ма. У фе бру а ру 2014. го ди не, Европ-
ски пар ла мент је по др жао Пред лог ди рек ти ве о при сту пач но сти веб-сај-
то ва ор га на јав ног сек то ра, с об зи ром на то да је са мо јед на тре ћи на од њих 
761.000 сај то ва вла да и јав них сек то ра у це ли ни би ла у пот пу но сти при-
сту пач на на кра ју 2012. го ди не, упр кос по сто је ћим тех нич ким ре ше њи ма. 
Већ су де фи ни са не ин тер на ци о нал но при зна те и тех нич ки не у трал не 
смер ни це у овој обла сти – на при мер – Кри те ри ју ми успе ха и зах те ви за 
уса гла ша ва ње, Ни во АА, у вер зи ји 2.0 и Смер ни це за при сту пач ност веб-
-садржаjа (WCAG 2.0), ко је је из ра дио World Wi de Web Con sor ti um (W3C). 
Европ ски стан дард, ко ји укљу чу је веб-при сту пач ност, за сно ван на овим 
смер ни ца ма, тре нут но је у из ра ди у окви ру Овла шће ња 376 Европ ске 
ко ми си је. Осим то га, ва ља спо ме ну ти да је са др жај сај та не мач ке вла де, 
на при мер, пред ста вљен и на „ла ком” не мач ком, што би тре ба ло да сле-
де и дру ге др жа ве, јер је та кав при ступ од по мо ћи не са мо ОСИ, већ и 
ими гран ти ма. При ли ком кон стру и са ња веб-сај то ва јав них вла сти тре ба 
има ти на уму уни вер зал ни ди зајн, ка ко би сај то ви би ли при сту пач ни 
сви ма, на ро чи то ОСИ и ста ри јим ли ци ма. На тај на чин, њи ма се омо гу-
ћа ва да са мо стал но оба ве број не по сло ве (ис пу ња ва ње фор му ла ра, под но-
ше ње при ја ва, пла ћа ња и др.). 

Европ ска ко ми си ја је 2010. го ди не пред ста ви ла Европ ску стра те ги ју 
о осо ба ма с ин ва ли ди те том 2010–2020: Об но вље на по све ће ност Евро пи 
без пре пре ка, а на ја ви ла је и усва ја ње Зе ле не књи ге, на сло вље не „При пре-
ма за пот пу но кон вер го ва ни ау ди о ви зу ел ни свет: раз вој, ства ра ње и вред-
но сти” ко ја се ти че ре гу ла ци је ау ди о ви зу ел них ме диј ских услу га, с на-
гла ском на кључ ним вред но сти ма, као што су: сло бо да го во ра, ме диј ски 
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плу ра ли зам, про мо ци ја кул тур не ра зно ли ко сти и за шти та лич них по да-
та ка, као и за шти та по тро ша ча, укљу чу ју ћи и ра њи ве гру пе, по пут ма-
ло лет них ли ца и осо ба с ин ва ли ди те том. 

ТЕХ НО ЛО ШКЕ МО ГУЋ НО СТИ ЗА ПРИ СТУП  
АУ ДИ О ВИ ЗУ ЕЛ НОМ СА ДР ЖА ЈУ

У Евро пи су за сту пље не три глав не је зич ке тран сфер-ме то де за ау дио-
ви зу ел не ра до ве: ти тло ва ње, син хро ни за ци ја и глас-пре ко. Осим њих, ту 
је и ти тло ва ње за глу ве и на глу ве, зна ков ни је зик и звуч ни опис или ау дио- 
-де скрип ци ја. Ти тло ва ње (обич но) пред ста вља тек сту ал но пре во ђе ње 
из го во ре ног ди ја ло га. Ти тло ва ње за глу ве и на глу ве пред ста вља текст на 
екра ну ко ји тран спо ну је не са мо го вор, већ и звуч не ефек те ко је не мо гу 
да чу ју осо бе с оште ће ним слу хом. Зна ков ни је зик – ту ма че ње са др жа ја – 
пред ста вља ту ма че ње из го во ре ног и дру гих зби ва ња на екра ну ко ри шће-
њем руч них ге сто ва, из ра за ли ца и го во ра те ла. Ау дио-де скрип ци ја/звуч ни 
опис са сто ји се од ко мен та ра ко ји се ства ра око звуч ног за пи са да би се 
об ја сни ла ак ци ја на екра ну, опи си ма ли ко ва, ко сти ма, го во ра те ла или из-
ра за ли ца за по бољ ша ње зна че ња и ужи ва ња сле пих и сла бо ви дих ли ца 
[Омогућити сва ко ме при ступ ме ди ји ма, 2015]. 

Му ње ви ти тех но ло ши на пре дак у обла сти ин фор ма ци о них и ко му-
ни ка ци о них тех но ло ги ја до но си број не мо гућ но сти ОСИ да при сту пе 
ау ди о ви зу ел ном са др жа ју: сет-ап бок со ви, де ко де ри, хи брид ни те ле ви-
зо ри, хи брид ни та бле ти, апли ка ци је мо бил них те ле фо на „Ста ркс” и „Гре-
та” за не сме та но ужи ва ње у фил му, ко је ау то мат ски пре по зна ју ка да тре-
ба да поч не звуч ни опис, од но сно, ка да на дис пле ју мо бил ног те ле фо на 
тре ба да се по ја ве ти тло ви; двд-ри кор дер, ко ји се ди стри бу и ра под име ном 
AM MES, по себ но осми шљен за сле пе осо бе, по се ду је угра ђе ни из лаз за 
го вор ко ји иш чи та ва ко ри снич ко упут ство и оста ле ин фор ма ци је, по-
треб не за ко ри шће ње ви део-ри кор де ра и ује ди њу је у се би осам уре ђа ја; 
на о ча ре за скри ве не ти тло ве, по себ ни до да ци за слу шна по ма га ла и сл. 
[Омогућити сва ко ме при ступ ме ди ји ма, 2015].

Ве ли ки зна чај за све ко ри сни ке, али на ро чи то за осо бе с ин ва ли ди-
те том, до но си пре лаз с ана лог не на ди ги тал ну ди стри бу ци ју. Ди ги тал на 
те ле ви зи ја пред ста вља ве ли ки по мак у по гле ду ква ли те та сли ке и зву ка, 
оби ма до ступ ног са др жа ја, оп ци ја за ин ди ви ду ал но при ла го ђа ва ње и 
ин тер ак тив них ак тив но сти. При ли ком еми то ва ња те ле ви зиј ског сиг на ла 
у ди ги тал ном об ли ку део спек тра је осло бо ђен. То је тзв. ди ги тал на ди-
ви ден да и она се у ди ги тал ном еми то ва њу упо тре бља ва за ре а ли за ци ју 
кон вер гент них сер ви са, од но сно, сер ви са ко ји об је ди њу ју ра дио-ди фу зи-
ју, ин фор ма ци о не тех но ло ги је и те ле ко му ни ка ци је.

Но ве услу ге ко је ну ди ди ги тал на ди стри бу ци ја су: 1. ко му ни ка ци о не 
услу ге, тзв. бе жич не ши ро ко по ја сне услу ге, као што је пре нос мул ти-
ме ди јал них и ви део-апли ка ци ја до по крет них, мо бил них и фик сних мо-
ни то ра; 2. ин фор ма ци о не услу ге: бо га ти ји про грам ски са др жа ји из спе-
ци ја ли зо ва них обла сти – по ли ти ка, исто ри ја, де чи ји про грам, спо рт; и 
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3. ин тер ак тив не услу ге. Ин тер ак тив на те ле ви зи ја пред ста вља дво сме ран 
ток ин фор ма ци ја, тј. она обез бе ђу је ко му ни ка ци ју гле да о ца и еми те ра, 
као и низ дру гих ди ги тал них услу га: елек трон ску тр го ви ну, елек трон ско 
бан кар ство, ин тер ак тив не игре и кви зо ве, ин фор ма ци је на зах тев, ви део 
на зах тев, ин тер нет сер вис, чи та ње и сла ње елек трон ске по ште, гла са ње.

Ди ги тал на те ле ви зи ја, та ко ђе, обез бе ђу је и по бољ ша ни елек трон ски 
во дич кроз про гра ме, мно го бр жи и ин тер ак тив ни ји од обич ног те ле тек-
ста за на ви га ци ју кроз це ло куп ну по ну ду услу га. 

Уз ди ги тал ни пре нос до би ја се и: 1. ве ћи број ка на ла зе маљ ске те ле-
ви зи је (у од но су на ана лог ну), и то стан дард не и ви со ке ре зо лу ци је (ви-
со ка ре зо лу ци ја сли ке под ра зу ме ва мно го бо љи ква ли тет сли ке, од но сно, 
ве ћи број пик се ла и ве ли чи ну екра на); 2. сте рео и ви со ко ква ли тет ни 
(su rr o und) тон; 3. ви ше тон ских ка на ла уз је дан ви део за пис; 4. пре во ди 
(ти тло ви) на зах тев. Ди ги тал на те ле ви зи ја омо гу ћа ва да пре вод бу де до-
дат на апли ка ци ја ко ја се при ка зу је исто вре ме но са сли ком, али ни је њен 
са став ни део; 5. мо гућ ност сла ња ви ше од јед ног ви део са др жа ја исто-
вре ме но. 

Европ ска ко ми си ја је из ра ди ла и про је кат Ди ги тал на те ле ви зи ја за 
све – DTV4ALL ко ји иден ти фи ку је мо де ле ко ји омо гу ћа ва ју да услу ге 
ко је обез бе ђу ју при сту пач ност бу ду, у бли ској бу дућ но сти, до ступ не у 
свим зе мља ма чла ни ца ма ЕУ: DVB ва ри јан те ди зај на ти тло ва, при сту-
пач ни те ле текст, зна ков ни је зик, чист ау дио-про цес.

ИС КУ СТВО СР БИ ЈЕ У КОН ТЕК СТУ МЕ ЂУ НА РОД НОГ  
НОР МА ТИВ НОГ ОКВИ РА И ПРАК СЕ ЗЕ МА ЉА ЧЛА НИ ЦА

Као др жа ва уго вор ни ца Кон вен ци је о пра ви ма осо ба с ин ва ли ди те-
том, Ср би ја је оба ве зна да ра ди на уна пре ђе њу, за шти ти и оси гу ра ва њу 
пу ног и рав но прав ног ужи ва ња свих људ ских пра ва и основ них сло бо да 
ОСИ, за шти ти њи хо вог до сто јан ства и не сме та ном уче шћу у свим сфе-
ра ма дру штве ног жи во та. 

НОР МА ТИВ НИ ОКВИР

Нор ма тив ни оквир утвр ђу је Устав, ме ђу на род ни до ку мен ти чи ји су 
пред мет пра ва ОСИ, за ко ни и дру ги про пи си ко ји уре ђу ју оства ри ва ње 
пра ва у свим си сте ми ма за шти те у окви ру на шег прав ног си сте ма (област 
со ци јал не за шти те, здрав стве не за шти те, по ро дич но-прав не за шти те 
де це и по ро ди це, област вас пи та ња и обра зо ва ња, за по шља ва ња и рад них 
од но са, пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња, са о бра ћа ја, обла сти по ре-
ско-прав ног си сте ма, ста но ва ња..), За кон о спре ча ва њу дис кри ми на ци је 
осо ба с ин ва ли ди те том из 2006, усва ја ње Стра те ги је уна пре ђе ња по ло жа-
ја осо ба с ин ва ли ди те том 2007, кров ни За кон о за бра ни дис кри ми на ци је 
2009, усва ја ње Ак ци о ног пла на за спро во ђе ње Стра те ги је уна пре ђе ња 
по ло жа ја осо ба с ин ва ли ди те том у Ре пу бли ци Ср би ји за пе ри од од 2013. 
до 2015. го ди не. 
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На осно ву ова квог нор ма тив ног окви ра, мо же се за кљу чи ти да је на 
де лу мул ти ди сци пли нар ни и мул ти сек тор ски при ступ у фор му ли са њу 
по ли ти ке ко ја се ти че по ло жа ја и ин клу зи је ОСИ. Ме ђу тим, као и у дру-
гим др жа ва ма, че сто се де ша ва да оквир не бу де ис пу њен са др жа јем, тј. 
да не до ла зи до ње го ве опе ра ци о на ли за ци је пу тем до брих ме ра и по ли-
ти ка. Пи та ње при сту пач но сти ау ди о ви зу ел ног са др жа ја у Ср би ји ре гу-
ли ше не ко ли ко 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, За кон о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма. 

За кон о елек трон ским ме ди ји ма, чла ном 22 де фи ни ше уло гу Ре гу-
ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је (РЕМ), Ре гу ла то ра, у по гле ду при-
сту пач но сти ме диј ских услу га ОСИ – на на чин да, у окви ру свог де ло-
кру га ра да, Ре гу ла тор под сти че њи хо ву до ступ ност осо ба ма с ин ва ли ди-
те том. Тер мин „под сти че” ука зу је на то да је де ло ва ње Ре гу ла то ра, ипак, 
при лич но огра ни че но. РЕМ мо же да да је пре по ру ке, да по зи ва и охра бру-
је, али не и да санк ци о ни ше не до вољ но чи ње ње или не чи ње ње. У одељ-
ку „За шти те пра ва осо ба с ин ва ли ди те том”, члан 52, став 1 и 2, овај за кон 
оба ве зу је пру жа о ца ме диј ске услу ге да, у скла ду са сво јим фи нан сиј ским 
и тех нич ким мо гућ но сти ма, про грам и са др жај учи ни до ступ ним осо ба-
ма са чул ним оште ће њи ма. И у окви ру овог чла на ис так ну та је уло га 
Ре гу ла то ра да под сти че пру жа о це ме диј ских услу га да их учи не при сту-
пач ним. Оно што не до ста је је сте чвр шће и кон крет ни је оба ве зи ва ње 
пру жа ла ца ме диј ских услу га у по гле ду обез бе ђи ва ња при сту пач ног про-
гра ма и са др жа ја. У дру гим европ ским зе мља ма, као што се ви де ло у 
прет ход ном де лу тек ста, то се чи ни уво ђе њем кво та при сту пач них про-
гра ма ко је је еми тер у оба ве зи да за до во љи. Кво те се утвр ђу ју би ло на 
осно ву уде ла гле да но сти, би ло на осно ву го ди шњег при хо да. Циљ је да 
се кво те по ве ћа ва ју из го ди не у го ди ну ка ко би на по слет ку про грам ски 
са др жај сви ма у пот пу но сти био до сту пан. 

У одељ ку под на зи вом „Јав ни ин те рес ко ји оства ру је јав ни ме диј ски 
сер вис”, члан 7, став 1, тач ка 5 За кон о елек трон ским ме ди ји ма од но си 
се на оба ве зу јав ног ме диј ског сер ви са да за до во љи по тре бе у ин фор ми-
са њу свих де ло ва дру штва без дис кри ми на ци је, во де ћи на ро чи то ра чу на 
о по себ но осе тљи вим гру па ма, као што су, из ме ђу оста лих, осо бе с ин ва-
ли ди те том. Члан 8, став 1, тач ка 1 истог за ко на утвр ђу је оба ве зу јав ног еми-
те ра о ува жа ва њу го вор них и је зич ких стан дар да у ци љу оства ри ва ња 
јав ног ин те ре са, узи ма ју ћи у об зир и је зич ке стан дар де глу вих и на глу вих 
осо ба.

За кон о ме диј ским јав ним сер ви си ма, у одељ ку „Упо тре ба је зи ка и 
пи сма”, члан 9, став 1 про пи су је оба ве зу ме диј ског јав ног сер ви са да у 
сво јим про гра ми ма ко ри сти, из ме ђу оста лог, зна ков ни је зик, као об лик 
ко му ни ка ци је глу вих и на глу вих осо ба. За кон о јав ном ин фор ми са њу и 
ме ди ји ма, у де лу под на зи вом „Оства ри ва ње пра ва на ин фор ми са ње осо-
ба с ин ва ли ди те том”, члан 12 ти че се оба ве зе РС, ау то ном не по кра ји не 
и је ди ни це ло кал не са мо у пра ве да пред у зи ма ју ме ре ко ји ма се осо ба ма 
с ин ва ли ди те том омо гу ћа ва да не сме та но при ма ју ин фор ма ци је на ме ње-
не јав но сти, у при ме ре ном об ли ку и при ме ном од го ва ра ју ће тех но ло ги је, 
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али и ме ре „ко ји ма им се омо гу ћа ва и обез бе ђу је део сред ста ва или дру-
гих усло ва за рад ме ди ја ко ји об ја вљу ју ин фор ма ци је на зна ков ном је зи ку” 
или у дру гом при сту пач ном фор ма ту.

Из ра ђе но је и Упут ство за спро во ђе ње ак тив но сти ко ји ма се обез бе-
ђу ју усло ви за не сме та но ко ри шће ње са др жа ја и про гра ма ин сти ту ци ја 
кул ту ре од стра не осо ба с ин ва ли ди те том. У скла ду са Стра те ги јом раз-
во ја елек трон ске упра ве у Ре пу бли ци Ср би ји 2009–2013. го ди не, су ге ри ше 
се да се елек трон ске јав не услу ге пру жа ју на на чин ко ји обез бе ђу је jед-
ноставан, ра зу мљив и сло бо дан при ступ за све ко ри сни ке, укљу чу ју ћи 
осо бе с ин ва ли ди те том. 

Ре пу блич ки за вод за ин фор ма ти ку и ин тер нет је по чет ком де цем бра 
2010. го ди не израдио „Смер ни це за из ра ду веб пре зен та ци ја ор га на др жав-
не упра ве в.2.0ˮ ко је пре по ру чу ју ускла ђи ва ње ин тер нет стра ни ца ор га-
на др жав не упра ве с World Wi de Web Con sor ti um Web Con tent Ac ces si bi lity 
Gu i de li nes (WCAG) 2.0. Од 2010. го ди не сви ор га ни др жав не упра ве су 
ду жни да сво је ин тер нет стра ни це ускла де са „Смер ни ца ма за из ра ду веб 
пре зен та ци ја ор га на др жав не упра веˮ у ро ку од шест ме се ци по до но ше њу 
за кључ ка. 

На ци о нал ни Пор тал еУ пра ва Ре пу бли ке Ср би је, ко ји пред ста вља је-
дин стве ни шал тер ка елек трон ским услу га ма свих др жав них ор га на, 
ускла ђен је са (WCAG) 2.0. смер ни ца ма, а у окви ру уна пре ђе ња Пор та ла 
пред ви ђе на је и им пле мен та ци ја го вор ног софт ве ра (text-to-spe ech) за све 
са др жа је Пор та ла, као и оп ти ми за ци ја за пре гле да ње са др жа ја Пор та ла чи-
та чи ма екра на, од но сно, оп ти ми за ци ја на ви га ци је и сл. За ко ном о јав ним 
на бав ка ма из 2008. го ди не пред ви ђе на је оба ве за под но си о ца зах те ва да 
у про јект ној до ку мен та ци ји при ло жи и до ка зе о по што ва њу тех нич ких 
стан дар да при сту пач но сти за до бра и услу ге за осо бе с ин ва ли ди те том. 

ПРАК СА

Што се ти че кон кре ти за ци је ових оба ве за о при сту пач но сти про гра-
ма ОСИ, њи хо вој за сту пље но сти и на чи ну пред ста вља ња у про гра ми ма 
јав них ме диј ских сер ви са РТ Ср би је и РТ Вој во ди не, од но сно, ко мер ци-
јал них еми те ра, Ре гу ла тор но ме диј ско те ло за елек трон ске ме ди је из ра-
ди ло је из ве штај за 2013. го ди ну и оп шти за кљу чак је да је при сту пач ног 
са др жа ја, би ло да је реч о при ват ном или јав ном еми те ру, ве о ма ма ло или 
да је уоп ште не ма. Та ко ђе, по твр ђу је се ра ни ја те за да су осо бе с ин ва ли-
ди те том нај ма ње ви дљи ва ра њи ва гру па, јер њих рет ко има у те ле ви зиј-
ским еми си ја ма, осим у оним рет ким, спе ци ја ли зо ва ним, ко је се ба ве, 
оче ки ва но, њи хо вим про бле ми ма или у те мат ским при ло зи ма, тј. у окви-
ру ра зних ху ма ни тар них ак ци ја и апе ла за по моћ. Ни на чин при ка зи ва ња 
ОСИ, та ко ђе, ни је у скла ду с европ ским стан дар дом, јер се углав ном 
ра ди о сте ре о тип ном при сту пу ко ји има за циљ да иза зо ве са жа ље ње, 
евен ту ал но, ди вље ње. Еми си је и при ло зи у ко ји ма се го во ри о ОСИ че сто 
су пра ће ни ту жном му зи ком, круп ним и успо ре ним ка дро ви ма, ко ји упра-
во те же да иза зо ву са жа ље ње. Да кле, осо бе с ин ва ли ди те том се углав ном 



872

при ка зу ју као осо бе ко је има ју јед но сме ран од нос с дру штве ном за јед-
ни цом, као осо бе ко ји ма је по треб на по моћ од дру штва, ко је ни су са мо-
стал не, а го то во ни ка да, као рав но прав не осо бе ко је до при но се раз во ју 
свог дру штва, али и чо ве чан ства, на на чин на ко ји су то, на при мер, чи ни ли 
Бе то вен, Хе лен Ке лер или Сти вен Хо кинг.

Јав ни сер ви си, да кле, ис пу ња ва ју сво ју за кон ску оба ве зу да про из во де 
и еми ту ју про гра ме на ме ње не и при ла го ђе не осо ба ма с ин ва ли ди те том, 
али је укуп но уче шће тих про гра ма ве о ма ма ло – ис под 2%. Про грам 
при ла го ђен ОСИ ко је је еми то вао јав ни ме диј ски сер вис об у хва тао је 
ин фор ма тив ни, де чи ји, на уч но-обра зов ни, кул тур но-умет нич ки и филм-
ски про грам. На рав но, осим ин фор ма тив ног про гра ма – ве сти у 16 ча со ва 
на пр вом про гра му РТС-а са зна ков ним је зи ком, оста ле вр сте про гра ма 
ни су би ле за сту пље не ни са зна чај ним бро јем еми си ја, ни ти су оне, ма 
ка ко ма ло број не, би ле део ре дов не ду го роч не про грам ске ше ме. РТС 2 је-
ди ни је еми тер ко ји је при ка зи вао са др жа је при ла го ђе не сле пим и сла бо ви-
дим осо ба ма. Еми то вао је, та ко ђе, филм ски про грам с ау дио-де скрип ци јом.

ТВ Пр ва је ди ни је ко мер ци јал ни еми тер ко ји је имао про грам при-
ла го ђен осо ба ма с ин ва ли ди те том. Уче шће тих са др жа ја је, у укуп но 
еми то ва ном про гра му, из но си ло 2,5%. Ова те ле ви зи ја има ла је ујед но и 
нај ве ће уче шће про гра ма при ла го ђе ног ОСИ. ТВ Пр ва еми то ва ла је три 
еми си је при ла го ђе не ОСИ – јед ну на уч но-обра зов ног жан ра и два из 
жан ра ри ја ли ти ја. Ти тло ва ну вер зи ју ових про гра ма ОСИ су мо гле да 
би ра ју пу тем те ле тек ста. Две тре ћи не про гра ма, у окви ру про гра ма при-
ла го ђе ног ОСИ, чи ни ле су ре при зе.

Ко ри шће ње ти тло ва и зна ков ног је зи ка де фи ни са но је у пре по ру ци 
РЕМ-а јав ним и ко мер ци јал ним еми те ри ма у ци љу уна пре ђе ња до ступ-
но сти про грам ског са др жа ја. Пре по ру ка се од но си на сло ва и зна ке ко ји 
се ко ри сте у ти тло ви ма, њи хов из глед, ве ли чи ну и по ло жај на екра ну; 
син хро ни зо ва ност ти тло ва и еми то ва них зву ко ва; сми са о ну фор му ти-
тло ва, број ка рак те ра у ти тло ви ма, по зи ци о ни ра ње у два или три ре да; 
син хро ни за ци ју и дру гих зву ко ва, осим из го во ре ног ди ја ло га, ко ји су 
бит ни за раз у ме ва ње рад ње еми си је; бр зи ну сме њи ва ња ти тло ва на екра-
ну; оспо со бље ност пре зен те ра зна ков ног је зи ка и по зи ци ју пре зен те ра 
на екра ну. Прак са, ме ђу тим, по ка зу је да по сто је тек спо ра дич ни по ку ша ји 
да се ау ди о ви зу ел ни са др жа ји при бли же сви ма.

ЗА КЉУ ЧАК

Бор ба за пра ва осо ба с ин ва ли ди те том одав но jе пре ва зи шла чин 
ми ло ср ђа и пре шла у сфе ру оства ри ва ња људ ских пра ва. У це ли ни узев, 
и по ред ни за на ци о нал них прав них нор ми и ме ђу на род них кон вен ци ја 
чи ја је уго вор ни ца др жа ва Ср би ја, на де лу је, ипак, знат но од су ство све-
сти о нео п ход но сти обез бе ђи ва ња при сту пач ног ау ди о ви зу ел ног са др жа-
ја, не до вољ но по сту па ње или из о ста нак спро во ђе ња до го во ре них ме ра и 
ис пу ња ва ње оба ве за ка ко јав них, та ко и при ват них еми те ра. 
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Ср би ја ни је чла ни ца Европ ске ау ди о ви зу ел не оп сер ва то ри је, за раз-
ли ку од свих дру гих зе ма ља бив ше Ју го сла ви је (Евр оп ска ау ди о ви зу ел на 
оп сер ва то ри ја бро ји члан ство од 40 зе ма ља чла ни ца, а ЕУ пред ста вља 
Европ ска ко ми си ја. За ре ша ва ње на ве де них про бле ма би ло би до бро да 
над ле жне ин сти ту ци је апли ци ра ју за члан ство у Оп сер ва то ри ји, јер би 
ре гу ла то ру и за ко но дав ци ма ис ку ство и по моћ ове ин сти ту ци је у свим 
аспек ти ма ко ји се ти чу ау ди о ви зу ел не обла сти би ло од ве ли ке ко ри сти. 
На и ме, Евр оп ска ау ди о ви зу ел на оп сер ва то ри ја осно ва на је 1992. го ди не 
и де лу је у окви ру Са ве та Евро пе. Њен за да так је сте да по ве ћа тран спа-
рент ност у ау ди о ви зу ел ној обла сти у Евро пи. То чи ни при ку пља њем, 
об ра дом и об ја вљи ва њем све жих ин фор ма ци ја у ве зи с раз ли чи тим по-
ду хва ти ма у овом по љу.

Европ ска ау ди о ви зу ел на оп сер ва то ри ја је усво ји ла праг ма тич ну де-
фи ни ци ју ау ди о ви зу ел ног сек то ра у окви ру ко јег и са ма де лу је. Ње на 
глав на по ља ин те ре со ва ња су: филм, те ле ви зи ја, ау ди о ви зу ел не ме диј ске 
услу ге на зах тев, као и јав на по ли ти ка у ве зи с фил мом и те ле ви зи јом. 
Оп се р ва то ри ја при ба вља ин фор ма ци је прав не при ро де, али и ин фор ма-
ци је из обла сти фи нан си ја и тр жи шта, ко је су у ве зи с ових пет обла сти. 
Што се ти че ге о граф ског под руч ја, Европ ска ау ди о ви зу ел на оп сер ва то-
ри ја над зи ре, бе ле жи и ана ли зи ра по ма ке у сво јим др жа ва ма чла ни ца ма. 
По ред то га, до ступ ни су и по да ци из ва не вроп ских зе ма ља ка да је то по-
треб но. Про из во ди и услу ге Оп сер ва то ри је по де ље ни су у че ти ри гру пе: 
пу бли ка ци је, он лајн ин фор ма ци је, ба зе по да та ка и ди рек то ри ју ми, те 
кон фе рен ци је и ра ди о ни це.

Про пи си у Ср би ји, ко ји се углав ном огра ни ча ва ју на под сти ца ње 
пру жа ла ца ме диј ских услу га да обез бе де про грам ски са др жај ко ји је при-
сту па чан свим дру штве ним гру па ма про из во де при лич но обес хра бру ју ће 
ста ње у ау ди о ви зу ел ној обла сти за осо бе с ин ва ли ди те том. Без де цид ни-
јег де фи ни са ња оба ве за еми те ра, без ве ћих овла шће ња ре гу ла то ра, ко ја 
би зна чи ла и мо гућ ност санк ци о ни са ња од ре ђе них по сту па ња или не по-
сту па ња јав них и при ват них ме диј ских сер ви са, на постоjећем сте пе ну 
осе ћа ња дру штве не од го вор но сти и осве шће но сти, пру жа о ци ме диј ских 
услу га се увек мо гу по зва ти на не до ста так тех нич ких или фи нан сиј ских 
мо гућ но сти у обра зло же њу због че га ни су обез бе ди ли при сту па чан са-
др жај у сво јим про гра ми ма. Без си стем ског при сту па ре ше њу про бле ма, 
у Ср би ји ни је мо гу ће на пра ви ти су штин ски по мак у овој обла сти, а пре 
све га да ау ди о ви зу ел ни про стор у ско ри је вре ме бу де у зна чај ни јој ме ри 
осло бо ђен пре пре ка ко је спре ча ва ју да про грам бу де до сту пан сви ма. Тек 
ка да се овај ком плек сни дру штве ни про блем бу де по сма трао као ин те-
грал ни део кор пу са људ ских пра ва, Ср би ја ће би ти на тра гу ње го вог 
све о бу хват ног ре ша ва ња.
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SUM MARY: Ac ces si bi lity of au di o vi sual con tent for pe o ple with di sa bi li ti es is 
strongly re la ted to the right of fre e dom of opi nion and ex pres si on, right to the equ al tre-
at ment and the right to fre e dom from di scri mi na tion. UN, Co un cil of Eu ro pe and the 
Eu ro pean Union re gu la te the is sue of ac ces si bi lity, in clu ding the ac ces si bi lity of in for-
ma tion and com mu ni ca tion tec hno logy, ICT, by a num ber of do cu ments − con ven ti ons, 
char ters, di rec ti ves, etc. Ho we ver, the most im por tant in ter na ti o nal in stru ment stres sing 
this is sue in the con text of hu man rights is the UN Con ven tion on the Rights of Per sons 
with Di sa bi li ti es. Enor mo us de ve lop ments in the fi eld of ICT open up a lar ge sco pe of 
op por tu ni ti es for per sons with di sa bi li ti es to ha ve bar ri er-free ac cess to the au di o vi sual 
con tent. Among ot her things, di gi tal di stri bu tion sho uld ma ke the au di o vi sual con tent 
fully ac ces si ble to all.

The le gal fra me work of the Re pu blic of Ser bia re gu la ting this is sue in ge ne ral is in 
li ne with Eu ro pean stan dards, ho we ver, the per cen ta ge of fully ac ces si ble au di o vi sual 
con tent is far be low ac cep ta ble in Eu ro pe. Stron ger obli ga ti ons for pri va te and pu blic 
bro ad ca sters to pro vi de fully ac ces si ble me dia con tent, the in tro duc tion of qu o tas, gi ving 
new and mo re bin ding po wers to te le com and me dia re gu la tory body, etc., are so me of 
the ide as that, ap plied in Eu ro pe, had ge ne ra ted much bet ter si tu a tion in the au di o vi sual 
area for pe o ple with sen sory im pa ir ments.

Wit ho ut re de fi ned and mo re bin ding obli ga ti ons of bro ad ca sters, wit ho ut lar ger 
po wers of re gu la tory bo di es, which wo uld mean the pos si bi lity of in tro du cing san cti ons 
for cer tain ac ti ons or lack of ac tion of both pu blic and pri va te me dia ser vi ces, at this le vel 
of so cial re spon si bi lity awa re ness, me dia ser vi ce pro vi ders can al ways re fer to the lack 
of tec hni cal and fi nan cial ca pa ci ti es in the ir re spon se why they did not pro vi de ac ces si ble 
con tent in the ir pro grams. Hen ce, only with gre at op ti mism it can be ex pec ted that au di-
o vi sual area in Ser bia in the ne ar fu tu re will be bar ri er-free in a mo re sig ni fi cant ex tent 
in or der to fi nally ac hi e ve the goal of au di o vi sual world ac ces si ble to all.

KEYWORDS: per sons with di sa bi li ti es, ac ces si bi lity, au di o vi sual con tent, hu man 
rights, equ al tre at ment
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СА ЖЕ ТАК: Кул тур на на сле ђа и исто риј ски спо ме ни ци су не ми све до-
ци дру штве ног раз во ја ко ји за слу жу ју по себ но ме сто у свет ским ана ли ма, 
ка ко у ма те ри јал ном, та ко и у ду хов ном сми слу. У том по гле ду UNESCO 
је пред у зео низ ме ра ко ји ма при зна је та кве вред но сти, ме ђу тим ак ту ел ни 
ме ђу на род ни до га ђа ји, ди рект но узур пи ра ју кул тур но-исто риј ска обе леж-
ја ме ђу на род ном по ли ти ком ко ја у про це су гло ба ли за ци је до во ди у не из-
ве сност осо бе но сти од ре ђе них на ци о нал них иден ти те та. Над ле жност ове 
ме ђу на род не ор га ни за ци је ком про ми ту је се при ти сци ма во де ћих ме ђу на-
род них су бје ка та. Де фи ни са њем ње них стра те шких ци ље ва од ре ђу је се 
по ло жај др жав них су ве ре ни те та ње них чла ни ца. Сход но то ме по треб но је 
из ве сти кри те ри ју ме и пред ло ге ко ји ће оне мо гу ћи ти та кве тен ден ци је у 
ци љу очу ва ња не са мо кул тур не ба шти не јед ног на ро да, про сто ра, ре ли-
гиј ске по пу ла ци је, већ ње го вог иден ти те та и ње го ве др жав но сти. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ко со во, ме ђу на род ни од но си, UNESCO, Устав

УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ве ко ви људ ске кул ту ре ни су би ли до вољ ни да са чу ва ју ње не искон-
ске вред но сти од не ра зу ме ва ња, не пр о ми шље но сти и не ра ци о нал но сти 
људ ског ра зу ма, ко ји је по стао за ви сан од ни ских по бу да мо дер ног на чи-
на жи вље ња. Вред но сти тра ди ци је, обра зо ва ња и кул ту ре, за ме ње не су 
ква зи вред но сти ма ко је се су пр от ста вља ју ин ди ви ду ал ним обе леж ји ма 
дру штва. Иден ти тет јед ног дру штва огле да се у спо соб но сти ускла ђи ва-
ња тра ди ци је са са вре ме ним обра зов ним и на уч ним тен ден ци ја ма ко је 
јој омо гу ћа ва ју ин тер ак ци ју с дру гим дру штве ним иден ти те ти ма.

Не го ва ње ових вред но сти над зи ре се у ци ље ви ма Ор га ни за ци је Ује-
ди ње них на ци ја за обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру (Uni ted Na ti ons Edu ca ti o nal, 
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Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion). Ми шље ње о овој ме ђу на род ној ор га-
ни за ци ји, да ли због не зна ња или не до вољ не ин фор ми са но сти, огра ни-
ча ва ло се на чи ње ни ци да је над ле жност UNESCO-а пред ста вље на као 
„...про грам свет ске ба шти не ко ји има за циљ да иден ти фи ку је и про мо-
ви ше ме ста у све ту ко ја су од „из у зет не уни вер зал не вред но сти” [Pu leo 
2012: 17]. Ова кав кон цепт ту ма че ња уло ге ме ђу на род не ор га ни за ци је, као 
што је UNESCO, пре ви ше је уско де фи ни сан. Она је мно го ши ра јер про-
из и ла зи не из јед не, већ из ви ше функ ци ја чи ји је до мен „...ши ро ка област 
од го вор но сти у обра зо ва њу, на у ци, кул ту ри и ко му ни ка ци ји” [De Bar rin 
2009: 11].

Раз лог због ко јег UNESCO за у зи ма по себ но ме сто у ме ђу на род ном 
пра ву, од но сно ме ђу на род но-прав ним од но си ма, је сте у са др жи ни чл. 2 
Уста ва ове ор га ни за ци је по коjој је кон ста то ва но да ње но члан ство „по-
вла чи за со бом пра во на члан ство у Ује ди ње ним на ци ја ма” [U NE SCO 
Con sti tu ti on]. То зна чи да је функ ци о ни са ње ове ор га ни за ци је не по сред но 
под ре ђе но ци ље ви ма Ује ди ње них на ци ја.

Иа ко на гла ше на пи та ња над ле жно сти UNESCO-а де лу ју као це ли на 
јед ног кла сич ног фор мал ног ак та, она има мно го озбиљ ни ји ка рак тер, 
јер до ти че окви ре на ци о нал ног иден ти те та. 

Ако од ре ђе ни су бјект има пре тен зи је пре ма не кој те ри то ри ји (што 
је про тив прав но По ве љи УН), а при то ме чак и не по се ду је све еле мен те 
др жав но сти, при сва ја њем од ре ђе них кул тур но-исто риј ских на сле ђа мо же 
до ве сти у за блу ду ме ро дав но те ло (UNESCO, Еко ном ско-со ци јал ни са вет 
УН) о бит ним чи ње ни ца ма ко је не по сред но ука зу ју на ствар но-прав ну 
при ро ду кон крет ног пред ме та. На тај на чин, ми мо про пи са ног про то ко-
ла, спо р ни су бје кат до би ја ди рект ну мо гућ ност сти ца ња пу но прав ног 
члан ства у Ује ди ње ним на ци ја ма, од но сно обе леж ја свој стве на др жав ном 
су бјек ту. Ак ти ма ова квог ка рак те ра ди рект но се до во де у пи та ње ин те-
гри тет и спо соб ност де ло ва ња јед не ме ђу на род не ор га ни за ци је. 

Ин те гри тет UNESCO-а по чи ва на ње го вим ци ље ви ма, ко ји му да ју 
ве ли ку кре а тив ност у по сти за њу оп штег до бра, али исто та ко га и огра-
ни ча ва ју кроз дис кре ци о на (са ве то дав на) овла шће ња. 

Про блем ра да UNESCO-а огле да се у не до вољ ној ак тив но сти на ко-
рек ци ји фор мал но-ма те ри јал не и про це су ал не при ро де ма тич ног Уста ва 
и не ус кла ђе ним про јек ти ма с ре ал ним и ак ту ел ним чи ни о ци ма не ста-
бил но сти. Да би се раз у ме ла сло же ност овог про бле ма нео п ход но је са-
гле да ти UNESCO с два аспек та: 1) као не за ви сног су бјек та (ме ђу на род не 
ор га ни за ци је), и 2) као са став ни део (те ло) Ује ди ње них на ци ја.

Од го вор на ак ту ел не про бле ме UNESCO-а не тре ба тра жи ти ис кљу-
чи во у ње го вој над ле жно сти, већ и у ме ра ма ко је ће има ти ефи ка сни ји 
ис ход на очу ва њу ускла ђе них ме ђу на род но-прав них од но са. У том кон-
тек сту по треб но је ука за ти на оне фак то ре ко ји уру ша ва ју кре ди би ли тет 
UNESCO-а и де ста би ли шу су ве ре ни тет ње них чла ни ца. 
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ПРАВ НА ПРИ РО ДА И СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ UNESCO-А

Прав на при ро да UNESCO-а са др жа на је у ду а ли стич ком по и ма њу, 
као не за ви сне ме ђу на род не ор га ни за ци је, су бјек та ме ђу на род них од но са 
и су бјек та чи је је де ло ва ње под ре ђе но Уни вер зал ној По ве љи Ује ди ње них 
на ци ја, тј. чи ја уло га за ви си од ста во ва Ује ди ње них на ци ја. Спе ци фич но сти, 
с дру ге стра не, про из и ла зе из прав них пра зни на Уста ва UNESCO-а.

UNESCO као не за ви сна ме ђу на род на ор га ни за ци ја

Ау то но ми ја ове ме ђу на род не ор га ни за ци је огле да се у чи ње ни ци да 
је ње на над ле жност ве за на за сфе ру за шти те оних обе леж ја дру штве ног 
жи во та ко ји не по сред но ути чу на раз вој дру штве не све сти. Да кле, кроз 
функ ци ју пла си ра ња кул тур них, на уч них и ко му ни ка циј ских атри бу та 
сва ка дру штве на за јед ни ца ин ди рект но ути че на им пле мен та ци ју ге не-
рал них вред но сти, бри шу ћи гра ни цу ин ди ви ду ал не др жав но сти, што 
не рет ко до во ди у пи та ње одр жи вост на ци о нал ног ин те гри те та. Да ли ова-
кво гле ди ште има по зи тив ну или не га тив ну ко но та ци ју уло ге UNESCO-а 
у од но су на његове чла ни це? Мо жда се по је ди ни ау то ри не би сло жи ли 
с тврд њом да вред но сти јед ног на ци о нал ног од но сно др жав ног су бјек та 
као чла ни це има ика кав зна чај по пи та њу свр сис ход но сти ове ме ђу на род-
не ор га ни за ци је, јер се она за ла же за очу ва ње уни вер зал них вред но сти 
и до бр о би ти це ло куп ног чо ве чан ства. С аспек та па ци фи ста ова ква кон ста-
та ци ја би ла би ре ал но при хва тљи ва. Ме ђу тим, ако се оп штим ин те ре сом 
ус кра ћу је кре ди би ли тет др жав но сти јед не од чла ни ца, да ли би то зна-
чи ло да ин те рес те чла ни це не за слу жу је еле мен тар не усло ве сво је ег зи-
стен ци је, од но сно да ли на тај на чин ме ђу на род на ор га ни за ци ја ис пу ња ва 
сво је оба ве зе прописанe кон сти ту тив ним ак том.

Ин те рес сво јих чла ни ца UNESCO шти ти по сред ством ор га ни за цио-
них те ла. Фор мал но, над ле жност је де ро ги ра на. У окви ру Ге не рал не кон-
фе рен ци је др жа ве чла ни це пре ко сво јих пред став ни ка: „уре ђу ју по ли ти ку 
и глав не ли ни је ра да... с про пи си ма ко ји се до но се ... о обра зо ва њу, на у ци 
и ху ма но сти... при ли ком усва ја ња под не тих пред ло га...” [U NE SCO Con-
sti tu tion, m. 4]. 

Из вр шно ве ће пред ста вља ег зе ку тив ни ор ган UNESCO-а чи ја се 
функ ци ја са сто ји из: 

1. при пре ма днев ног ре да за Ге не рал ну кон фе рен ци ју,
2. од го вор но сти за из вр ше ње про гра ма усво је ног на Кон фе рен ци ји, 
3) функ ци је са вет ни ка,
3. пре по ру ка Ге не рал ној кон фе рен ци ји о при је му но вих чла но ва у 

ор га ни за ци ју, 
4. до но ше ње свог по слов ни ка [U NE SCO Con sti tu tion, m. 5]. 

Ге не рал ни ди рек тор пред ста вља део Се кре та ри ја та ко ји: 
1. фор му ли ше пред ло ге за од го ва ра ју ћу ак ци ју кон фе рен ци је и Ве ћа, 
2. при пре ма на црт про гра ма ра да за ор га ни за ци ју с од го ва ра ју ћим 

пла ном бу џе та, 
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3. при пре ма и до ста вља др жа ва ма чла ни ца ма пе ри о дич не из ве шта је, 
4. име ну је осо бље Се кре та ри ја та у скла ду с про пи си ма [U NE SCO 

Con sti tu tion, m. 6].

У сми слу струк тур ног и функ ци о нал ног ка рак те ра, ова ме ђу на род-
на ор га ни за ци ја за др жа ва свој ства уни вер зал ног и не за ви сног те ла. 

UNESCO као део ОУН

И по ред ау то но ми је ко ју за др жа ва, UNESCO у од ре ђе ној ме ри има 
до дир них та ча ка с дру гим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма, на ро чи то ка да 
је реч о Ује ди ње ним на ци ја ма. У ор га ни за ци о ном сми слу мо гла би се 
на пра ви ти ком па ра ци ја са струк ту ром Ује ди ње них на ци ја (Ге не рал на 
скуп шти на, Са вет без бед но сти, Ге не рал ни се кре та ри јат и се кре тар). Ме-
ђу тим, оно што пред ста вља кључ ну спо ну ове две ме ђу на род не ор га ни-
за ци је је сте њи хо ва ка у зал ност. Ди рект на по ве за ност с Ује ди ње ним на-
ци ја ма уо ча ва се у чл. 10. Уста ва UNESCO-а, где се ње го ва уло га по чл. 
57 По ве ље Ује ди ње них на ци ја по и сто ве ћу је са: „...спе ци ја ли зо ва ним 
аген ци ја ма уста но вље ним ме ђу на род ним спо ра зу ми ма и са ши ро ком 
ме ђу на род ном од го вор но шћу... на еко ном ским, со ци јал ним, кул тур ним, 
про свет ним, здрав стве ним и срод ним по љи ма...” (По ве ља УН, 1945: 12]. 
Из то га про ис ти че да чл. 63 По ве ље Ује ди ње них на ци ја UNESCO под ре-
ђу је Еко ном ском и со ци јал ном са ве ту ко ји с њом скла па уго вор ве зу ју ћи 
га за Ује ди ње не на ци је, а чи ја са др жи на под ле же одо бре њу Ге не рал не 
скуп шти не [Повеља УН, 1945: 13]. На овај на чин Ује ди ње не на ци је, кре-
и ра ју је дан вид фор мал но-прав не кон тро ле уго во ра, ко ја је нео п ход на, 
али не до вољ на ка да је реч о пи та њи ма фак тич ког ка рак те ра (ствар не 
над ле жно сти и еко ном ског обез бе ђе ња).

По ве за ност UNESCO-а с ОУН, не би за вре ђи ва ло по себ ну па жњу да 
чл. 12 Уста ва UNESCO-а у кон тек сту Прав ног ста ту са ор га ни за ци је ни је 
на гла сио чл. 104 и 105 По ве ље УН. У оства ри ва њу ци ље ва UNESCO-а 
ни је спо р но да за ступ ни ци, тј. на ци о нал на те ла по се ду ју од го ва ра ју ћи 
иму ни тет, али је спо р но до којег ни воа тај иму ни тет до се же. Сход но то ме, 
чл. 105 ст. 3 По ве ље Ује ди ње них на ци ја кон ста ту је да: „Ге не рал на скуп-
шти на мо же да ва ти пре по ру ке у ци љу од ре ђи ва ња по је ди но сти...ил и пред-
ла га ти у ту свр ху кон вен ци је чла но ви ма Ује ди ње них на ци ја” [Повеља 
УН, 1945: 19]. До не те кон вен ци је не огра ни ча ва ју се на јед ну ме ђу на род ну 
ор га ни за ци ју од но сно „спе ци ја ли зо ва ну аген ци ју”, већ се од но се и на су-
бјек те ко ји ни су њен део. Пре по ру ке у ко рист та квих су бје ка та не по сред но 
мо гу ути ца ти на сла бље ње ор га ни за ци је из ну тра. Да би се та кве по сле ди-
це из бе гле по треб но је са гле да ти евен ту ал но по сто ја ње прав них пра зни на.

Прав не пра зни не Уста ва UNESCO-а

Прав не пра зни не Уста ва огле да ју се у по сто ја њу не пот пу но де фи ни-
са них прав них од ред би и не до ре че ним пи та њи ма фак тич ког ка рак те ра. 
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Не пот пу но де фи ни са на од ред ба очи глед на је у чл. 2, ст. 3 Уста ва UNE-
SCO-а где је на гла ше но да пра во на члан ство у овој ор га ни за ци ји мо гу 
има ти „те ри то ри је или гру пе те ри то ри ја ко је ни су од го вор не за ста ње 
сво јих ме ђу на род них од но са” [УНЕСКО Устав]. Ова квом од ред бом осна-
жу ју се те жње раз ли чи тих гру па ци ја за се гре га ци јом и по тен ци ра ју ра ди-
кал не ме ре за по сти за ње та квог ци ља. У том до ме ну Ге не рал на кон фе рен-
ци ја не би тре ба ла ола ко да сту па у про цес гла са ња о но вим чла ни ца ма, 
без прет ход но утвр ђе них „кри те ри ју ма” ко ји ма се де фи ни шу усло ви за 
при сту па ње ме ђу на род ној ор га ни за ци ји. 

Еко ном ско обез бе ђе ње кao пи та ње фак тич ког ка рак те ра зна чај но је, 
јер по ред сред ста ва ко ја се обез бе ђу ју у окви ру оба ве за ње них чла ни ца 
и сред ста ва ко ја се обез бе ђу ју из спо ра зу ма с Ује ди ње ним на ци ја ма оста-
је спо р но пи та ње уло ге Ге не рал ног ди рек то ра UNESCO-а. Кон крет но, у 
чл. 9, ст. 3 Уста ва UNESCO-а кон ста то ва но је да: „Ге не рал ни ди рек тор 
мо же да при хва ти до бро вољ не при ло ге, по кло не, за ве шта ња и суб вен ци-
је ди рект но од вла да, јав них и при ват них ин сти ту ци ја, удру же ња и фи-
зич ких ли ца...” [УНЕСКО Устав]. На овај на чин отва ра се мо гућ ност 
„ло би ра ња” од ре ђе них пи та ња ко ја се из но се пред UNESCO. Ар гу мент 
та кве тврд ње је сте чл. 11, ст. 2 Уста ва ко ји на гла ша ва да: „...би ло ко је 
дру ге спе ци ја ли зо ва не ме ђу вла ди не ор га ни за ци је или аген ци је чи ја се 
свр ха и функ ци ја на ла зе у над ле жно сти ове ор га ни за ци је сма тра ју да је 
по жељ но да се из вр ши пре нос сво јих ре сур са и ак тив но сти у овој ор га-
ни за ци ји...мо же да уђе у уза јам но при хва тљив аран жман за ту свр ху” 
[УНЕСКО Устав]. 

Прав на пи та ња ве за на за над ле жност те ла UNESCO-а ра зи ла зе се у 
чл. 5, ст. 2 Уста ва по ко ме „...Из вр шно ве ће мо же за тра жи ти са ве то дав но 
ми шље ње од Ме ђу на род ног су да прав де о прав ним пи та њи ма ко ја на ста-
ју у обла сти ак тив но сти Ор га ни за ци је” [УНЕСКО Устав], док у чл. 14, 
ст. 2 Уста ва кон ста ту је да: „Сва ко пи та ње или спор у ве зи с ту ма че њем 
овог Уста ва би ће упу ће ни на утвр ђи ва ње Ме ђу на род ном су ду прав де или 
ар би тра жном су ду...” [УНЕСКО Устав]. С ова квог аспек та до во ди се у 
пи та ње да ли ова ме ђу на род на ор га ни за ци ја сво је не су гла си це ре ша ва у 
окви ру соп стве не над ле жно сти или пре пу шта ту уло гу ар би тра жним, 
од но сно суд ским те ли ма из ван ње не ин ге рен ци је. Уко ли ко је реч о са ве-
то дав ном ми шље њу, оно је као та кво нео ба ве зу ју ће. Ме ђу тим ако је у 
пи та њу спор, у том слу ча ју из ја шње ње су да по ста је оба ве зу ју ће. У овом 
кон тек сту тво рац Уста ва ни је био до сле дан ау то но ми ји ове ор га ни за ци је 
и на пра вио је ве ли ки рас ко рак из ме ђу ал тер на ти ва ко је оста вља ју про стор 
за пре и спи ти ва ње по је ди них од лу ка UNESCO-а.

ОД НОС UNESCO-А И РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

По што ва ње су ве ре ни те та др жа ве чла ни це пред ста вља јед но од 
основ них по сту ла та сва ке ме ђу на род не ор га ни за ци је. Оспо ра ва њем су-
ве ре ни те та јед не др жа ве, усту па њем при мар не уло ге де лу ста нов ни штва 
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ко је се јед но стра ним ак том де кла ри ше као не за ви стан, ди рект но се за-
ди ре у уну тра шње пи та ње те др жа ве.

У скла ду с тим, UNESCO тре бао би да раз мо три сво ју над ле жност 
има ју ћи у ви ду са др жи ну пре ам бу ле Уста ва Ре пу бли ке Ср би је. Ис хи тре-
ним ста вља њем на днев ни ред пи та ња члан ства де ла те ри то ри је јед не 
су ве ре не др жа ве и ње ним раз ма тра њем про из во ди се пре се дан ко ји у 
бу дућ но сти мо же да има знат но ве ће по сле ди це, јер се од ра жа ва на слич-
не спо ро ве ко ји још увек ни су ре ше ни.

У окви ру свог де се тог пле нар ног за се да ња Ге не рал на кон фе рен ци ја 
ис пи та ла је до ку мент 38 Ц/Плен/ДР.1 под на зи вом „Зах тев за при јем Ре-
пу бли ке Ко со во у UNESCO” где на кон гла са ња, на црт ре зо ли ци је ни је 
усво јен јер ни је до био по треб ну дво тре ћин ску ве ћи ну при сут них чла но-
ва [Re cords оf The Ge ne ral Con fe ren ce, 2016: 57]. Основ ни про блем функ-
ци о ни са ња свих ме ђу на род них ор га ни за ци ја, укљу чу ју ћи и UNESCO-а, 
је сте ме ха нич ко из ја шња ва ње о не ком пи та њу по тврд ним или од реч ним 
ста вом. Ре ше ње про бле ма не огле да се кроз ула же ње у ње гов ме ри тум, 
већ се огле да у по вр шним ми шље њи ма о тре нут ним ин те ре си ма гла сач ког 
те ла. У то ме се и раз ли ку је са вре ме на ме ђу на род на по ли ти ка од по сле-
рат не по ли ти ке. За по ста вља се ин те рес це ло куп не свет ске по пу ла ци је. 
Из те чи ње ни це и про из и ла зи бо ја зан на ко ји на чин ће се она од ра зи ти 
не са мо на ме ђу на род не од но се, већ и на без бед ност као по сле ди цу не про-
ми шље них по те за но си о ца ме ђу на род не по ли ти ке. По је ди не по сле ди це 
већ су уоч љи ве, али ме ђу на род ни по ли тич ки кру го ви још увек ни су 
спрем ни да их ви де.

У кон тек сту очу ва ња на ци о нал не ба шти не на Ко со ву и Ме то хи ји, 
по треб но је ука за ти на низ еле ме на та ко ји не по сред но по твр ђу ју ста ту сну 
функ ци ју Ре пу бли ке Ср би је као је ди ног су ве ре на на за шти ти ње них кул-
тур но-исто риј ских и на ци о нал них обе леж ја.

Раз ма тра ју ћи стра те гиј ски план UNESCO-а, сход но објек ту „За шти-
та, про мо ци ја и пре нос на сле ђа” нео п ход но је ука за ти на при ме ну ме ха-
ни за ма од зна ча ја за за шти ту од на си ља над кул тур ним иден ти те том 
[Me di um-Term Stra tegy 2014: 24]. По сто је ћи ме ха ни зми од ре ђе ни су ме ђу-
на род ним кон вен ци ја ма. Да би се при ме ни ла би ло ко ја ме ра, прет ход но 
тре ба са гле да ти чи ње ни це и окол но сти ко је на ру ша ва ју ин те гри тет на-
ци о нал ног до бра. 

По треб но је де фи ни са ти на ко ји на чин су за шти ће не кул тур но-исто-
риј ске те ко ви не, ка ко се чу ва ју, ко је фор мал но на ве ден као за штит ник, 
а ко за и ста, не по сред но пред у зи ма све на по ре на њи хо вом очу ва њу. Пра-
ће њем до ку мен та ци је о про јек ти ма уло же них сред ста ва на ре а ли за ци ји 
ин ве сти ци о них и ре кон струк циј ских пла но ва кул тур но-исто риј ских спо-
ме ни ка от кла ња ју се не ја сно ће о ствар ном кти то ру. Ова чи ње ни ца ве о ма 
је зна чај на у ци љу по би ја ња „фор мал них” тврд њи да су кон крет на до бра 
на аде ква тан на чин обез бе ђе на и збри ну та од про па да ња и на сил ног оште-
ће ња.

Оште ће ња ко ја су пре тр пе ла за шти ће на до бра упо ре ди ти с бро јем 
за бе ле же них, ра све тље них и санк ци о ни са них де ли ка та с еле мен ти ма 
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вер ске, ра сне и на ци о нал не не трпе љи во сти, чи ме се ди рект но ука зу је на 
ни во ме ра за шти те.

У про це су утвр ђи ва ња ре ле вант них чи ње ни ца не тре ба за не ма ри ти 
је дан фор мал ни пред у слов, да ли Ре пу бли ка Ср би ја по ла же пра во као 
пу но прав на чла ни ца UNESCO-а на кон вен ци је ко је је ра ти фи ко ва ла у 
ра ни јем пе ри о ду у свој ству Ју го сла ви је. Ако се њен су бјек ти ви тет иден-
ти фи ку је са су бјек ти ви те том ко ји да нас по се ду је не ће по сто ја ти ни ка кве 
фор мал но прав не коч ни це у по кре та њу ме ха ни за ма за шти те ње них пра ва. 

У скла ду с Кон вен ци јом о за шти ти свет ске кул тур не и при род не 
ба шти не, мо гу ће је под не ти мол бу Ко ми те ту за свет ску ба шти ну ра ди 
пру жа ња ме ђу на род не по мо ћи по во дом за шти те до ба ра ко ји ма рас по ла-
же др жа ва на те ри то ри ји где се на ла зе угро же на до бра [Службени лист 
СФРЈ, 1974, 56/74: 3]. У овом слу ча ју ис кљу чу је се по моћ фи нан сиј ског 
ка рак те ра, а ини ци ра прав но-тех нич ко пи та ње ег зи стен ци је.

Прет ход но тре ба ука за ти на по тре бу про ши ре ња ли сте за шти ће них 
до ба ра UNESCO-а, уз де таљ но обра зло же ње зна че ња и зна ча ја сва ког 
кул тур но-исто риј ског спо ме ни ка као де ла свет ске ба шти не. На овај на чин 
пи та ње очу ва ња кул тур них до ба ра по ди гло би се на је дан ви ши, ме ђу-
на род ни ни во, чи ме би се ди рект но пре и спи тао сва ки но ви по ку шај узур-
пи ра ња истих и спре чи ло ану ли ра ње зна ча ја јед ног на ро да. У скла ду с 
„га ран то ва њем ефи ка сне за шти те и очу ва ња” про пи са не у чл. 5 на ве де не 
кон вен ци је по треб но је ин си сти ра ти на: укљу чи ва њу у про гра ме оп штег 
пла ни ра ња; фор ми ра њу јед не или ви ше слу жби на за шти ти, одр жа ва њу, 
ре ва ло ри зо ва њу кул тур не и при род не ба шти не; на сто ја ти на ус по ста вља-
њу на ци о нал них или ре ги о нал них цен та ра за обу ку на по љу за шти те, 
одр жа ва ња и по пу ла ри за ци ји кул тур не и при род не ба шти не [Службени 
лист СФРЈ, 1974, 56/74: 3]. Овим ме ра ма Вла да Ре пу бли ке Ср би је, ак тив-
ни је би се укљу чи ла у ре ша ва ње по сто је ћих про бле ма, ин тен зи ви ра ла би 
те шњу са рад њу с ОУН за про све ту, на у ку и кул ту ру; Еко ном ско-со ци јал-
ним са ве том УН; као и чла ни ца ма UNESCO-а ко је има ју слич не про бле ме 
или пред ста вља ју по тен ци јал на жа ри шта за на ста нак та квих про бле ма.

Сле де ћи ни во за шти те кул тур не и при род не ба шти не по треб но је 
са гле да ти из угла при ме не Кон вен ци је о ме ра ма за за бра ну и спре ча ва ње 
не до зво ље ног уво за, из во за и пре но са сво ји не кул тур них до ба ра. По ред 
ме ра ко је пред у зи ма ју др жа ве чла ни це нео п ход но је укљу чи ва ње и дру-
гих су бјек та.

У скла ду са чл. 17, ст. 2 и 3 ове кон вен ци је по сред ством не вла ди них 
ор га ни за ци ја би ло би по жељ но ини ци ра ти ОУН за про све ту, на у ку и 
кул ту ру ра ди пред у зи ма ња ис тра жи ва ња и об ја вљи ва ње сту ди ја о про-
бле ми ма не до зво ље ног цир ку ли са ња кул тур них до ба ра (Слу жбе ни лист 
СФРЈ, 1973, 50/73: 8]. На овај на чин мо гла би се по сти ћи два ефек та:

1. Екс перт ским гру па ма на по љу при род њач ких и дру штве них на-
уч них обла сти не по сред но би се омо гу ћи ло да са струч ног аспек та из не-
су ста во ве и ми шље ња ко ји би де таљ но и на објек ти ван на чин до ку мен-
то ва ли она на ци о нал на до бра ко ја су пред мет или по тен ци јал ни пред мет 



не до зво ље них тран сфе ра и ука за ли на окви ре њи хо ве уни вер зал не вред-
но сти као де ла на ци о нал не и свет ске ба шти не,

2. По сти гао би се пу бли ци тет не са мо у ме ђу на род ним фор мал но-
прав ним кру го ви ма, већ и у ме ђу на род ној јав но сти. 

Иа ко су од ред бе Ме ђу на род ног пак та о еко ном ским, со ци јал ним и 
кул тур ним пра ви ма оп штег ка рак те ра и од но се се на пра ва по је дин ца у 
дру штве ној за јед ни ци, не тре ба за не ма ри ти ње го ву уло гу по пи та њи ма 
пра ва на кул тур ни раз вој јед ног дру штва. Раз лог ова кве тврд ње тре ба 
са гле да ти у чл. 15, ст. 4 Пак та по коjeм: „Др жа ве чла ни це овог пак та при-
зна ју ко ри сти ко је тре ба да бу ду ре зул та ти ја ча ња и раз вит ка ме ђу на род не 
са рад ње и ве за на по љу на у ке и кул ту ре” [Пакт о еко ном ским, со ци јал ним 
и кул тур ним правима]. Ова ква од ред ба ства ра про стор за ме ђу на род но-
-прав ну за шти ту кул тур но-исто риј сих и при род них до ба ра.

Тво р ци овог Пак та ука за ли су на мо гућ ност по сто ја ња прав них пра-
зни на и сход но то ме омо гу ћи ли су из но ше ња ста во ва и ми шље ња у слу-
ча је ви ма ка да до ђе до од ре ђе них про пу ста, по сред ством из ве шта ја ко га 
чла ни це до ста вља ју Ге не рал ном се кре та ру УН у кон тек сту ме ра пред у-
зе тих за „по што ва ње пра ва при зна тих у Пак ту” [Пакт о еко ном ским, 
со ци јал ним и кул тур ним правима]. Јед на од прав них пра зни на овог Пак-
та је сте не по сто ја ње си сте ма пре вен тив них ме ра као видa јем ства од 
зло у по тре ба за ин те ре со ва них стра на и по ли ти за ци је у до ме ну кул ту ре. 

У окви ру на ве де ног из ве шта ја др жа ве чла ни це тре ба „...да из не су 
фак то ре и те шко ће ко је оме та ју ове др жа ве да у пот пу но сти из вр ше сво-
је оба ве зе пред ви ђе не у овом пак ту” [Пакт о еко ном ским, со ци јал ним и 
кул тур ним пра ви ма, чл. 17]. У раз ма тра њу по кре ну тих ини ци ја ти ва, 
сход но са др жи ни овог Пак та, Еко ном ски и со ци јал ни са вет мо же преду-
зе ти од ре ђе не ме ре на утвр ђи ва њу ствар ног чи ње нич ног ста ња о про бле-
ми ма ко је чла ни ца из но си. Сход но то ме она „...мо же да за кљу чи спо ра-
зу ме са спе ци ја ли зо ва ним уста но ва ма ра ди под но ше ња из ве ш та ја у ве зи 
с по стиг ну тим на прет ком у по гле ду по што ва ња од ред би овог пак та” [Пакт 
о еко ном ским со ци јал ним и кул тур ним пра ви ма, чл. 18]. Ако би се та уло-
га огле да ла у ак тив но сти не за ви сног екс перт ског те ла (по сма тра ча) ко је би 
об је ди ни ло све еле мен те очу ва ња кул тур не ба шти не (на ве де не у окви ру 
овог по гла вља) до би ла би се јед на објек тив на сли ка о ра зли ци у прав ном 
и фак тич ком ста њу за шти ће но сти кул тур них до ба ра.

Ини ци ја ти ва Еко ном ског и со ци јал ног са ве та, мо же ути ца ти на ак ти-
ви ра ње уло ге дру гих те ла УН, на ро чи то ка да се по сто је ћи про бле ми транс-
фор ми шу у без бед но сне. По те зи ма Еко ном ског и со ци јал ног са ве та пред 
Ге не рал ном скуп шти ном мо гу ће је су спен до ва ти, па и у пот пу но сти спре-
чи ти пре се дан ко ји мо же да бу де по вод мно гим дру гим су бјек ти ма, да 
зах те ва ју од ре ђе не уступ ке. 

ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ПРО БЛЕ МИ UNESCO-А

Про бле ми у ра ду ме ђу на род них ор га ни за ци ја на ста ју у оном тре нут ку 
ка да се њи хо ва из вор на свр сис ход ност под ре ди мо ди фи ко ва ним ци ље-
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ви ма. Та кви ци ље ви по сте пе но пре ра ста ју у но ву док три ну чи ји дис курс 
ути че на про ме ну ње не су штин ске уло ге. Да би се то из бе гло ор га ни ме ђу-
на род них ор га ни за ци ја тре ба да оста ну до след ни при ме ни усво је них ака та.

Џеј ми То рес Бо дет (Ja i me Tor res Bo det) зна чај ме ђу на род не ор га ни за-
ци је, илу стра тив но је де фи ни сао као „...при вр же ност ду ху уни вер за ли зма 
ко ји би UNESCO сти му ли са ла као ʻса вест чо ве чан стваʼ и ан га жо вао у 
ʻкр ста шком ра ту за исти ну и то ле ран ци ју .̓..ˮ  [Престон 1989: 48]. Исти на 
и то ле ран ци ја, да нас, за ме ње ни су ком про ми си ма и лич ним ин те ре си ма. 
Ве ћи на раз ли ка про ис ти че из кул ту ре, јер је она са зда на из тра ди ци је, 
ре ли ги је и уоп ште вред но сти ко је је из два ја ју од дру гих на ро да. На тај 
на чин ја ча на ци о на ли зам, као не га ци ја уте ме ље них вред но сти UNESCO-а.

Се вер на Ир ска осла ња ју ћи се на келт ско на сле ђе из ра зи ла је ка те го-
рич ност: „Кул тур не раз ли ке, као што су је зик и ре ли ги ја, ни су де фи ни тив-
не раз ли ке са ме по се би иа ко је Г е лик кул тур ни иден ти тет у обе др жа ве, 
ње не им пли ка ци је за дру штво у це ли ни ни је оба ве зно слич но” [Cra ith 
2002: 154]. Ја ча њем тих раз ли ка ис кљу че на је при пад ност јед ној по пу ла-
ци ји. По след њи ре фе рен дум одр жан сеп тем бра 2014. го ди не у Шкот ској 
на стао је као по сле ди ца ду го го ди шњих „...ар ти ку ла ци ја шкот ског на цио-
на ли зма, по зи ва ња на на ци о нал ну тра ди ци ју, кул тур но на сле ђе и исто ри ју 
и је зик у дис кур су на ци о на ли зма” [Le ith 2011: 75]. По ну ђе на ал тер на ти ва 
оп стан ка за јед ни це с Ве ли ком Бри та ни јом из ве сна је, ме ђу тим по ста вља 
се пи та ње вре ме на ка да ће про ме на све сти Шко та о по тре би ис ти ца ња 
сво јих лич них вред но сти има ти дру га чи ји ис ход.

Ини ци ја ти ва за не за ви сност Флан дри је Барт Де Ве фер (Bart De We ver) 
по твр ди ла је да су „Је зич ке раз ли ке, и не увек исто вет на исто риј ска ис-
ку ства бел гиј ских за јед ни ца, учи ни ле про це се дез ин те гра ци је бел гиј ске 
др жа ве...” [Јovanović 2015: 42]. 

Про бле ми Ре пу бли ке Фран цу ске огле да ју се у ду а ли зму од лу ка 
Устав ног ве ћа. С јед не стра не „...од лу ка ма о Кор зи ци ко јој је од би је но 
ка ко при зна ва ње ʻкор зи кан ског на ро да ,̓ чак и као ʻобич не ком по нен те 
фран цу ског на ро да̓ ...ˮ  [Sa dran 2003: 167], с дру ге стра не Но ва Ка ле до ни-
ја, као ра ни ја пре ко мор ска те ри то ри ја, пред ста вље на као по се бан ко лек-
ти ви тет ко ји има уни ка тан ста тус у нор ма тив ној обла сти, укљу чу ју ћи и 
пи та ње др жа вљан ства [Sa dran 2003: 167].

Не мач ки на ци о нал ни иден ти тет одр жао се за хва љу ју ћи док три ни 
по ко јој „...не ма (спо ља шње) ет нич ке или је зич ке по де ле...са мо ‘ве ро ва ње’ 
или уве ре ње де фи ни ше ма њи ну” [Fa r nen 2004: 241]. Иа ко је пи та ње ма-
њи на ре гу ли са но по зи тив но-прав ним ак ти ма 1990, до слов но ни су де фи-
ни са на пи та ња њи хо вог по ли тич ког ан га жма на на са ве зном ни воу. Област 
Шле звиг Хол штајн (Schle swig-Hol stein), ко ја је тра ди ци о нал но и исто риј-
ски ве за на за Дан ску, по сред ством ли бе рал но ори јен ти са не пар ти је SSW, 
за шти ту ин те ре са дан ске ма њи не спро во ди је ди но на ре ги о нал ном ни воу, 
док је у са ве зном пар ла мен ту 1949. го ди не има ла пра во са мо на јед ног 
пред став ни ка [Фернен 2004: 240].

У про це су сти ца ња не за ви сно сти Ита ли ја се су ко би ла с плу ра ли змом 
ре ги о нал них др жа ви ца и де ло ва њем се па ра ти стич ких по кре та на остр ви ма 
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Сицилијa и Сардинијa, као и у по гра нич ним обла сти ма: До ли на Ао сте 
(Val le d A̓o sta), Фур ла ни ја-Ју лиј ска кра ји на (Fri u li-Ve ne zia Gi u lia) и Трен-
ти но-Ју жни Ти рол (Tren ti no-Al to Adi ge) [Jovović 2011: 297]. Овај про цес 
ни да нас ни је за вр шен.

Ова квих про бле ма у све ту има мно го ви ше и упра во због то га UNESCO 
у окви ру сво јих од лу ка тре ба да раз мо три по сле ди це ко је ства ра ју пре-
се да ни. Без об зи ра ко ли ко то из гле да ло ин ди ви ду ал но, сви ме ђу на род ни 
про бле ми има ју уни вер зал ни ка рак тер.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Ста ње у ко јем се UNESCO тре нут но на ла зи, мо же се по и сто ве ти ти 
са ста њем хи бер на ци је. Ако се у на ред ном пе ри о ду не пре ду зму од го ва-
ра ју ће ме ре, сва ка од лу ка ко ју бу де до не ла не га тив но ће се ма ни фе сто-
ва ти на ме ђу на род не од но се. Ако се јед но уну тра шње пи та ње упо р но 
ин тер на ци о на ли зу је има ће за по сле ди цу ак ти ви ра ње сва ког сло же ни јег 
уну тра шњег пи та ња пред ме ђу на род ним ин сти ту ци ја ма. На тај на чин 
ство ри ће се оби ла зни пут за ре ша ва ње спо р них пи та ња на ци о нал ног ка-
рак те ра.

Да би се та кав сце на рио из бе гао UNESCO тре ба де таљ ни је да са гле-
да про јек то ва ну стра те ги ју за пе ри од 2014–2020, кроз раз ра ду оних ме-
ха ни за ма ко ји би би ли ускла ђе ни с од ред ба ма ме ђу на род них ака та ка ко 
у до ме ну еко ном ско, со ци јал них и кул тур них пра ва, та ко и у обла сти 
основ них људ ских и по ли тич ких пра ва.

Оно што се од ова кве ор га ни за ци је оче ку је је сте ак тив ни је укљу чи-
ва ње у про це се ана ли зе по тен ци јал них фе но ме но ло шких и ети о ло шких 
чи ни о ца не ста бил но сти, ко ји као та кви тре ба да по слу же у про јек то ва њу 
али и фор му ли са њу но вих анек са ње ног Уста ва.

По себ ним про то ко ли ма по треб но је де фи ни са ти од ре ђе не про це су-
ал не по ступ ке и до пун ске ме ре ко ји ма др жав ни су бјек ти мо гу за шти ти ти 
свој на ци о нал ни иден ти тет од по ли ти за ци је.

Кон цепт по ли тич ког за сту па ња др жа ва чла ни це, тре ба за ме ни ти 
ан га жо ва њем екс перт ског ко ра, са зда ног од ака де ми ка, је ди но ме ро дав-
них, да из но се чи ње нич но ста ње, без по ли тич ког кон тек ста.

У до ме ну за шти те на ци о нал ног иден ти те та Ре пу бли ке Ср би је на 
про сто ру Ко со ва и Ме то хи је, рас по ла га ју ћи тре нут ним прав ним сред стви-
ма: ука за ти на прав не пра зни не у Уста ву UNESCO-а, кон кре ти зо ва ти по-
де лу над ле жно сти струч ног ка дра вла ди ног сек то ра, у окви ру обра зов них 
ин сти ту ци ја екс пе ра та на по љу исто ри је, ар хе о ло ги је, лин гви сти ке, укљу-
чи ти не вла ди не ор га ни за ци је (асо ци ја ци је из ди ја спо ре) ко је кул ту ро ло-
шком и исто риј ском гра ђом мо гу да пот кре пе до ка зна сред ства за очу ва ње 
ви тал них вред но сти кул тур не за о став шти не. 

Све из не те чи ње ни це и пред ло зи, ка ко на ге не рал ном, та ко и на ин-
ди ви ду ал ном ни воу отва ра ју но ва пи та ња о над ле жно сти и стра те шким 
по те зи ма ове ме ђу на род не ор га ни за ци је као јед ног од кључ них су бје ка та 
на ко ји ма по чи ва пр ви бе дем за шти те су ве ре ни те та др жа ва. Ис кљу чи ва њем 
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објек тив них ста во ва ме ђу на род не за јед ни це о ак ту ел ним про бле ми ма 
свет ска сце на по слу жи ће ис кљу чи во као ору ђе за пот ку су ри ва ње ве ли ких 
си ла, што ће за ис ход има ти анар хи ју и уни ште ње, не са мо на ци о нал не 
и свет ске кул тур не ба шти не, већ и уни ште ње оно га што нас раз ли ку је 
од дру гих жи вих би ћа.
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ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ НА ЦИ ЈА  
И БОР БА ПРО ТИВ СА ВРЕ МЕ НОГ ТЕ РО РИ ЗМА

БО РИ ША ЛЕ ЧИЋ
Ака де ми ја за на ци о нал ну без бед ност
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду су при ка за не основ не ка рак те ри сти ке са вре ме ног 
тран сна ци о нал ног те ро ри зма, на ро чи то ње го вих по јав них об ли ка по сле 
на па да Ал Ка и де на Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве 11. сеп тем бра 2001. го-
ди не. Ука за но је и на про бле ме ко ји у ак ту ел ном пе ри о ду оп те ре ћу ју ме ђу-
на род не од но се, на ро чи то у по гле ду ре ла ци ја нај у ти цај ни јих зе ма ља све та, 
и ко ји ди рект но ути чу на сма ње ње ефи ка сно сти и огра ни ча ва ју до ме те 
ан ти те ро ри стич ких ак тив но сти у гло бал ним раз ме ра ма. У цен трал ном 
де лу ра да пре зен то ва не су нај зна чај ни је ак тив но сти Ор га ни за ци је ује ди ње-
них на ци ја, пре вас ход но ма ни фе сто ва не у ве ли ком бро ју ре зо лу ци ја Са-
ве та без бед но сти, у про на ла же њу ме ха ни за ма, ства ра њу усло ва и ор га ни-
зо ва њу су бје ка та ме ђу на род ног пра ва у бор би про тив овог пр во ра зред ног 
без бед но сног про бле ма и по ли тич ког фе но ме на ко ји и да ље пред ста вља 
не ре ши ву ениг му за са вре ме ни свет, по је ди не др жа ве, њи хо ве ли де ре, над-
ле жне спе ци јал не слу жбе и на уч ну јав ност.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: тран сна ци о нал ни те ро ри зам, ан ти те ро ри стич ка 
де лат ност, ме ђу на род на са рад ња, Ор га ни за ци ја ује ди ње них на ци је

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ СА ВРЕ МЕ НОГ ТЕ РО РИ ЗМА  
И ПРО ТИВ РЕЧ НО СТИ КО ЈЕ УМА ЊУ ЈУ УСПЕ ШНОСТ  

АН ТИ ТЕ РО РИ СТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Јед на од основ них осо бе но сти са вре ме ног те ро ри зма, у пр вом ре ду 
гло бал ног џи ха ди зма усме ре ног на ства ра ње уни вер зал не исла ми стич ке 
др жа ве, ко ји до жи вља ва екс пан зи ју по чев од 11. сеп тем бра 2001. го ди не 
и на па да Ал Ка и де на ци ље ве у САД, је ње гов тран сна ци о нал ни ка рак тер. 
На и ме, те ро ри зам на шег до ба је из ви ше раз ло га, из ме ђу оста лог и због 
ши ро ко по ста вље них иде о ло шких и по ли тич ких ци ље ва, ко ри шће ња 
мо дер них тех но ло ги ја у обла сти ко му ни ка ци ја, мо гућ но сти ла ког и бр зог 
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пу то ва ња на ве ли ке раз да љи не, јед но став ног до ла же ња до ва тре ног оруж-
ја и екс пло зив них сред ста ва, рас по ла га ња зна чај ним из во ри ма фи нан си-
ра ња и сл., иза шао ван гра ни ца по је ди нач них др жа ва и по стао прет ња по 
без бед ност у пла не тар ним раз ме ра ма. 

Упра во на овој окол но сти те ме љи се за кљу чак да уса мље ни на по ри 
тих др жа ва да се из бо ре с ак тив но сти ма те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, без 
об зи ра на њи хо ву еко ном ску моћ и про фе си о нал не ка па ци те те спе ци ја-
ли зо ва них ин сти ту ци ја или њи хо вих ор га ни за ци о них је ди ни ца у чи јем 
де ло кру гу ра да се на ла зи спро во ђе ње ан ти те ро ри стич ких ме ра (оба ве штај-
но-без бед но сне слу жбе, по ли ци ја, вој ска, пра во суд ни ор га ни, итд.), не 
мо гу да ти за до во ља ва ју ће и трај не ре зул та те, на ро чи то у ду жем пе ри о ду 
[Ho o ver 1998: 8]. Ви ше је узо р ка овој по ја ви, а као је дан од ва жни јих мо же 
се на ве сти ком плек сност са вре ме них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја и рас-
про ста ње ност њи хо вог де ло ва ња. При ме ра ра да, те ро ри стич ка ор га ни-
за ци ја, мо же би ти фор ми ра на на јед ном кон ти нен ту, ли де ри и иде о ло зи 
мо гу да се скри ва ју на дру гом, ње не ће ли је мо гу би ти рас по ре ђе не на тре-
ћем, док при ку пља ње фи нан сиј ских сред ста ва те че на че твр том, а иза бра-
не ме те на па да да се на ла зе на пе том кон ти нен ту. 

Да ов де ни је реч о пу кој те о риј ској фик ци ји, до ка зу је већ по ме ну ти 
на пад на САД, бу ду ћи да су те ро ри сти Ал Ка и де, фи нан си ра ни из ра зних 
кра је ва све та, за при пре ме ко ри сти ли и те ри то ри ју Не мач ке, и то та ко 
што су „тро ји ца от ми ча ра жи ве ла не ко ли ко го ди на у Хам бур гу и пра ви-
ла пла но ве за атак, при че му су ко ри сти ли ли бе рал ну по ли ти ку пре ма 
ази лан ти ма, слаб над зор над ле жних ор га на вла сти и сна жну за шти ту 
при ват но сти и сло бо ду ве ро и спо ве сти, због че га су при пре ме за на пад 
вр ши ли у џа ми ја ма” [Ле чић 2014: 48]. Сто га је еви дент но да искре на, 
све о бу хват на и ди на мич на са рад ња ре ле вант них су бје ка та ме ђу на род ног 
пра ва у овој обла сти „не ма ал тер на ти ву, те је очи глед но да ће она, без 
об зи ра на све уну тра шње про тив реч но сти, ипак по сте пе но ја ча ти и раз-
ви ја ти се” [Гор бу нов 2008: 252]. Иа ко се та кав за кљу чак чи ни ло гич ним 
и ис прав ним, па чак у из ве сној ме ри и јед но став ним због сво је очи глед-
но сти, овај рад ће, из ме ђу оста лог, на сто ја ти да ука же на узро ке и раз ли-
чи те мо ти ве ко ји, и по ред ње не нео п ход но сти, оте жа ва ју, успо ра ва ју и 
ума њу ју ефи ка сност ме ђу на род не са рад ње у бор би про тив са вре ме ног 
тран сна ци о нал ног те ро ри зма.

Про бле ми и огра ни че ња уо ча ва ју се већ на на уч ној рав ни, при ли ком 
по ку ша ја да се до ђе до уни вер зал не де фи ни ци је те ро ри зма, док се у до-
ме ну прак тич ног су прот ста вља ња овом сло же ном об ли ку по ли тич ког 
на си ља те пре пре ке про гре сив но уве ћа ва ју. При то ме тре ба има ти у ви ду 
да про на ла же ње те о риј ског уте ме ље ња у ква ли тет ној и це ло ви тој де фи-
ни ци ји те ро ри зма игра ве о ма ва жну уло гу и у ан ти те ро ри стич кој прак си, 
јер „да би смо зна ли про тив че га се бо ри мо и ка ко да се про тив не чег 
бо ри мо, пр во мо ра мо зна ти шта је то” [Si me u no vić 2009: 17]. Ипак, на том 
по љу уо ча ва ју се мно ге објек тив не и су бјек тив не те шко ће, од ко јих је 
кључ на „дво стру кост стан дар да, а ти ме и дво стру кост мо ра ла у ме ђу на-
род ној по ли ти ци”, бу ду ћи да „све зе мље, а на ро чи то ве ли ке си ле, бес-
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ком про ми сно ис ко ре њу ју ону вр сту те ро ри зма ко ја им пре ти. Ме ђу тим, 
ка да је у пи та њу те ро ри зам у „ту ђем дво ри шту”, не ма ли број зе ма ља 
по на ша се крај ње се бич но, а ти ме че сто и су прот но ме ђу на род ном пра ву, 
иду ћи све до гра ни ца отво ре не по др шке не ким фор ма ма те ро ри зма. Опре-
де љи ва ње за по др шку не чи јем те ро ри зму је увек и фак тич ко опре де љи-
ва ње про тив оно га пре ма ко ме је тај те ро ри зам усме рен. Са мим тим је и 
ло гич но што др жа ве ко је по др жа ва ју не чи ји те ро ри зам, не на зи ва ју тај 
те ро ри зам те ро ри змом, већ ге ри лом или осло бо ди лач ким по кре том иа ко 
по ја ва не ис пу ња ва основ не усло ве да би би ла та ко на зва на” [Si me u no vić 
2009: 18]. До бар при мер за то је од нос ко ји је ва жан и ути ца јан део ме ђу на-
род не за јед ни це сво је вре ме но имао пре ма де ло ва њу и ци ље ви ма тзв. Осло-
бо ди лач ке вој ске Ко со ва (ОВК), од би ја ју ћи да је, упр кос не дво сми сле ним 
до ка зи ма, су штин ски озна чи као те ро ри стич ку ор га ни за ци ју. Чак, су прот-
но од то га, пру жао јој је раз ли чи те ви до ве по др шке као су бјек ту „по кре-
та от по ра” за јед ни це ет нич ких Ал ба на ца у АП Ко со во и Ме то хи ја про тив 
цен трал них вла сти Ср би је у Бе о гра ду.

Дво стру кост стан дар да, од но сно иг но ри са ње или по др жа ва ње ак-
тив но сти по је ди них те ро ри стич ких ор га ни за ци ја, у ве ћи ни слу ча је ва 
ни је ре зул тат спон та них и не про ми шље них ре ак ци ја, плод по гре шне про-
це не или не до стат ка ин фор ма ци ја о кон крет ној по ја ви, од раз ствар не ин-
до лент но сти или по ку шај да се оста не не у тра лан, већ, као што се ви ди из 
прет ход ног раз ма тра ња, про це не да је та кво по сту па ње у ин те ре су др жа-
ве или са ве за др жа ва ко је шти те, по ма жу или су при вид но не за ин те ре со-
ва не за те ро ри стич ке ак те ко је оне спро во де. Има ју ћи у ви ду по ли тич ку 
при ро ду те ро ри зма као об ли ка на си ља, та кви ин те ре си су и са ми пре вас-
ход но по ли тич ке про ве ни јен ци је, с тим да је у њи ма го то во увек при сут на 
и еко ном ска ди мен зи ја, од но сно ин тен ци ја да се кроз де ло ва ње те ро ри ста 
на не по сре дан или по сре дан на чин оства ри опи пљи ва ма те ри јал на ко рист. 

При ме ри за то у са време ној по ли тич кој и без бед но сној прак си су 
број ни: по моћ при осни ва њу, фи нан си ра њу, на о ру жа ва њу, вр бо ва њу и ин-
док три на ци ји чла но ва те ро ри стич ких ор га ни за ци ја ко је де лу ју на стра ни 
опо зи ци је усме ре не на ру ше ње од ре ђе ног ре жи ма, чи ја по ли ти ка ни је у 
скла ду с ин те ре си ма др жа ве ко ја по ма же те ро ри сте; по др шка те ро ри сти-
ма да то ком ду жег пе ри о да до при но се не ста бил но сти не ке др жа ве, ка ко 
би јој се озбиљ но и трај но осла би ле по зи ци је, и то не са мо ње них вла сти 
у од но си ма са стра ним фак то ри ма ко ји сто је иза те ро ри ста, већ и уру ши-
ле ин сти ту ци је као та кве; пре у зи ма ње, уз по моћ те ро ри ста, кон тро ле над 
екс пло а та ци јом при род них ре сур са јед не др жа ве, обич но ње них енер гет-
ских по тен ци ја ла, од стра не ино фак то ра, итд. [De utch 1997: 13]. Та кво по-
сту па ње те ро ри зам од ин кри ми ни са не де лат но сти пре о бли ку је, са ста но-
ви шта оства ри ва ња прак тич не ко ри сти, у при хва тљи ву по ја ву, а те ро ри сте 
од кри ми на ла ца или зло чи на ца у сво је вр сне „ле ги тим не” су бјек те у ме-
ђу на род ним од но си ма, при че му се не во ди ра чу на о чи ње ни ци да сва ко 
„ди рект но или ин ди рект но при зна ва ње пра ва на во ђе ње бор бе про тив 
др жа ве (те ро ри стич ким ме то да ма – прим. аут.) ства ра мно го број не прав не 
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ко ли зи је и по ли тич ке по те шко ће у оства ри ва њу ме ђу на род не ан ти те ро-
ри стич ке са рад ње” [Фе до ров 2006: 33].

По ла зе ћи од те зе да је по ли ти ка крај ње праг ма тич на де лат ност, при 
че му ту праг ма тич ну ком по нен ту не рет ко тре ба схва ти ти у ње ном не га-
тив ном зна че њу, до ла зи се до за кључ ка да ће се не ки су бјек ти ме ђу на-
род ног пра ва од лу чи ти на бор бу про тив те ро ри зма са мо ако им то до но-
си ви ше ко ри сти не го по др шка те ро ри зму, од но сно ако про це не да би 
да ље де ло ва ње те ро ри ста ишло на ште ту њи хо вих ин те ре са. При мер за 
то је од нос САД пре ма де ло ва њу во ђе Ал Ка и де Оса ме Бин Ла де на, ко га 
су сна жно по др жа ва ле у пе ри о ду со вјет ске ин тер вен ци је у Ав га ни ста ну, 
а ка сни је про го ни ле као нај ве ћу опа сност по њи хо ву на ци о нал ну без бед-
ност. Већ са ма та чи ње ни ца ре ла ти ви зу је ра ни је из не ту кон ста та ци ју о 
по тре би да са рад ња с дру гим др жа ва ма на су прот ста вља њу те ро ри зму 
бу де искре на, од но сно без зад њих на ме ра и мо гућ но сти да се, уко ли ко 
се то про це ни као ути ли тар но, од про тив ни ка по ста не спон зор и по ма гач 
те ро ри ста, а све на ште ту до ско ра шњих са ве зни ка у ан ти те ро ри стич кој 
ко а ли ци ји. Ако се по ђе од ових пре ми са, мо же се оце ни ти да ме ђу на род-
на са рад ња у овој обла сти би ва де ло твор на тек ка да све стра не у то ме 
про на ђу ва жан за јед нич ки ин те рес, ко ји је у да том тре нут ку зна чај ни ји 
од њи хо вих па р ти ку лар них ци ље ва.

НА ПО РИ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ УЈЕ ДИ ЊЕ НИХ НА ЦИ ЈА  
У БОР БИ ПРО ТИВ СА ВРЕ МЕ НОГ ТЕ РО РИ ЗМА

И по ред свих огра ни че ња ко ја сто је на пу ту овом про це су, ве ли ки 
број те ро ри стич ких на па да ра ди кал них исла ми ста ко ји се пер ма нент но 
де ша ва ју без ма ло у свим де ло ви ма све та, при мо рао је ве ћи део ме ђу на-
род не за јед ни це да се под се ти по сто је ћих и ин тен зи ви ра рад на ства ра њу 
но вих ин стру ме на та за по ста вља ње пре ма овом без бедносном фе но ме ну, 
ка ко на гло бал ном, та ко и на ре ги о нал ном и ме ђу др жав ном ни воу. Ка да 
је реч о са рад њи нај ши рег, услов но ре че но уни вер зал ног до ме та, по себ ну 
па жњу тре ба обра ти ти на на по ре нај зна чај ни је ме ђу на род не ор га ни за ци-
је, Ује ди ње них на ци ја (ОУН), и ње них спе ци ја ли зо ва них те ла, у пр вом 
ре ду Ан ти те ро ри стич ког ко ми те та Са ве та без бед но сти (СБ) ОУН.1 Ана-
ли за ак тив но сти ОУН по ка зу је да се за по че так њи хо вог фо ку си ра ња на 
про блем са вре ме ног тран сна ци о нал ног те ро ри зма мо же узе ти 1999. го-
ди не, ка да је СБ ОУН усво јио Ре зо лу ци ју 1269, ко јом је овај фо рум ука зао 
на штет ност те ро ри зма, на гла сио нео п ход ност уса вр ша ва ња по сто је ће 
прав не ба зе за ме ђу на род ну са рад њу у бор би про тив овог об ли ка по ли-
тич ког на си ља, ука зао на по тре бу да се из вр ши о ци те ро ри стич ких на па да 
учи не до ступ ним пра во суд ним ор га ни ма и стро го осу дио пру жа ње уто-
чи шта овој ка те го ри ји ли ца [Re so lu tion 1269 (1999) UN SC].

1 Пи та њу бор бе про тив те ро ри зма су по све ће не и Ор га ни за ци ја ме ђу на род ног ци вил-
ног ва зду хо плов ства, Ме ђу на род на по мор ска ор га ни за ци ја, Ме ђу на род на аген ци ја за атом-
ску енер ги ју, Ор га ни за ци ја за за бра ну хе миј ског оруж ја, Кан це ла ри ја УН за пи та ња дро ге 
и кри ми на ла, итд. [Гор бу нов 2008: 253–254].
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Из у зет но жи ва де лат ност ОУН усле ди ла је по сле 11. сеп тем бра 2001. 
го ди не, ка да је СБ усво јио ви ше ре зо лу ци ја ко ји ма су осу ђе ни те ро ри-
стич ки на па ди Ал Ка и де на САД и утвр ђен пут за во ђе ње вој них опе ра-
ци ја про тив те ро ри ста и др жа ва ко је их по др жа ва ју и скри ва ју [Ha a land 
Kra mer and Yetiv 2007: 409–432]. ОУН су Ре зо лу ци јом СБ 1368, до не том 
са мо је дан дан по сле на па да Ал Ка и де на САД, до при не ле и осни ва њу 
гло бал не ан ти те ро ри стич ке ко а ли ци је, бу ду ћи да је СБ дао пу ну по др шку 
САД и ње ним са ве зни ци ма за ин тер вен ци ју про тив та ли ба на у Ав га ни-
ста ну, што је био пр ви слу чај ова квог ор га ни зо ва ња бор бе про тив те ро-
ри зма у исто ри ји ме ђу на род не за јед ни це [Re so lu tion 1368 (2001) UN SC]. 
По ка за ло се да би упра во ова ан ти те то ри стич ка де лат ност мо гла по ста ти 
јед на од обла сти око ко је би се ује ди нио нај ве ћи број др жа ва, али и по ла зна 
осно ва за „ре фор му ОУН у скла ду с но вом ре ал но шћу пост би по лар ног 
све та” [Ве се лов ский 2009: 84]. 

С дру ге стра не, да ва ње зва нич не по др шке упо тре би вој не си ле у 
ре гу ли са њу од но са на ме ђу на род ној сце ни пред ста вља ло је од сту па ње 
од те мељ них на че ла на ко ји ма по чи ва ОУН и, пре ма ми шље њу екс пе ра-
та из др жа ва ко је не гле да ју бла го на кло но на по ступ ке САД пре ма дру гим 
су бјек ти ма ме ђу на род ног пра ва, отво ри ло про стор за евен ту ал не зло у по-
тре бе на сил них ме то да од стра не ове др жа ве, на ро чи то по сле зва нич не 
из ја ве Ва шинг то на у том пе ри о ду, да ће у ци љу са мо од бра не мо ра ти да 
при ме ни до дат не ме ре про тив те ро ри ста [UN Se cu rity Co un cil Do cu ment 
S/2001/946]. Ин те ре сант но је, ме ђу тим, да су мо жда и нај ве ћи так ма ци 
САД у гло бал ној аре ни, Ру ска Фе де ра ци ја и Ки на, ово га пу та по др жа ле 
ини ци ја ти ву САД, ви де ћи у њој шан су да оства ре соп стве не ин те ре се. 
Мо сква је у та квој си ту а ци ји ис ко ри сти ла при ли ку да, „по зи ва ју ћи се на 
део Ре зо лу ци је 1368 о пра ву сва ке др жа ве да се бра ни од агре си је и јед но-
стра но од го во ри при ме ном си ле про тив ви нов ни ка те ро ри стич ких на па-
да, на ре ди ла бом бар до ва ње Пан киј ског ка њо на, у ко ме су се скри ва ли 
че чен ски те ро ри сти и њи хо ви са ве зни ци из Ал Ка и де” [Жељ ски 2015: 
223]. Та ко ђе, Ки на је про це ни ла да би иста Ре зо лу ци ја мо гла би ти осно ва 
за ре ша ва ње пи та ња Ти бе та на сил ним ме то да ма [Ве се лов ский 2009: 87]. 
У кон тек сту те за из не тих у овом ра ду о дво стру ким стан дар ди ма у ме ђу-
на род ним од но си ма, мо же се по ста ви ти пи та ње да ли би Ру ска Фе де ра-
ци ја и Ки на ста ле на стра ну САД да то у кон крет ном слу ча ју ни је би ло 
у њи хо вом ин те ре су, као и да ли би САД у дру гим окол но сти ма пре шле 
пре ко ак тив но сти Мо скве у Гру зи ји и Пе кин га на Ти бе ту, на ро чи то ако 
се зна да је Ва шинг тон у ви ше на вра та кри ти ко вао та кве по ступ ке, и то 
опет ви ше због оства ре ња сво јих ге о стра те шких ци ље ва, а ма ње због 
ис кре не за бри ну то сти за по што ва ње ме ђу на род ног пра ва и до бро би ти 
ста нов ни штва у овим ре ги о ни ма.

Прав ни те ме љи ме ђу на род не са рад ње у окви ру ОУН у обла сти су-
прот ста вља ња тран сна ци о нал ном те ро ри зму оја ча ни су и из у зет но ва-
жном Ре зо лу ци јом СБ ОУН број 1373 из 2001. го ди не. На и ме, њом су 
по твр ђе не ре зо лу ци је 1269 и 1368, а на са мом по чет ку тек ста по но вље на 
је не дво сми сле на осу да те ро ри стич ких на па да у Њу јор ку, Ва шинг то ну и 
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Пен сил ва ни ји и из ра же на од луч ност ме ђу на род не за јед ни це да се у бу дућ-
но сти спре че ма ни фе ста ци је ме ђу на род ног те ро ри зма, ко је су озна че не 
као прет ње ми ру и без бед но сти све та. Сход но то ме, чла ни це СБ ОУН 
оба ве за ле су се да ће се уз др жа ва ти од ор га ни зо ва ња, под сти ца ња, по ма-
га ња или уче ство ва ња у те ро ри стич ким на па ди ма на те ри то ри ји дру гих, 
али и сво јих др жа ва, што под ра зу ме ва и спре ча ва ње ре гру то ва ња и на-
о ру жа ва ња те ро ри ста. По себ но је ак цен то ва на по тре ба спре ча ва ња и 
су зби ја ња свих об ли ка фи нан си ра ња те ро ри стич ких ака та, укљу чу ју ћи 
и хит но за мр за ва ње нов ча них сред ста ва за ко је се утвр ди да има ју та кву 
на ме ну. Да би ме ђу на род на са рад ња у бор би про тив те ро ри зма за и ста 
би ла успе шна, по треб но је из гра ди ти си стем за бла го вре ме ну раз ме ну оба-
ве штај них по да та ка из ме ђу без бед но сних слу жби [Mas sa ri 2005–2006: 6], 
у пр вом ре ду о кре та њу те ро ри ста за хва љу ју ћи фал си фи ко ва ним ис пра-
ва ма, про ме ту оруж ја, екс пло зи ва и дру гих опа сних ма те ри ја, с на гла ском 
на оруж је за ма сов но уни ште ње, што је та ко ђе на гла ше но у Ре зо лу ци ји 
1373 [Re so lu tion 1373 (2001) UN SC]. 

Сле де ћи ко рак би ло је осни ва ње Гру пе за ана ли тич ку по др шку и 
кон тро лу санк ци ја, ко јој су ка сни је, Ре зо лу ци јом СБ ОУН 1526 из 2004. 
го ди не, по ве ре не функ ци је при ку пља ња, ана ли зе и оце не ин фор ма ци ја 
о ефек тив но сти по сто је ћих ан ти те ро ри стич ких ме ра, као и фор му ли са ње 
пред ло га за њи хо во по бољ ша ње. Ка да је реч о Ре зо лу ци ји 1373, кон тро ла 
ње не при ме не је по ве ре на Ан ти те ро ри стич ком ко ми те ту при СБ ОУН, 
за ми шље ном да бу де ин стру мент за уса вр ша ва ње ан ти те ро ри стич ког за-
ко но дав ства зе ма ља чла ни ца, по бољ ша ње ко ор ди на ци је с ме ђу на род ним, 
ре ги о нал ним и су бре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма, пру жа ње по мо ћи чла-
ни ца ма и мо ни то ринг ис пу ња ва ња пре у зе тих оба ве за у бор би про тив 
те ро ри зма [Гор бу нов 2008: 266]. 

У пр вом пе ри о ду ра да овог Ко ми те та по ка за ли су се и из ве сни про-
бле ми у ко ор ди ни ра њу ак тив но сти по је ди них др жа ва. Из ме ђу оста лог, 
не ке од њих су на спе ци фи чан на чин ту ма чи ле Ре зо лу ци ју 1373, на при-
мер, та ко што ни су пра ви ле раз ли ку из ме ђу пој мо ва „фи нан си ра ње те-
ро ри зма” и „пра ње нов ца”, што је до ве ло до то га да су са мо у „опра ном” 
нов цу ви де ли сред ства за фи нан си ра ње те ро ри зма, иа ко се у те свр хе че сто 
ко ри сти но вац сте чен кроз пот пу но ле гал не и тран спа рент не ак тив но сти. 
Та ко ђе, уо че но је да по је ди не чла ни це ОУН, и по ред де кла ра тив но из ра-
же не спрем но сти, за пра во из бе га ва ју да, ка да је то по треб но, про сле де 
парт не ри ма ин фор ма ци је о сво јим гра ђа ни ма ко ји су би ли укљу че ни у 
ак тив но сти те ро ри стич ких ор га ни за ци ја у ино стран ству.

У ци љу опе ра ци о на ли зо ва ња про кла мо ва них ци ље ва у бор би про тив 
те ро ри зма, ОУН су ус по ста ви ле те сне ве зе с дру гим ме ђу на род ним ор га-
ни за ци ја ма и ин сти ту ци ја ма, укљу чу ју ћи и Ор га ни за ци ју за европ ску 
без бед ност и са рад њу (ОЕБС). Та ко су већ у де цем бру 2001. го ди не ОЕБС 
и Кан це ла ри ја ОУН за дро гу и кри ми нал (Uni ted Na ti ons Of fi ce on Drugs 
and Cri me – UN DOC) на ме ђу на род ној кон фе рен ци ји у Кир ги ста ну по сти-
гли спо ра зум о усва ја њу Ак ци о ног про гра ма, ко јим су по ја ча ни све о бу-
хват ни на по ри на пла ну без бед но сти и бор бе про тив те ро ри зма, по себ но 



у Цен трал ној Ази ји. Осим то га, у ци љу раз ви ја ња опе ра тив не мо ћи ОЕБС-а, 
осно ва на је Је ди ни ца за ак ци ју про тив те ро ри зма (An ti-Ter ro rist Unit – 
АТU) ко ја те сно са ра ђу је с Ан ти те ро ри стич ким ко ми те том при СБ ОУН. 
За да так АТУ би ла је по моћ чла ни ца ма ОЕБС-а да спро ве ду све смер ни це 
до не те од стра не ОУН о бор би про тив те ро ри зма [Mas sa ri 2005–2006: 7]. 

По сле опи са них ак тив но сти из 2001. го ди не, СБ ОУН до са да је усво-
јио ви ше од два де сет ре зо лу ци ја по све ће них те ро ри стич ким прет ња ма, 
во ђен по тре бом да се из бо ри с овим про бле мом, ко ји је, из у зев САД, те шко 
по га ђао Ру ску Фе де ра ци ју по чев од Пр вог че чен ског ра та 1994. го ди не па 
све до да нас, за тим Шпа ни ју 2004. го ди не, Ве ли ку Бри та ни ју 2005. го ди-
не, Фран цу ску 2015. го ди не, као и мно ге дру ге зе мље. У скло пу тих ак тив-
но сти, ОУН је пре по знао и зна чај про на ла же ња де фи ни ци је те ро ри зма ко ја 
би би ла при хва тљи ва на уни вер зал ном ни воу. Иа ко ни су у пот пу но сти 
из вр ши ле тај за да так, у Ре зо лу ци ји 1566 из 2004. го ди не су по ку ша ле да 
то учи не фор му ли са њем јед не рад не де фи ни ци је, у ко јој је на ве де но да 
„кри ми нал ни ак ти, укљу чу ју ћи оне про тив ци ви ла, по чи ње ни с на ме ром 
да се иза зо ве смрт или озбиљ на те ле сна по вре да, или узи ма ње та ла ца, с 
ци љем да се иза зо ве ста ње ужа са у ши рој јав но сти или у гру пи осо ба 
или код од ре ђе них осо ба, за стра ши ста нов ни штво или при си ли вла да 
или ме ђу на род на ор га ни за ци ја да не што учи ни или се уз др жи од чи ње-
ња, ко ји чи не пре кр ша је у окви ру спек тра и оно га што је де фи ни са но у 
ме ђу на род ним кон вен ци ја ма и про то ко ли ма ве за ним за те ро ри зам, ни су 
ни под ко јим усло ви ма оправ да ни раз ло зи ма по ли тич ке, фи ло зоф ске, 
ра сне, ет нич ке, вер ске или дру ге слич не при ро де” [Re so lu tion 1566 (2004) 
UN SC]. Осим то га, Ре зо лу ци јом 1624 из 2005. го ди не СБ ОУН је као је дан 
од за да та ка у ме ђу на род ној са рад њи ис та као по тре бу су прот ста вља ња 
иде о ло ги ји те ро ри зма, те бор бу с про па ган дом и гло ри фи ка ци јом ове 
по ја ве [Re so lu tion 1624 (2005) UN SC]. Ти ме је ство ре на осно ва да се под-
стре ки ва ње на те ро ри зам и вр бо ва ње из вр ши ла ца на раз ли чи те на чи не, 
укљу чу ју ћи и ко ри шће ње ин тер не та, на ме ђу на род ном ни воу озна че као 
кри вич на де ла [Гор бу нов 2008: 267].

Ге не рал на скуп шти на ОУН је 8. сеп тем бра 2006. го ди не усво ји ла 
Гло бал ну ан ти те ро ри стич ку стра те ги ју, пр ви до ку мент тога ти па у то ку 
ви ше де це ниј ског по сто ја ња ове ме ђу на род не ор га ни за ци је, чи ме су ОУН 
по ка за ле ини ци ја ти ву да за у зму јед но од во де ћих ме ста у су прот ста вља њу 
те ро ри зму, као и да се не дво сми сле но на ла зе на кур су ства ра ња све оп ште 
ат мос фе ре не при хва та ња те ро ри зма као ме то да за во ђе ње по ли тич ке 
бор бе, без об зи ра на мо ти ве ко ји га иза зи ва ју. У до ку мен ту је на гла сак 
ста вљен на пре вен тив но де ло ва ње, од но сно на от кла ња ње узро ка ко ји по-
го ду ју еска ла ци ји те ро ри зма, а та ко ђе и на мо да ли те те за ја ча ње по тен ци-
ја ла сва ке др жа ве у тој обла сти. Ме ђу глав не узро ке те ро ри зма су убро ја ни 
раз ли чи ти не ре ше ни кон флик ти, упли та ње стра ног фак то ра у уну тра шња 
пи та ња су ве ре них др жа ва, де ху ма ни за ци ја жр та ва те ро ри зма у свим ње-
го вим об ли ци ма и ма ни фе ста ци ја ма, угње та ва ње, ет нич ка, на ци о нал на 
и вер ска дис кри ми на ци ја и си ро ма штво, а као по зи тив не ме ре су ис так ну-
та за ла га ња за одр жи ви еко ном ски раст и раз вој, вла да ви на пра ва, до бро 
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упра вља ње, по што ва ње људ ских пра ва и вер ских сло бо да, по бољ ша ње 
обра зов них си сте ма и ве ће ин тер кул тур но раз у ме ва ње. Уо ча ва ју ћи да 
мар ги на ли зо ва ни пред став ни ци омла ди не пред ста вља ју по год не ме те за 
ин док три на ци ју и вр бо ва ње за укљу чи ва ње у те ро ри стич ке ор га ни за ци-
је, ОУН је ука за ла на по тре бу њи хо вог ква ли тет ни јег со ци јал ног укљу-
чи ва ња, пре вас ход но пу тем за по шља ва ња. Ло гич но је за кљу че но да је 
не ке од ових ме ра мо гу ће оства ри ти у ре ла тив но крат ком пе ри о ду, док 
дру ге зах те ва ју стр пље ње и ду го го ди шње на по ре ка ко др жав них ор га на, 
та ко и не вла ди них ор га ни за ци ја и пред став ни ка ци вил ног дру штва [Uni ted 
Na ti ons A/RES/60/288]. 

Као и мно ге слич не ини ци ја ти ве, и ова је под ву кла нео п ход ност ме-
ђу на род не са рад ње у бор би про тив те ро ри зма, укљу чу ју ћи и ства ра ње 
ме ђу на род ног ан ти те ро ри стич ког цен тра, као је ди ног на чи на да се ста не 
на пут по ја ви ко ја ни је по ка зи ва ла зна ке је ња ва ња, већ је вре ме ном до-
би ја ла но ве са др жа је и „му ти ра ла” на на чин ко ји је ин хи би рао ан ти те-
ро ри стич ке на по ре. На ве де но илу стру је и ини ци ја ти ва ОУН да се ви ше 
па жње по све ти ко ор ди ни ра њу ак тив но сти др жа ва на су прот ста вља њу 
зло у по тре би ин тер не та од стра не те ро ри ста, што под ра зу ме ва да и те 
др жа ве ин тен зив ни је ко ри сте ово сред ство за ан ти те ро ри стич ку про па-
ган ду. На ви ше ме ста је ука за но и на опа сност да те ро ри сти при ли ком 
из вр ше ња на па да упо тре бе оруж је за ма сов но уни ште ње [Uni ted Na ti ons 
A/RES/60/288]. 

Све до 2014. го ди не у ре зо лу ци ја ма СБ ОУН о бор би про тив те ро-
ри зма као глав на прет ња је фи гу ри ра ла те ро ри стич ка ор га ни за ци ја Ал 
Ка и да. По чев од Ре зо лу ци је 2170, на гла сак се пре но си на ак тив но сти тзв. 
Ислам ске др жа ве Ира ка и Ле ван та (ISIL) и те ро ри стич ке ор га ни за ци је 
Ал Ну сра Фронт, по зна те и под на зи вом Си риј ска Ал Ка и да на те ри то-
ри ји Ира ка и Си ри је [Re so lu tion 2170 (2014) UN SC, Re so lu tion 2178 (2014); 
UN SC, Re so lu tion 2195 (2014) UN SC]. По след њи до ку мент тог ти па је 
Ре зо лу ци ја 2199 из 2015. го ди не, у ко јој је ис так ну та по тре ба раз ма тра ња 
де ло твор них сред ста ва за су прот ста вља ње ISIL и Ал Ну сра Фрон ту, као 
и свим по је дин ци ма, гру па ма и ком па ни ја ма по ве за ним с Ал Ка и дом, 
пре све га у обла сти спре ча ва ња фи нан си ра ња те ро ри зма. Има ју ћи у ви-
ду да су ове те ро ри стич ке ор га ни за ци је овла да ле бо га тим на ла зи шти ма 
наф те, по себ но је, и то у ви ше на вра та, ука за но на штет ност свих ви до ва 
ди рект не или ин ди рект не тр го ви не овим енер ген том и ње го вим де ри ва-
ти ма, а у ко ји ма би се у уло зи про да ва ца на шли те ро ри сти. СБ ОУН је 
овог пу та, као и у не ко ли ко прет ход них ре зо лу ци ја, по хва ли ла ан га жо-
ва ње ор га ни за ци је Арап ска ли га на пла ну су прот ста вља ња те ро ри зму, 
на ро чи то то ком 2014. го ди не [Re so lu tion 2199 (2015) UN SC]. 

У овој ре зо лу ци ји су нај о штри је осу ђе на јав на по гу бље ња та ла ца, 
от ми це де це и же на, као и њи хо во зло ста вља ње, пре све га си ло ва ња и 
при нуд но скла па ње бра ко ва, по чи ње но од стра не при пад ни ка тих те ро-
ри стич ких ор га ни за ци ја. На гла ша ва њем да пла ћа ње от ку па за оте та ли-
ца пред ста вља ва жан из вор при хо да те ро ри ста и до при но си раз ви ја њу 
њи хо вих опе ра тив них спо соб но сти у прав цу ефи ка сни јег ор га ни зо ва ња 
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и из вр ше ња те ро ри стич ких на па да, као и да их под сти че на но ва кид на-
по ва ња, СБ ОУН је сви ма ко ји раз ми шља ју о овом мо да ли те ту за осло ба-
ђа ње оте тих ли ца им пли цит но по ру чио да гре ше. Узи ма ју ћи у об зир да 
је јед на од осо бе но сти те ро ри стич ког де ло ва ња Ислам ске др жа ве Ира ка 
и Ле ван та (ISIL) и Ал Ну сра Фрон та уни шта ва ње бо га тог кул тур но-исто-
риј ског на сле ђа у Ира ку и Си ри ји, укљу чу ју ћи и вер ске објек те, као и број-
ни слу ча је ви ор га ни зо ва ња и спро во ђе ња пљач ки ар хе о ло шких на ла зи-
шта, му зе ја, би бли о те ка и ар хи ва, те кри јум ча ре ња и про да је ар те фа ка та 
кул ту ре, СБ ОУН је по звао чла ни це да се ан га жу ју на спре ча ва њу тих 
ак тив но сти [Re so lu tion 2199 (2015) UN SC]. 

ЗА КЉУ ЧАК

Иа ко ана ли за број них ре зо лу ци ја и дру гих ви до ва ан га жо ва ња ОУН 
на пла ну су прот ста вља ња са вре ме ном те ро ри зму по ка зу је да су у њи ма 
че сто по на вља ју исте кон ста та ци је, ста во ви, вред но сне оце не, са ве ти и 
пре по ру ке, еви ден тан је до при нос ове ор га ни за ци је у по и ма њу, пре по-
зна ва њу и ука зи ва њу на кон крет не слу ча је ве овог об ли ка по ли тич ког 
на си ља, као и у про на ла же њу мо да ли те та да се от кло не ње го ви узро ци 
и са ни ра ју не га тив не по сле ди це. С дру ге стра не, та ко ђе је очи глед но да 
су кон крет ни ре зул та ти на об у хват ном и трај ном су зби ја њу те ро ри зма 
скром ни ји не го што тре ба да бу ду, на ро чи то у да на шње вре ме, ка да ова 
по ја ва све ви ше еска ли ра, на ра ста ју ћи до ни воа на ко ме су те ро ри сти 
ISIL-а до шли у при ли ку да фор ми ра ју соп стве ну ква зи др жа ву. Ме ђу тим, 
по гре шно би би ло пре у ве ли ча ва ти од го вор ност ОУН за очи глед но не до-
вољ ну ефи ка сност. Пре би се мо гло за кљу чи ти да је нај зна чај ни ја ме ђу-
на род на ор га ни за ци ја огле да ло свих не са вр ше но сти ње них чла ни ца, и то 
пре све га оних нај у ти цај ни јих, као и про тив реч но сти и раз ли чи тих ин те-
ре са ко ји оп те ре ћу ју њи хо ве ре ла ци је и спре ча ва ју их да од не су по бе ду 
над те ро ри змом. 
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СА ЖЕ ТАК: Јав на и кул тур на ди пло ма ти ја су кон цеп ти спољ них по-
ли ти ка го то во свих мо дер них др жа ва. Као кон цепт и прак са по себ но су 
до ла зи ле до из ра жа ја за вре ме Хлад ног ра та, иа ко у ди пло мат ској прак си 
мо же мо про на ћи тен ден ци је ко му ни ци ра ња са стра ном јав но шћу и кре и-
ра ња пер цеп ци је код стра них пу бли ка још од са мих по че та ка ди пло ма ти-
је. Због со фи сти ци ра ни јих на чи на де ло ва ња и не сум њи вих ре зул та та у 
ства ра њу трај ни јих парт нер ско-при ја тељ ских ве за у стра ним зе мља ма, 
овај сег мент ди пло ма ти је по зна ти ји је као „ме ка моћ” у ди пло мат ској прак-
си. Од нај по зна ти јих ак те ра на гло бал ној по ли тич кој ма пи до нај пре сти-
жни јих свет ских уни вер зи те та, јав на и кул тур на ди пло ма ти ја по ста ју 
атрак ти ван и иза зо ван пред мет ин те ре со ва ња. У на шем ре ги о ну и по ред 
до брих при ме ра ова кве ди пло мат ске прак се, де ба те и раз ме на ис ку ста ва 
о овим те ма ма ве о ма су рет ке.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: јав на ди пло ма ти ја, кул тур на ди пло ма ти ја, ди ги тал-
на ди пло ма ти ја

КА КО ЈЕ ПО ЧЕ ЛО? 
ШТА ЈЕ МО ГЛО ПО ЉУ ЉА ТИ НЕ ПРИ КО СНО ВЕ НЕ ПРИН ЦИ ПЕ  

И ПРАК СЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ?

На уч но от кри ће дво ји це про из во ђа ча па пи ра, ба лон бра ће Монгол-
фjе (Jo seph et Éti en ne Mont gol fi er) над ви сио се, 1783 го ди не, из над Дво р ца 
Вер сај и иза звао уз бу ђе ње ма се од 300 хи ља да љу ди. За оно до ба, овај 
до га ђај пр во ра зред не сен за ци је пре по ро дио је до та да шњи не при ко сно-
ве ни „при род ни и све ти ред и по ре дак” јав ног спек та кла у Фран цу ској, 
за то што ни ка да ра ни је ни је мо гло да се ви ди не што та ко спек та ку лар но, 
а још да бу де из ван окви ра ста рог кра љев ског де ко ра. Из ди за ње ба ло на 
из над Вер са ја пред ста вља ло је хра бро и др ско на ру ша ва ње за тво ре ног и 
стро го кон тро ли са ног двор ског про то ко ла. Др зну ти се и на пра ви ти та кав 



до га ђај зна чи ло је да ти но ву ди мен зи ју до та да шњим јав ним спек та кли ма. 
Ово ве ли ко на уч но от кри ће про сто је на ло жи ло офи ци јал ној Кра љев ској 
ака де ми ји на у ка да при зна и на чи не кре и ра ња јав ног спек та кла, до ступ-
ног та ко ши ро кој пу бли ци. Ба лон је био ви зу ел но вла сни штво сва ког 
гле да о ца из пу бли ке. За тво ре ни про то кол и ко декс по на ша ња на Дво ру 
Лу ја XVI не по врат но je про би јен овим ви дом дру штве ног јав ног ри ту а ла 
у ко јем ви ше на вр хо ви ма при о ри те та ни је мо гла да се за па зи не при ко-
сно ве на кра љев ска хи је ра р хи ја про то ко ла. Не пу них 200 го ди на ка сни је, 
1962. го ди не с ко смич ког цен тра у Фло ри ди, Џон Хер шел Глен мла ђи 
(John Her schel Glenn) кре ће у сво ју тро днев ну ми си ју око Зе мљи не ор би-
те а спек такл су пра ти ли ми ли о ни гле да ла ца [Димитрова 2016]. Тач но 
пе де сет го ди на ка сни је, на кон спек та ку лар ног пу то ва ња у све мир, ста-
нов ни ци пла не те, у ди рект ном пре но су, гле да ли су спек та ку лар ни скок 
Фе лик са Ба ум га рт не ра (Fe lix Ba um gart ner) с иви це све ми ра.1 

До га ђај у ве зи с бра ћом Монголфjе илу стру је раз вој но вог ти па од-
но са др жа ве и дру штва, др жа ве и ње них гра ђа на, чи ја је ема на ци ја у 
прак си ви ше од два ве ка по сле овог от кри ћа не по врат но усло вље на ре-
во лу ци јом у ко му ни ка ци ји. Но ве ин фор ма тич ке тех но ло ги је по ста ле су 
нео дво ји ви део и основ ни ин стру мент по ли ти ча ра, ко ји да нас не би мо гли 
да прак ти ку ју до бре по ли ти ке ако не др же до нај ва жни јег од но са за њи-
хов рад – од но са с гра ђа ни ма, пу бли ком – ко ји се исто та ко под јед на ко 
др же ин фор ма тич ких тех но ло ги ја, чи ме има ју при ступ свим ин фор ма-
ци ја ма у ре ал ном вре ме ну, ка ко на до ма ћој та ко и на стра ној по ли тич кој 
сце ни. Де мо кра ти за ци ја при сту пу ин фор ма ци ја ма, пре тва ра гра ђа не све 
ви ше у не за ви сне по сма тра че, а мо гућ ност да истог мо мен та из ра зе и 
сво је ста во ве по свим ва жним гло бал ним пи та њи ма чи ни их ак тив ним 
уче сни ци ма и кре а то ри ма ме ђу на род не по ли ти ке. С исто риј ског аспек та, 
по ја ва ба ло на бра ће Монголфjе озна ча ва по че так кра ја ста рог, езо те рич-
ног кру га по ли тич ки пред о дре ђе них пер со на, ко ји у да на шње вре ме мо-
ра ју да раз ми шља ју пре све га ка ко ра ци о нал но да упра вља ју про це си ма 
ства ра ња и кул ти ви са ња пе р цеп ци ја, ко је су не рет ко су бли мат и це лом 
спек тру од ре ђе них емо ци ја, а све са ци љем осва ја ња од ре ђе них по зи ци-
ја или за шти те од ре ђе них ин те ре са. Тај на чин упра вља ња пе р цеп ци ја ма 
је но ви и све ва жни ји део ди пло мат ских прак си мо дер них др жа ва и мо-
же мо га на зва ти јав ном ди пло ма ти јом, по зна ти јом у по ли тич ким реч ни-
ци ма као soft po wer (ме ка си ла) или бор ба за сти ца ње што по вољ ни јег 
јав ног мње ња, не са мо пред сво јом, до ма ћом, јав но шћу већ и пред свет-
ском пу бли ком и ме ђу на род ном јав но шћу. Тер мин ме ка си ла у по ли тич-
кој ми сли пр ви је увео Џо зеф Нај (Jo seph Nye) [Мелисен 2009: 28], по 
мно ги ма је дан од де сет нај у ти цај ни јих по ли ти ко ло га 20. ве ка и бив ши 
са вет ник у Клин то но вој ад ми ни стра ци ји. Да нас, не са мо ди пло ма те од 
прак се, већ и на уч на, а и ши ра јав ност све ви ше го во ре о ве ли ком про бо-
ју јав не и кул тур не ди пло ма ти је у окви ри ма на ма до бро по зна те тра ди-
ци о нал не, кла сич не или вест фал ске ди пло ма ти је. Не по сто ји ни је дан 

1 Ви де ти: [Skok sa ivice svemira, 2012].
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по зна ти свет ски по ли ти чар ко ји ни је пре по знао пред но сти јав не и кул-
тур не ди пло ма ти је, ни ти свет ски зна чај ни уни вер зи тет ски цен тар у ко јем 
се не из у ча ва ју јав на и кул тур на ди пло ма ти ја као пред мет, под јед на ко 
иза зо ван и атрак ти ван, ка ко за про фе со ре та ко и за сту ден те. Што због 
но вог, отво ре ног, де мо крат ски јег, са свих стра на при влач ни јег при сту па 
ди пло мат ској прак си, јав на и кул тур на ди пло ма ти ја иза зов су ко ји се нај-
те ме љи ти је ана ли зи ра, про јек ту је и ре а ли зу је у ми ни стар стви ма спољ них 
по сло ва, кул ту ре, обра зо ва ња, еко но ми је, тр го ви не, спор та – од нај ве ћих 
игра ча на гло бал ној по ли тич кој сце ни, до ма њих и не то ли ко зна чај них 
мо дер них др жа ва.

ЗА ШТО БАШ ЈАВ НА И КУЛ ТУР НА ДИ ПЛО МА ТИ ЈА?

Фран цу ска је, без сум ње, род но ме сто и јав не и кул тур не ди пло ма-
ти је [Vi zo mi r ski i Šnaj der 2006: 19]. Из ван гра ни ца Фран цу ске, вр хун ској 
шко ли кла сич не фран цу ске ди пло ма ти је, у ко јој су кул ту ра и еру ди ци ја, 
дис крет ни шарм вла да ју ћег ди пло мат ског фран цу ског је зи ка, по не ста ли 
су на чи ни да за др жи и оства ри ци ље ве ам би ци о зне фран цу ске по ли ти ке. 
Тра ди ци о нал но су пар ни штво с бри тан ском им пе ри јом, по себ но на пла ну 
до ми на ци је над ко ло ни ја ма ши ром све та и од ре ђе ни гу би так тих по зи-
ци ја, још кра јем 19. ве ка на те ра ло ја Фран цу зе да осми сле и ор га ни зу ју 
отва ра ње сво јих кул тур них цен та ра ши ром све та, под фор ма том Али јанс 
фран сез (Al li an ce française). Ло ци ра ни сву да где је би ло фран цу ског ути-
ца ја а фи нан си ра ни из Па ри за, у тим цен три ма се про мо ви са ла фран цу ска 
кул ту ра и одр жа вао и кре и рао њен имиџ, из у ча вао фран цу ски је зик, а 
ти ме и пер цеп ци је о Фран цу ској као моћ ној свет ској си ли. Бри тан ци ни су 
од мах пре по зна ли и од го во ри ли на ово фран цу ско ула га ње у кул ту ру, ван 
ње них гра ни ца. Тек агре сив на не мач ка на ци стич ка про па ган да, на те ра-
ла је Бри тан це 1934. го ди не, да отво ре сво је са ве те (Bri tish Co un cil), где 
се на нај бо љи и нај лак ши на чин кре и ра ла пер цеп ци ја о Ве ли кој Бри та-
ни ји. У Дру гом свет ском ра ту, осим на рат ним по при шти ма, рат се по чео 
пре ба ци ва ти и на план кул ту ре, у ви ду рат не про па ган де: пре ко књи га, 
фил мо ва, по зо ри шних пред ста ва итд. Рат се во дио свим сред стви ма, а ма-
сов ни ме ди ји по ста ли су јед но од по ља на ко јем се рат и во дио и до би јао. 
До би ли су га са ве зни ци, ко ји не ду го по сле то га за по чи њу је дан ду ги 
ви ше де це ниј ски рат, за ко ји мно ги на уч ни ци ка жу да је пре све га био, 
„Хлад ни рат” у кул ту ри. Не про бој ни зид „Гво зде не за ве се” ни је се дао 
про би ти нај мо де р ни јим сред стви ма на о ру жа ња, упр кос до та да не ви ђе ној 
тр ци у на о ру жа њу из ме ђу свет ских су перси ла то га вре ме на, САД и СССР. 
Зид је пао због успе шно сти аме рич ке кул тур не ди пло ма ти је да при ву че 
и „осво ји ср ца и умо ве” љу ди ши ром све та, а тих го ди на по себ но у зе мља-
ма Вар шав ског пак та. „Глас Аме ри ке”, филм ска и му зич ка ин ду стри ја, 
мо да или на чин и стил жи во та у ко јем је кре и ра на пер цеп ци ја о сло бо ди 
по је дин ца као вр хов ни при о ри тет, би ли су ин стру мен ти до бро про јек то-
ва не кул тур не ди пло ма ти је ко ја је успе шно под ри ла си стем вред но сти 
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го ди на ма гра ђе ног и не го ва ног у зе мља ма Ис точ ног бло ка. Го сто ва ња 
аме рич ких џез-му зи ча ра и пи са ца у СССР на ко ји ма је би ла де мон стри-
ра на сло бо да го во ра, из ра за и из бо ра има ла су да ле ко се жан и ду бок ути цај 
на ру ске пи сце, му зи ча ре, умет ни ке и гра ђа не уоп ште [Vi zo mir ski i Šnaj-
der 2006: 102]. Аме рич ка јав на и кул тур на ди пло ма ти ја има ле су сво је 
нај сјај ни је тре нут ке – ис пла ти ла су се ве ли ка уло же на сред ства а ци ље ви 
су би ли оства ре ни. Не ко ли ко де це ни ја ка сни је, на ма пи гло бал не кул тур-
не ди пло ма ти је, ис цр та ва ле су се ди на мич не про ме не, ко је су уко рак 
пра ти ле про ме не на свет ској еко ном ској ма пи. По ред аме рич ких и ру ских 
кул тур них по ли ти ка и ак ци ја, вред но је по ме ну ти сна жан про бој ки не ске, 
ин диј ске, ја пан ске или ју жно ко реј ске кул тур не ди пло ма ти је, бра зил ске 
и тур ске ак ци је у кул ту ри, ста би лан скан ди нав ски мо дел гра ђе ња брен-
да при влач но сти, спек тар ра зно ли ких кул тур них по ну да у окви ри ма 
Европ ске уни је, пре ко сво јих ин сти ту ци ја из обла сти ме ђу на род не кул-
тур не са рад ње, као што су Бри тан ски са вет, Али јанс фран сез, Ге те ов 
ин сти тут, Ин сти тут Сер ван тес, Ин сти тут Дан те Али ги је ри. Да су до бра 
кул тур на и јав на ди пло ма ти ја увек прет ход ни ца еко ном ској про мо ци ји 
и еко ном ској ди пло ма ти ји, све сне су др жа ве ра сту ћих еко но ми ја при хва-
та ју ћи ову чи ње ни цу као по ли тич ки ак си ом. Илу стра ти ван је при мер 
не мач ких про ме на у ди пло мат ској прак си. Још 2000. го ди не та да шњи 
ми ни стар спољ них по сло ва Јо шка Фи шер (Joschka Fischer) на про ши ре-
ном са стан ку свих та да шњих не мач ких ди пло ма та пред ста вио је но ви 
кон цепт и дао на ло ге и упут ства пре ма ко ји ма сва ки не мач ки ди пло ма та 
у ино стран ству тре ба нај пре да бу де за ступ ник (адво кат) еко ном ских 
ин те ре са сво је зе мље [Шутаров 2014: 28].

КО ЈЕ СУ ДО ДИР НЕ ТАЧ КЕ И ЛИ НИ ЈЕ СПА ЈА ЊА И  
РАЗ ДВА ЈА ЊА ЈАВ НЕ И КУЛ ТУР НЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ

Гло бал ни про бле ми, као што су кли мат ске про ме не, те ро ри зам, ма-
сов не ми гра ци је, дис кри ми на ци ја, ре ли гиј ска не тр пе љи вост, на ци о на-
ли зам и вер ски фа на ти зам си гур но се не ће ре ши ти у крат ко роч ним ро-
ко ви ма и јед но крат ним ме ђу на род ним ак ци ја ма. Кул ту ра је у по ли ти ци 
ком по нен та ко јом мо гу би ти ре ше ни про бле ми или ко ја мо же би ти део 
тра же них ре ше ња. У овом кон тек сту пре све га ми сли се на кул ту ру као 
сред ство, а не циљ сам по се би.

Ако већ не ка ко тре ба да се раз гра ни че јав на и кул тур на ди пло ма ти ја, 
услов на ли ни ја или мар ке ри раз гра ни че ња би ли би у при сту пу и на чи ну 
кре и ра ња пер цеп ци ја. Код јав не ди пло ма ти је по ру ке стра ној офи ци јал ној 
по ли ти ци и пу бли ци че сто се са сто је од ску па јед но крат них ак ци ја: ми 
го во ри мо, ви слу шај те! Код јав не ди пло ма ти је ни је у то ли кој ме ри глав-
ни циљ по сти за ње уза јам но сти и по ве ре ња на осно ва ма бо љег упо зна ва-
ња и ди ја ло га. Успе шна јав на ди пло ма ти ја опе ра ци о на ли ше нај че шће с 
го то вим и уна пред де фи ни са ним по ру ка ма. Кул тур на ди пло ма ти ја има 
спе ци фич ни ју функ ци ју, да про у ча ва и ана ли зи ра кон текст, кон крет не 
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си ту а ци је, да не бу де усме ре на са мо про мо ци ји си сте ма вред но сти и иде ја 
ко је за сту па, већ да бу де и ан га жо ва на у тра же њу за јед нич ког име ни те ља 
у рас по де ли си сте ма и вред но сти ко ји је у функ ци ји уза јам ног пре по зна-
ва ња и збли жа ва ња – у функ ци ји кре и ра ња по ве ре ња и уза јам но сти.

Је дан од нај зна чај ни јих мар ке ра раз гра ни че ња из ме ђу јав не и кул-
тур не ди пло ма ти је кри је се у вре мен ском хо ри зон ту њи хо ве про јек ци је, 
ак ци је и ева лу а ци је. Ако се за јав ну ди пло ма ти ју мо же сло бод но ре ћи да 
је ре ак тив на, у сми слу упра вља ња ин фор ма ци ја ма и ве сти ма и ве за на 
до га ђа ји ма ак ту ел ног по ли тич ког днев ног ре да, са свим у дру гом пла ну 
су јој ак ци је и стра те ги је сред ње роч ног ка рак те ра у ко јем вла де и ми ни-
стар ства про јек ту ју сво је пла но ве про мо ци је пред стра ним пу бли ка ма у 
усло ви ма и не пред ви ди вих про ме на ста ња у од ре ђе ним зе мља ма. Кул-
тур на ди пло ма ти ја сво је ак ци је про јек ту је у ду го роч ни јем вре мен ском 
хо ри зон ту, рас те ре ће ни ја од ак ту ел ног по ли тич ког днев ног ре да, али и 
са спо соб но шћу да у том вре мен ском ра спо ну и са свим дис крет но на мет-
не свој дру га чи ји днев ни ред.

Кул тур на ди пло ма ти ја усме ре на је ка ши рој, и не то ли ко хо мо ге ној 
пу бли ци у ино стран ству, за раз ли ку од оне ко ја је пред мет ин те ре са јав-
не ди пло ма ти је. То је чи ни ве о ма ко ри сним и атрак тив ним ин стру мен том 
у вре ме ни ма и окол но сти ма ка да тре ба по пра ви ти и по бољ ша ти пер цеп-
ци је пред ау ди то ри ју мом у ино стран ству. Јав на ди пло ма ти ја усме ре на је 
нај ви ше ка од ре ђе ним циљ ним гру па ма у дру гим др жа ва ма, она ко му-
ни ци ра на ни воу по ли тич ких фор ма ци ја, би знис асо ци ја ци ја, вер ских 
за јед ни ца, не вла ди них гра ђан ских ор га ни за ци ја, спорт ских дру шта ва 
итд. Кул тур на ди пло ма ти ја се пре ко сво јих фор ми и са др жа ја, пре ко књи-
га и пу бли ка ци ја, му зи ке или ли ков ног ства ра ла штва, мо де, по зо ри шта, 
фил ма или сво је ку хи ње, ре ци мо, обра ћа ши ро ком ау ди то ри ју му. Кул тур-
ној ди пло ма ти ји ја ко је ва жан кон текст. Ка кав при ступ ће има ти у кре и ра њу 
и ре а ли за ци ји свог брен ди ра ња или ства ра ње нај по вољ ни је пер цеп ци је 
сво је др жа ве не мо же би ти са мо од лу ка ње не кул тур не или по ли тич ке 
ели те. До бро ин фор ми са на и еду ко ва на пу бли ка у ино стран ству, од ола ко 
пла си ра не, тен ден ци о зне или уни форм но-кон фек циј ске кул тур не по ну-
де мо же ла ко пре по зна ти њен про па ганд ни ка рак тер. До бро осми шље на 
кул тур на ди пло ма ти ја нај ви ше ула же у то да бу де до па дљи ва и при влач-
на, на је дан дис кре тан, не на ме тљив на чин, игра ју ћи и на кар ту про во ци-
ра ња и ема на ци је емо ци ја код пу бли ке. Кул ту ра има упра во ту моћ, да 
бу де са став ни део емо ци о нал ног жи во та по је ди на ца, гру па или за јед ни ца. 
Си стем вред но сти, иде ја и пер цеп ци ја или стил жи во та ко ју она про мо-
ви ше, мо же пла си ра ти не на ме тљи во и дис крет но, игра ју ћи све вре ме и 
на кар ту ем па ти је. И за то јој је ва жни ји кон текст од би ло ко је дру ге обла-
сти ди пло ма ти је. И еко ном ској ди пло ма ти ји из у зет но је ва жан кон текст. 
Али у том кон тек сту фак тич ке чи ње ни це ста ти стич ки и ма те ма тич ки су 
тач но мер љи ве. У кул тур ној ди пло ма ти ји мер не је ди ни це за ана ли зу 
успе шно сти ком плек сни је су, ева лу а ци ја ње них ре зул та та тра је го ди на ма, 
че сто и де це ни ја ма. 
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КА КО ПЛА СИ РА ТИ СВО ЈЕ КУЛ ТУР НЕ ВРЕД НО СТИ  
СРЕ ДИ НА МА КО ЈИ МА ЈЕ ОНА НЕ ПО ЗНА ТА И ДА ЛЕ КА

Пласирање културних вредности није нимало лак посао, ни ти тр пи 
им про ви за ци је. До бре прак се кул тур не ди пло ма ти је, те мељ но и си сте-
мат ски ана ли зи ра ју и про јек ту ју сво је ак ци је у кул тур ној ди пло ма ти ји, 
има ју ћи у ви ду и ни јан се ко је мо гу по бољ ша ти или угро зи ти њи хо ве 
спољ но по ли тич ке ци ље ве. На ко ји на чин Ге те-ин сти тут (Go et he-In sti tut) 
да пла си ра не мач ке кул тур не вред но сти у Пе кин гу, где не мач ка кул ту ра 
ни је то ли ко ни бли ска ни пре по зна тљи ва као ре ци мо у Мо скви, То ки ју или 
Па ри зу? То су пра ви иза зо ви сва ке про фе си о нал не кул тур не ди пло ма ти је: 
ис тра жи ти мак си мал но кон текст, при ла го ди ти сво ју кул тур ну по ну ду у 
за ви сно сти од по тре ба пу бли ке и уоп ште јав но сти у дру гим др жа ва ма. 
Нај при хва тљи ви је су оне кул тур не ди пло ма ти је ко је су флек си бил не и 
при ла го дљи ве ши рем кор пу су вред но сти, отворенe дру гим кул ту ра ма, 
кул тур ним по ја ва ма и спе ци фи ка ма, кул тур ним трен до ви ма и мо да ма. 
Да би јед на на ци о нал на кул тур на стра те ги ја би ла успе шна на ме ђу на род-
ном пла ну она мо ра има ти ка па ци тет и спо соб ност да ана ли зи ра и адап-
ти ра тим им пул си ма и про це си ма у сва кој др жа ви где де лу је. Оно што 
про ла зи у Мо скви, не мо ра да про ђе у Му ска ту! [Vi zo mir ski i Šnaj der 2006: 
104]. Кул тур на ди пло ма ти ја као ди пло мат ска прак са мо ра би ти у функ ци-
ји по мо ћи и ефек тив ног усме ра ва ња це лог про це са де фи ни са ња спољ но-
по ли тич ких ци ље ва пре ко ње ног ба зич ног де ло ва ња у функ ци ји при мар-
ног мар ке тин га у би ло ко јој сре ди ни: ге о граф ској, со ци јал ној, по ли тич кој 
или еко ном ској. Дру гим ре чи ма, кул тур на ди пло ма ти ја по сто ји он да ка да 
се од ре ђе ним кул тур ним про јек ти ма по сти же бо ља и успе шни ја ре а ли-
за ци ја кон крет них спољ но по ли тич ких ци ље ва и за да та ка. Кул тур на ди-
пло ма ти ја мо же да по мог не по сти за њу бо ље и функ ци о нал ни је си нер ги је 
ме ђу основ ним еле мен ти ма од ре ђе ног спољ но по ли тич ког ци ља. 

ПРАК ТИЧ НИ ПРО БЛЕ МИ КО ЈИ ОТЕ ЖА ВА ЈУ  
ФУНК ЦИ О НИ СА ЊЕ КУЛ ТУР НЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ

Не увек, и не у свим слу ча је ви ма, кул тур на ди пло ма ти ја успе ва да 
оства ри за цр та не ци ље ве и ин те гри ше све у куп ну ди пло мат ску ак ци ју. 
Нај пре, због тра ди ци о нал них ре зер ви тра ди ци о нал не ди пло ма ти је ка 
по себ ној уло зи кул тур не ди пло ма ти је и из дво је ног по зи ци о ни ра ња кул-
тур них цен та ра ван се ди шта зва нич них ми си ја у ино стран ству. Че сто се 
де ша ва ло и по ли тич ки ис ку сни јим ди пло ма та ма да у мно штву ком плек-
сних дру штве но по ли тич ких де ша ва ња у др жа ви до ма ћи ну пре не брег ну 
или са свим пот це не не ку ак тив ност сво је кул тур не ди пло ма ти је, сма тра-
ју ћи то дру го сте пе ним зна ча јем у том мо мен ту. Ам ба са де ко је у скло пу 
сво јих ак тив но сти има ју и кул тур ни про грам би це ниле и по штовале му-
ко тр пан рад при пре ма и „осва ја ња те ре на” за од ре ђе ну кул тур ну ак тив ност. 
Из ис ку сне ди пло мат ске прак се зна се да се кул тур ни про гра ми нај бо ље 
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ре а ли зу ју ван про сто ри ја се ди шта ми си је у ино стран ству, из до бр ог по-
зна тих раз ло га дис тан це ко ју гра ђа ни и пу бли ка у ино стран ству има ју 
пре ма ди пло мат ско-кон зу лар ним ми си ја ма. Та дис тан ца је јед ним де лом 
про у зро ко ва на ис ку стви ма и не га тив ним пер цеп ци ја ма из бли жих или 
дав ни јих вре ме на у ко ме се на стра не ми си је гле да ло као на „твр ђа ве” у 
ко ји ма се са ку пља ју ин фор ма ци је или кре и ра ју си ту а ци је про тив гра ђа-
на у тој др жа ви, по себ но ако из ме ђу тих др жа ва по сто је тра ди ци о нал ни 
об ли ци не ра зу ме ва ња или су ко бља ва ња. Те шко је оче ки ва ти у та квом 
скло пу за пи са у ко лек тив ној ме мо ри ји – пот кре пље ним и ствар ним фак-
ти ма из отво ре них и до ступ них ар хи ва или у но ви је вре ме, про ва ље них 
ди пло мат ских ко му ни ка ци ја пре ко ин тер не та или мо бил не те ле фо ни је 
– да би по тен ци јал на стра на пу бли ка би ла опу ште ни ја и отво ре ни ја ка 
не ком кул тур ном до га ђа ју. Др жа ве ко је има ју по себ ну ди пло мат ску стра-
те ги ју у кул тур ној ди пло ма ти ји има ју и сво је кул тур не цен тре и свој 
по се бан кул тур ни про грам, ко ји се нај че шће од ви ја или у про сто ри ја ма 
кул тур ног цен тра, ко ји је увек и фи зич ки одво јен од се ди шта ди пло мат-
ске ми си је или у не ком про сто ру до бро по зна том на ло кал ној кул тур ној 
ма пи. Не слу чај но, ви ше од сто ти нак фи ли ја ла Бри тан ског са ве та или 
Ге те-ин сти ту та увек су у за себ ним про сто ри ја ма, по зи ци о ни ра ни на бо-
љим и про мет ни јим ме сти ма где се из ви три на, с па ноа или бил бор да 
мо же за бе ле жи ти њи хо ва кул тур на по ну да. Би ти ви дљив, би ти при су тан 
и до сту пан сви ма, отво ре них вра та за сва ког љу би те ља кул ту ре и увек 
спре ман пру жи ти ко ри сне ин фор ма ци је о сво јој зе мљи, је основ ни за да-
так кул тур но-ин фор ма тив них цен та ра или ин сти ту та. Нај ве ћим де лом 
фи нан си ра ни из др жав ног бу џе та или фон до ва, у функ ци ји кре и ра ња што 
не пре тен ци о зни јег ими џа, они ће на офи ци јел ним сај то ви ма де кла ри са ти 
да функ ци о ни шу на ба зи са мо фи нан си ра ња, при ват ног или фон да циј ског 
фи нан си ра ња или спон зор ства. Те шко је до би ти пу ну и тач ну ин фор ма-
ци ју о фи нан сиј ској кон ди ци ји кул тур них цен та ра, аген ци ја, ин сти ту та 
или са ве та. Чи ње ни ца је да кул тур на ди пло ма ти ја мо дер них моћ них 
др жа ва има ве ли ке фи нан сиј ске по тре бе али је ис пла ти ва под усло вом 
да је до бро осми шље на и ре а ли зо ва на у нај бо љој мо гу ћој ме ри. У да на шње 
вре ме ула га ти у сво је брен ди ра ње, ства ра ти нај бо ље мо гу ће пер цеп ци је 
о се би, при ку пља ти сим па ти је, на кло ност или сво ју при ја тељ ску ба зу у 
стра ној зе мљи, мо же до не ти огром не пред но сти у ре а ли за ци ји ди пло мат-
ских на ме ра у по сти за њу што офи ци јел них, што нео фи ци јел них спољ но-
по ли тич ких ци ље ва. А кул ту ра, кул тур не и кре а тив не ин ду стри је са ме 
по се би су еко ном ски ис пла ти ве. Из до са да шње прак се про мо ви са ња 
европ ских пре сто ни ца кул ту ре, у ко јој су, сва ке го ди не, два гра да у раз-
ли чи тим др жа ва ма Евро пе кул тур на сре ди шта, по зна то је да се на сва ки 
ин ве сти ран евро у кул ту ру, вра ћа се дам евра чи сте за ра де. Да не го во ри-
мо о фи нан сиј ски не мер љи вим па ра ме три ма ко је кул ту ра и кул тур на 
ди пло ма ти ја успе ва ју да оства ре на свој спе ци фи чан и за ди пло ма ти ју, 
не ти пи чан на чин.
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ПЕР СПЕК ТИ ВЕ И ИЗА ЗО ВИ НО ВИХ ПРАК СИ  
КУЛ ТУР НИХ ДИ ПЛО МА ТИ ЈА У СВЕ ТЛУ НО ВИХ ПРО МЕ НА  

НА ГЛО БАЛ НОЈ ПО ЛИ ТИЧ КОЈ МА ПИ: КУЛ ТУР НА  
ДИ ПЛО МА ТИ ЈА И ОД ГО ВО РИ НА ГО РУ ЋА ПИ ТА ЊА  

И ПРО БЛЕ МЕ С КО ЈИ МА СЕ СВЕТ СУ О ЧА ВА

Пу те ви кул ту ре и кул тур не ди пло ма ти је ни су увек јед но став ни. У 
мно гим ди пло ма ти ја ма и по ред фан та стич них ре зул та та, она још увек 
има ста тус „сим па тич ног али не при зна тог де те та, с ули це”. Је дан од нај-
ве ћих иза зо ва је сва ка ко пра ва ре во лу ци ја у ин фор ма тич ко-ко му ни ка-
циј ским тех но ло ги ја ма, ко ја ни јед ну сфе ру жи во та ни је оста ви ла ван 
ње них раз вој них про це са. У том сми слу ди пло ма ти ја је мо ра ла бр зо да 
од ре а гу је и од го во ри на иза зо ве бр зе, јеф ти ни је и јед но став ни је ко му ни-
ка ци је. Из те но ве прак се у ди пло мат ској ко му ни ка ци ји, по ја ви ла се јед на 
са свим но ва гра на у ди пло ма ти ји, нај бли жа кул тур ној ди пло ма ти ји. Зо ву 
је ди ги тал ном, ки бер (сај бер) или мејл-ди пло ма ти јом. Од би ла те рал них 
до ком плек сних мул ти ла те рал них ди пло мат ских по сло ва, ко ри шће ње 
ин тер не та и мо бил не те ле фо ни је омо гу ћа ва ју и без фи зич ког при су ства 
и уз ма ње фи нан сиј ске из дат ке, по сти за ње по ста вље них ци ље ва и за да-
та ка. Па риз, Же не ва, Стра збур или Њу јорк, цен три свет ске мул ти ра те-
ра ле, у аманд ман ским при пре ма ма за зах тев не са стан ке, ко ри сте мак си-
мал но пред но сти ди ги тал не ди пло ма ти је. Је ди но у слу ча је ви ма не мо гу-
ћег „пе гла ња” раз ли ка у ста во ви ма, при бе га ва се са стан ци ма у при су ству 
ди пло ма та. Ди ги тал на ди пло ма ти ја из ко ре на је про ме ни ла и фор му и 
са др жа је ра да ам ба са до ра и дру гих чла но ва ми си је. На рав но, ни је сва ка 
ин фор ма ци ја ко ја се мо же до би ти пре ко но вих фор ми ин фор ма тич ко-ко му-
ни ка циј ских тех но ло ги ја пра ва или пот пу на. Ам ба са де у дру гим зе мља-
ма за то и по сто је да рас по ла жу и до ста вља ју тач не и пот пу не ин фор ма-
ци је за шта је ди рек тан кон такт још увек не за мен љив. По себ но у све тлу 
„по ро зно сти” нај са вре ме ни јих на чи на ко му ни ка ци је ка да је мо гућ ност 
да та ко му ни ка ци ја бу де про ва ље на и још јав но об ја вље на – чи ње ни ца је 
ко ју сва ка ди пло ма ти ја не пре ста но мо ра има ти у ви ду. Афе ре ти па „Ви-
ки ликс”, мејл-афе ра Хи ла ри Клин тон у је ку пред сед нич ке кам па ње Сје-
ди ње них Аме рич ких Др жа ва, по пра вља ња по ве ре ња из ме ђу пред сед ни ка 
Ба ра ка Оба ме и кан це лар ке Ан ге ле Мер кел, кон стер на ци је офи ци јал ног 
Бри се ла не при мер ним ко мен та ри ма Вик то ри је Ну ланд на адре су Европ-
ске уни је, нео бич но ди на мич на ко му ни ка ци ја Пу ти на и Ер до га на у да ни-
ма по ку ша ја ар миј ског пу ча у Тур ској, са мо су је дан ма ли илу стра тив ни 
сет ко ји го во ри о но вим ри зи ци ма ве за ним уз но ве тех но ло ги је. Зву чи ап-
сурд но, али „као што сва ки ме так ис па љен у ва здух пад не увек на зе мљу” 
та ко и ско ро сва ка ди ги тал на ко му ни ка ци ја мо же за вр ши ти до не чи јег 
уха или до слов це уз за пис на па пи ру. Ки бер-кри ми нал и ки бер-те ро ри зам 
но ве су гло бал не фор ме ко је и пра те, али су и че сто пре те ћа но ви на у 
ко му ни ка циј ским тех но ло ги ја ма. Ди пло ма ти ја баш из свих ових раз ло га, 
мо ра би ти и бо ља и дис крет ни ја и успе шни ја, јер пу но од тих про бле ма 
на ме ђу на род ном пла ну не би мо гли би ти ре ше ни да не ма упра во ди пло-
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ма ти је. Кул тур на ди пло ма ти ја је и у овом слу ча ју би ла нај флек си бил ни ја 
и нај ко ри сни ја у свом том рас ко шу ме ди ја и но вих ин фор ма тич ких тех-
но ло ги ја. Она је пр ва пре по зна ла про стор и мо гућ ност за сво је де ло ва ње. 
И ам ба са де и њи хо ви кул тур ни цен три ко ри сте мак си мал но све алат ке 
ин тер не та: од ре дов ног ажу ри ра ња сво јих веб-ло ка ци ја, до ко ри шће ња по-
пу лар них со ци јал них мре жа, ти па Феј сбук или Тви тер. По ста ла је уо би-
ча је на прак са да ди пло ма те ко му ни ци ра ју отво ре но на со ци јал ним мре-
жа ма, чак и о де ли кат ним те ма ма. Бри тан ски ди пло ма ти ин стру и са ни су 
да отво ре но во де по ле ми ке и де ба те на отво ре ним фо ру ми ма и со ци јал-
ним мре жа ма и о нај гор љи ви јим ак ту ел ним те ма ма [Ri or dan 2002: 88]. За 
вре ме ман да та др жав не се кре тар ке Хи ла ри Клин тон као „пр вог чо ве ка” 
аме рич ке спољ не по ли ти ке, до не се на је но ва „sma rt po wer stra tegy” [Nye 
2009] ко ја се ба зи ра на два основ на сту ба: кул ту ра и ин фор ма тич ке тех-
но ло ги је. Све аме рич ке ми си је у ино стран ству убр зо су до би ле струч не 
мла де про фе си о нал це из сек то ра ин фор ма тич ко-ко му ни ка циј ских тех но-
ло ги ја, ко ји су из ван ред на и ко ри сна по моћ у по бољ ша њу ими џа Сје ди-
ње них Аме рич ких Др жа ва, по себ но у му сли ман ским зе мља ма. Кул тур на 
ди пло ма ти ја у син хро ни зо ва ном парт нер ству с ди ги тал ном ди пло ма ти-
јом, има по тен ци ја ла да увек бу де на ви си ни про јек то ва них за да та ка. Го-
то во све фор ме и сви са др жа ји кул тур не ди пло ма ти је мо гу се еми то ва ти 
и пу тем но вих ди ги тал них тех но ло ги ја, што да је кул тур ној ди пло ма ти ји 
јед ну са свим но ву ди мен зи ју. Ре клам но-про мо тив ни ма те ри ја ли, пу бли-
ка ци је, књи ге, му зич ка де ла, де ла ли ков не умет но сти, филм, по зо ри ште, 
ар хе о ло ги ја, кул тур но на сле ђе и кул тур не тра ди ци је, оби ча ји и ве ро ва ња, 
је зик као нај ва жни је од ре ди ште кул тур не ди пло ма ти је, свој ефи ка сан на-
чин да до пру до што ши рег кру га ин те ре се на та на ла зе у ди ги тал ној про-
мо ци ји. Из овог аспек та, мо же мо го во ри ти о сле де ћем ве ли ком иза зо ву 
кул тур не ди пло ма ти ји у ери све мо гу ће и све при сут не гло ба ли за ци је. 
Моћ не др жа ве су пре ју ди ци ра ле про цес гло ба ли за ци је, ства ра ју ћи огром-
ну ма ши не ри ју огром ним др жав ним сред стви ма у што ја чем и ја сни јем 
пре по зна ва њу на гло бал ној ма пи. А про це си на ла жу пре о сми шља ва ње 
стро гог др жав ног ме на џе ри са ња кул тур ним по ли ти ка ма у ме ђу на род ној 
сфе ри. На сце ни су се по ја ви ли но ви гло бал ни игра чи и мо де ли, мул ти-
на ци о нал ни и тран сна ци о нал ни мо де ли кул тур ног ди ја ло га и са рад ње. 
Је дан од тих мо де ла је Европ ска уни ја, у ко јој др жав на и на ци о нал на кул-
тур на по ли ти ка усту па ју ме сто ре ги о нал ним и ло кал ним кул тур ним ак ци-
ја ма, на јед ном не по сред ни јем ни воу и уз број не но ве фор ме и на чи не фи-
нан си ра ња. Је дин стве на кул тур на по ли ти ка Европ ске уни је де це ни ја ма 
је би ла истин ски отво ре ни про блем, нај ви ше због су прот ста вља ња од ре-
ђе них чла ни ца уни је од у зи ма њу сил них др жав них ин тер вен ци ја на том 
пла ну. Мо жда упра во то је под ста кло јед ног од уте ме љи те ља Европ ске 
уни је Жа на Мо неа (Jean Mon net), да јед ном при ли ком из ја ви да „сле де ћи 
пут Европ ска уни ја ће би ти осно ва на на те ме љи ма и прин ци пи ма кул ту-
ре, ви ше не го на еко ном ским прин ци пи ма и осно ва ма” [Шутаров 2014: 
227]. Кључ ни до ку мент ко ји пред ста вља по че так пре о сми шља ва ња уло-
ге кул ту ре у спољ ној по ли ти ци Европ ске уни је и омо гу ћа ва ње кул тур ној 
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ди пло ма ти ји да бу де ин стру мент спољ не по ли ти ке, усво јен је 2007. го ди-
не као „Европ ски про грам за кул ту ру у све ту гло ба ли за ци је” [Димитро-
ва 2016]. Овим до ку мен том кул ту ра и кул тур на ди пло ма ти ја по ста ју 
фак тор по ли тич ког, со ци јал ног и еко ном ског раз во ја, а кул ту ри се да ју 
мо гућ но сти да бу де су штин ска у раз во ју ка ко уну тар Европ ске уни је, 
из гра ђе ној на прин ци пу „јед на кост у раз ли чи то сти”, та ко и у ства ра њу 
и по др жа ва њу овог прин ци па у од но си ма из ме ђу Европ ске уни је и оста-
лог све та. Овим до ку мен том мо гу се са же ти нај ва жни ји ци ље ви ко ји ма 
те жи Уни ја: a) про мо ци ја кул тур не раз но о бра зно сти и ме ђу кул тур ног 
ди ја ло га, б) про мо ци ја кул ту ре као ства ра лач ке по кре тач ке сна ге, и в) 
из ра же ни ја уло га кул ту ре као жи вот но ва жног еле мен та у ме ђу на род ним 
од но си ма Европ ске уни је [Димитрова 2016].

Нај у пе ча тљи ви је про ме не на свет ској ма пи кул тур не ди пло ма ти је 
де ша ва ју се у зе мља ма Ази је, по себ но у Ки ни и Ви јет на му, ко је су ин те-
гри са ле сво је кул тур не ди пло ма ти је у стра те ги ја ма за по твр ђи ва ње њи-
хо вих по зи ци ја на ме ђу на род ној сце ни. Ни шта ма ње ва жне су кул тур не 
ди пло ма ти је, на при мер, Ја па на, Ју жне Ко ре је или Син га пу ра, ко је исто 
та ко у сво јим спољ но по литичким ак тив но сти ма да ју по се бан зна чај кул-
тур ној ди пло ма ти ји. Во де ћа зе мља је Ки на, чи је је по ли тич ко ру ко вод ство 
уз еко ном ски бум пре по зна ло и во де ћу уло ге кул ту ре и кул тур не ди пло-
ма ти је. Институционалнo тај про цес мо же да се пра ти пре ко ста ти сти ке 
убр за ног отва ра ња ки не ских кул тур них цен та ра и ин сти ту та Кон фу ци је 
[Bo und et al. 2007: 87]. На ме ре Ки не до 2020. го ди не су да има пре ко хи-
ља ду та квих цен та ра чи ме би се из јед на чи ла с по сто је ћом мре жом Али-
јанс фран сез. У овом кон тек сту ни ма ло не чу ди што се Европ ска уни ја 
2012. го ди не, по пр ви пут у сво јој исто ри ји за ло жи ла за из ра ду по себ не 
стра те ги је за раз ви так кул тур них од но са с Ки ном да ју ћи ти ме кул ту ри 
и стра те шку по зи ци ју у спољ но по ли тич ким од но си ма с нај мно го људ ни-
јом зе мљом све та. Осим Ки не, Ју жна Ко ре ја је у ди на мич ном по ра сту 
сво је кул тур не ди пло ма ти је. Пла ни ра ни ци ље ви да се до 2015. го ди не 
осну је 150 кул тур них цен та ра ши ром све та, оства ре ни су. Ин ди ја са сво-
јом ду гом и пре по зна тљи вом кул тур ном исто ри јом, кул тур ну ди пло ма-
ти ју та ко ђе ко ри сти у сво јој про мо ци ји, пре све га филм ском и му зич ком 
про дук ци јом, ко ја ни је са мо прет ход ни ца еко ном ској ди пло ма ти ји већ и 
фак тор еко ном ског ра ста [Bo und et al. 2007: 91]. Тур ска је, не са мо на ре-
ги о нал ном пла ну, по себ но ин те ре сан тан при мер и на гло бал ној ма пи 
кул тур не ди пло ма ти је с аспек та јед не од нај ди на мич ни јих кул тур них 
ди пло ма ти ја по след њих не ко ли ко де це ни ја. Стра те шко по зи ци о ни ра ње 
са вре ме не Тур ске на свим про сто ри ма не кад до ми нант не им пе ри је мо же 
се пра ти ти уз ве ли ку по ду дар ност прин ци па и ци ље ва у књи зи Ах ме та 
Да ву то глуа под на зи вом Стра те гиј ска ду би на: ме ђу на род ни по ло жај 
Тур ске (Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2014)2 као и тур ских кул тур них 
цен та ра и ор га ни за ци ја, по пут „Ти ка”, ко ја по ма же или пот пу но фи нан-
си ра број не ак тив но сти (и не са мо кул тур не при ро де), од Ви јет на ма, пре-

2 Књи га је об ја вље на на тур ском још 2001. го ди не. На срп ски је зик пре ве де на је 2014. 
у из да њу Слу жбе ног гла сни ка. 



ко Уз бе ки ста на до Бо сне, Ал ба ни је и Ма ке до ни је. Про дор и по пу лар ност 
тур ских се ри ја и на на шим про сто ри ма ни је ни ма ло слу ча јан. Тур ску 
те ле ви зи ју и филм ску про дук ци ју још пре 20 го ди на фи нан сиј ски сна жно 
суб вен ци о ни ра др жа ва у ци љу по бољ ша ња по зи тив не пер цеп ци је о Тур-
ској као мо дер не и моћ не др жа ве, уз сна жну сен ти мен тал ну но ту за ста-
рим тра ди ци о нал ним тур ским вред но сти ма и оби ча ји ма. „Нај ва жни ји 
фак тор ује ди ње ња стал них и про мен љи вих ком по нен ти др жав не мо ћи 
је кул ту ра” [Давутоглу 2014].

Про це си гло ба ли за ци је у кул ту ри и кул тур ној ди пло ма ти ји до но се 
и бит не и дра ма тич не про ме не. Де ша ва ју се, исто вре ме но, два ди вер гент-
но раз ли чи та про це са – про цес хо мо ге ни за ци је кул ту ре и про цес пар ти-
ку ла ри за ци је, ко је ни је увек ла ко и јед но став но ба лан си ра ти на гло бал ном 
ни воу. Про це си де цен тра ли за ци је, де е та ти за ци је и де ме тро по ли за ци је у 
кул ту ри и кул тур ним по ли ти ка ма у на ред ним де це ни ја ма би ће иза зов у 
упра вља њу ре сур си ма и ак ци ја ма на овом пла ну, иа ко се мо же оче ки ва ти 
још ве ћи и моћ ни ји др жав ни ин тер вен ци о ни зам у кул тур ниј ди пло ма ти-
ји, као ан ти под али и као ба ланс у упра вља њу про це си ма у кул тур ним 
ди пло ма ти ја ма. 

НО ВИ МИ ГРА ЦИ О НИ ТО КО ВИ: 
ИЗА ЗОВ ЕВРОП СКЕ КУЛ ТУР НЕ ДИ ПЛО МА ТИ ЈЕ

Ка ко ло кал на или ре ги о нал на кул тур на кон цеп ци ја јед не европ ске 
др жа ве да од го во ри кул тур ној ма три ци ко ју са со бом но се но ви ми гра-
ци о ни то ко ви? Мо же ли кул тур на ди пло ма ти ја од го во ри ти иза зо ви ма 
но вог вре ме на у ко јем је дан по ред дру гог ег зи сти ра ју и де лу ју си сте ми 
кул тур них вред но сти не спрем них да ко му ни ци ра ју ме ђу соб но, још ви ше 
и до бро ор га ни зо ва них да се бо ре свим сред стви ма про тив дру гих вред-
но сних кул тур них си сте ма? Кул тур ним по ли ти ка ма и кул тур ним ди пло-
ма ти ја ма нај ве ро ват ни је ће би ти на ме ње на та ва жна ми си ја да бу ду ин-
стру мент у про це су при бли жа ва ња и пре по зна ва ња не по мир љи вих 
културнo-вер ских ма три ца. 

Европ ска кул тур на по ли ти ка и кул тур на ди пло ма ти ја су у овом мо-
мен ту на ве ли ком те сту. Не ма го то вих фор му ла и ре ше ња и по ред нај ду-
жег ис ку ства у прак ти ко ва њу кул тур не ди пло ма ти је. Оно што је би ло 
ко ри сно и прак тич но у ра ни јим пе ри о ди ма кре и ра ња парт нер ства у кул-
тур ном ин те гри ра њу мо же се по ка за ти не у по тре бљи вим кон цеп том у 
но во на ста лим си ту а ци ја ма не тр пе љи ве ко ег зи стен ци је кап су ли ра них 
си сте ма кул тур них вред но сти. Кар та на ко ју ће европ ска кул тур на ди-
пло ма ти ја си гур но за и гра ти сва ка ко ће би ти кар та при влач но сти и до па-
дљи во сти ко јом се увек успе ва ло и ка да се на по чет ку чи ни ло да је ми-
си ја про сто не мо гу ћа или из гу бље на. При ме ра до бре пер цеп ци је о сво јој 
др жа ви има до ста. У том прав цу нај бо ље пред ста вља ње успе ва ју да кре-
и ра ју скан ди нав ске зе мље. Пра те ћи ран ги ра ња при влач но сти, атрак тив-
но сти и ме ђу на род ног ути ца ја од 2012. до 2015. го ди не [Mo noc le 2014/15], 
Дан ска, Нор ве шка, Швед ска и Фин ска увек су ме ђу 13 нај бо ље ран ги ра них 
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зе ма ља у све ту. Успех ових др жа ва у ге не ри са њу „ме ке си ле” у ди пло ма-
ти ји, мо же би ти до бар при мер ка ко се уз ко хе рен тан со ци о о бра зов ни и 
кул тур ни си стем на до ма ћем пла ну мо же кре и ра ти нај бо ља мо гу ћа по зи-
ци ја на ме ђу на род ној кул тур ној ма пи, уз ра ци о нал но ко ри шће ње фи нан-
сиј ских сред ства. Би ти пре по зна тљив по до бр ом или др же ћи се па ро ле 
да је „по не кад мо гу ће да не ка др жа ва успе ва ве о ма до бро, у ства ра њу 
до бр ог”, Нор ве шка, ре ци мо, ве о ма му дро игра на кар ту ком па ра тив не 
пред но сти сво је ин ди ви ду ал не ди пло мат ске ми си је у ме ди ја тор ству мир-
ног ре ша ва ња ме ђу на род них спо ро ва и вој них кон фли ка та. Швед ска већ 
тра ди  ци о нал но по ста је пре по зна тљи ва пред ино стра ном пу бли ком, сво-
јим за ла га њи ма и по мо ћи у за шти ти пра ва чо ве ка, с по себ ним ак цен том 
на за шти ти пра ва же на. Дан ска и Фин ска свој фо кус пре по зна тљи во сти 
и при влач но сти има ју пре ко ино ва тив ног и отво ре ног ка рак те ра њи хо ве 
ши ре дру штве не за јед ни це, што их чи ни при влач ном де сти на ци јом ка ко за 
ви со ко тех но ло шке стра не ин ве сти ци је та ко и за еми гран те са свих стра-
на све та. Пре ко це лог спек тра „атрак тив но-при влач них раз ло га”, по ме-
ну те скан ди нав ске зе мље су ус пе ле да стек ну ста тус не са мо при влач них 
де сти на ци ја, већ и др жа ва ве ли ког по ве ре ња и ста бил но сти пред стра ном 
пу бли ком, што да је и ве ћу мо гућ ност њи хо вим кул тур ним ди пло ма ти ја-
ма да ути чу на ва жне ме ђу на род не про гра ме.

ПЕР СПЕК ТИ ВЕ НО ВИХ ДИ ПЛО МАТ СКИХ ПРАК СИ

У вре ме гло бал них ин фор ма тич ко-ко му ни ка циј ских тех но ло ги ја, у 
ко ме сва ки по је ди нац, гру па, за јед ни ца и дру штво да би би ли у игри мо-
ра ју би ти ко нек то ва ни и мо ра ју би ти он-лајн и део не ке мре же, по сто ји 
истин ска бор ба у про це си ма упра вља ња и ко ри шће ња ин фор ма ци ја. Јер, 
у овом са свим но вом до бу по сто ји је дан са свим дру га чи ји „aпсолут” до 
ко га сви др же. Но ви „су ве рен” свих гло бал них про це са и по ја ва је јав но 
мне ње. Као Де ми јург над свим зна чај ни јим гло бал ним по ли тич ким ак-
ци ја ма, до јав ног мне ња др же по ли ти ча ри пред сво јом, до ма ћом пу бли-
ком, пред стра ним парт не ри ма и пу бли ка ма; при вре да и би знис уоп ште 
пред до ма ћим и стра ним куп ци ма, пред до ма ћом и стра ном кон ку рен-
ци јом; др жа ве, ме ђу на род не и тран сна ци о нал не ор га ни за ци је, не вла ди не 
гра ђан ске ор га ни за ци је, од вер ских до спорт ских за јед ни ца и дру шта ва. 
Јав но мне ње је вр хов ни ар би тар свих зна чај них са вре ме них то ко ва, од пи-
та ња да ли ће не ко ку по ва ти ва ше про из во де, да ли ће спро во ди ти ва шу 
по ли тич ку од лу ку или ко ју те жи ну ће има ти ва ша пре го ва рач ка по зи ци-
ја по ва жним др жав ним пи та њи ма, да ли ће се по што ва ти ва ша зе мља, 
ње на кул ту ра, ње не тра ди ци је, ту ри стич ке по тен ци ја ле, ње ни гра ђа ни... 
Јав на и кул тур на ди пло ма ти ја су на свом до ма ћем те ре ну ка да је јав но 
мне ње у пи та њу, у свом ба зич ном ме ди ју му у ко јем или успе ва ју, стаг ни-
ра ју или би ва ју осу ђе ни на уступ ке. Ко има нај ве ћи ути цај на кре и ра ње 
и упра вља ње ком плек сног си сте ма ин фор ма ци ја (што је је дан од основ них 
за да та ка јав не ди пло ма ти је) и ко има до ми нан ти ути цај над јав ним мне-
њем (што је у нај ве ћој ме ри за да так кул тур не и ди ги тал не ди пло ма ти је) 
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има и нај ве ћи ути цај на сва свет ска зна чај на пи та ња и кре и ра ње гло бал-
ног днев ног ре да. Упра во ови раз ло зи, уз све го ре на ве де не прет ње за 
пла не тар ни оп ста нак и угро жа ва ње по сто је ћег свет ског по рет ка, да ју нам 
по во да за раз ми шља ње да пер спек ти ве но вих ди пло мат ских прак си, као 
што је кул тур на ди пло ма ти ја, не ће би ти ни ма ло ни ла ке ни јед но став не. 
Све ана ли зе и про јек ци је по ка зу ју ди на ми ку сна жног по ра ста сред ста ва 
одво је них за функ ци је кул тур не ди пло ма ти је. У вре ме свет ске фи нан сиј-
ске кри зе од пре не ко ли ко го ди на, ка да је кул ту ра обич но ме ђу пр ви ма 
на уда ру ре стрик тив них фи нан сиј ских ме ра, ни јед на зна чај на кул тур на 
ди пло ма ти ја ни је би ла из ло же на та квим ре стрик тив ним ме ра ма (из у зе так 
су Грч ка фон да ци ја за кул ту ру, и Пољ ски кул тур ни ин сти тут чи ја је на-
ја ва да ће при вре ме но за тво ри ти део сво јих фи ли ја ла на и шла на ор га ни-
зо ван от пор ка ко пољ ске, та ко и странe јав но сти). И не са мо да сред ства 
ни су ре ду ко ва на, не го су по себ ним стра те шким ме ра ма за по бољ ша ње 
функ ци о ни са ња јав не и кул тур не ди пло ма ти је мно ге зе мље на ја ви ле но ве 
фор ме и са др жа је, струк тур не ре фор ме и ве ће ре сур се. По ред аме рич ке 
но ве стра те ги је, по се бан ин те рес за ове но ви је обла сти ди пло ма ти је још 
ра ни је на ја ви ли су Вла ди мир Пу тин и ру ска ди пло ма ти ја3, где се ви ше 
од јед не де це ни је обра ћа по себ на па жња на род ној од но сно јав ној ди пло-
ма ти ји, ди ги тал ној фор ми ди пло ма ти је и пре ко сво јих цен та ра Ро со трод-
ни че ство4 и кул тур ној ди пло ма ти ји. Не мач ка, Фран цу ска и Ве ли ка Бри-
та ни ја у го ди на ма из бе глич ке кри зе и ве ли ког бро ја ми гра на та ко је су 
при ми ле, кон цен три са ће све сво је ре сур се у прав цу убла жа ва ња по сле-
ди ца за ка сне ле ре ак ци је њи хо вих ди пло ма ти ја. Кул тур на ди пло ма ти ја и 
обра зов ни про гра ми си гур но ће има ти при о ри тет у њи хо вим спољ но по-
ли тич ким про гра ми ма (по ред свих фор ми еко ном ске и со ци јал не по мо ћи), 
по себ но у зе мља ма ко је про ду ку ју из бе глич ку кри зу. Ки на ће уз свој ли-
дер ски при вред ни ста тус, си гур но на ста ви ти с још ве ћим ула га њи ма у 
сво ју кул тур ну про мо ци ју и при бли жа ва ње сво је кул ту ре, си сте ма вред-
но сти и иде ја ка ко сво је древ не кул тур не тра ди ци је, та ко и мо дер не Ки не.

Кул тур на ди пло ма ти ја ко ја још увек зву чи по ма ло ег зо тич но и ап-
стракт но је ре ал ност и успе шна ди пло мат ска прак са свих мо дер них др-
жа ва, атрак тив на на уч на ди сци пли на свих пре сти жних уни вер зи те та 
све та. С об зи ром на по у зда не по ка за те ље сво јих оства ре них ци ље ва, 
оста је је дан од нај си гур ни јих сту бо ва спољ не по ли ти ке у ко ји вре ди ула-
га ти и вре ди му се по све ти ти и у бу дућ но сти. Пер спек ти ве „ме ке си ле” 
у ди пло ма ти ји, кре и ра ње „win win” по зи ци ја у сво јим нај бо љим прак са-
ма, про ду ко ва ње до бре во ље сво јом сна гом при влач но сти и убе дљи во сти, 
про ду ко ва ње парт нер ства на свим ни во и ма и у свим дру штве ним сфе-
ра ма, да ва ће још ви ше по во да да се о њој раз ми шља, пи ше и раз го ва ра. 
Ко нач но, и у на шем ре ги о ну, ди пло мат ска прак са пра ти свет ске и европ-
ске тен ден ци је, али су ака дем ска и јав на реч о овој те ми још увек у сво јим 
сти дљи вим за че ци ма.

3 Pre si dent of Rus sia (2016). До ступ но на: [www.en.kre mlin.ru].
4 Рос со труд ни че ство (2016). До ступ но на: [www.rs.gov.ru].
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ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

CHAL LEN GES OF CUL TU RAL DI PLO MACY

by

VAS KO ŠU TA ROV
Cul tu ral and In fo r ma tion Cen ter of the Re pu blic of Ma ce do nia

Obo ris hte 7, So fia, Bul ga ria
vas kos hu ta rov@yahoo.com

SUM MARY: Pu blic and cul tu ral di plo macy are con cepts of fo re ign po li ci es of al-
most all mo dern sta tes. As con cepts and prac ti ces they we re espe ci ally im por tant du ring 
the Cold War, al be it in di plo ma tic prac ti ce the re ha ve been so me ten den ci es of com mu-
ni ca tion for in ter na ti o nal re la ti ons and cre a ting a fo re ign pu blic per cep tion, sin ce the very 
be gin ning of the di plo macy. Due to the sop hi sti ca ted mo dus ope ran di and un su spec ted 
re sults in the cre a tion of per ma nent part ner ship-fri endly re la ti ons with fo re ign co un tri es, 
this seg ment of di plo macy is known as a soft po wer in di plo ma tic prac ti ce. From the most 
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pro mi nent ac tors on the glo bal po li ti cal map to the world’s most pre sti gi o us uni ver si ti es, 
pu blic and cul tu ral di plo macy be co me at trac ti ve and chal len ging ob jects of in te rest. In 
our re gion, de spi te the exam ples of good di plo ma tic prac ti ce, de ba tes and ex chan ge of 
ex pe ri en ces on the se is su es are very ra re.

KEYWORDS: pu blic di plo macy, cul tu ral di plo macy, di gi tal di plo macy
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УТИ ЦАЈ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ НА ДЕ ЦУ И  
АДО ЛЕ СЦЕН ТЕ: ПРЕ ГЛЕД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

АНА ПЕ ШИ КАН
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло зоф ски фа кул тет,

Оде ље ње за пси хо ло ги ју
Чи ка Љу би на 18–20, Бе о град, Ср би ја

ape si kan@f.bg.ac.rs

СА ЖЕ ТАК: Гло бал но гле да но, ме ди ји оства ру ју је дан од нај моћ ни јих, 
а пот це ње них ути ца ја на деч ји раз вој и здра вље. Те ле ви зи ја је и да ље нај-
по пу лар ни ји ме диј код де це и адо ле сце на та. У све ту је у по след њих 50 
го ди на из ве де но ви ше од хи ља ду ис тра жи ва ња и она, углав ном, го во ре о 
ве ли ком ути ца ју те ле ви зи је на де цу и адо ле сцен те. Те ле ви зи ја сна жно 
ути че на по и ма ње ствар но сти код де це и адо ле сце на та и об ли ку је њи хо ве 
ста во ве, ве ро ва ња и по на ша ња. Озбиљ но сти ути ца ја те ле ви зи је ни су све-
сни ни де ца ни од ра сли, с уверењем да ме ди ји ути чу на све дру ге осим на 
њих са ме. По зи тив ни ути ца ји те ле ви зи је утвр ђе ни су код про со ци јал ног 
по на ша ња и сти ца ња од ре ђе них зна ња. Ме ђу тим, они су знат но ре ђи и 
углав ном до би је ни на мла ђем уз ра сту (3–5 го ди на). Нај ве ћи број сту ди ја 
до след но ука зу је на по ве за ност ду гог гле да ња те ле ви зи је са раз ли чи тим 
здрав стве ним про бле ми ма (пре ко мер ном те жи ном у од ра слом до бу, сла бом 
фи зич ком ак тив но шћу, пу ше њем, по ве ћа ним ма сно ћа ма у кр ви, ди ја бе те-
сом, по ве ћа ном при ти ску) и по ве ћа ним ри зи ком од од ре ђе них вр ста по на-
ша ња (на при мер, ло шим ди је тет ским на ви ка ма, ви о лент ним по на ша њем, 
ал ко хо ли змом, на р ко ма ни јом). Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да ни су 
ре а ли зо ва ни по тен ци ја ли те ле ви зи је да по зи тив но ути чу на де цу и да им 
ко ри сте, да су не га тив ни ути ца ји мно го ве ћи и ра зно вр сни ји, а да се стра-
те ги је за ре ду ко ва ње не га тив них ефе ка та те ле ви зи је не при ме њу ју.*

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: те ле ви зи ја, ути цај те ле ви зи је, де ца, адо ле сцен ти, ро-
ди те љи, ме ди ји

* Овај рад ре зул тат је ра да на про јек ту бр. 179018 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. 
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ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈА – МОЋ НА СИ ЛА У ДЕЧ ЈИМ ЖИ ВО ТИ МА
Ми слим да те ле ви зи ја де лу је ве о ма по уч но, 

кад год не ко укљу чи те ле ви зор 
ја одем у дру гу со бу и чи там књи гу. 

Гру чо Маркс

Ме ди ји, од те ле ви зи је до „но вих ме ди ја” (мо бил ни те ле фо ни, ај пед 
/Ipad/ и дру штве не мре же), пред ста вља ју „до ми нант ну си лу” у деч јим 
жи во ти ма [Stras bur ger et al. 2013]1, и вр ше је дан од нај моћ ни јих, а пот-
це ње них ути ца ја на деч ји раз вој и здра вље. И адо ле сцен ти и ро ди те љи 
сма тра ју да ме ди ји ути чу на све дру ге сем на њих са ме.2 Де ца ко ја про-
во де ви ше вре ме на с јед ном вр стом ме ди ја ви ше ко ри сте и дру ге ме ди је. 
Дво стру ко је ве ро ват ни је да ће они ко ји мно го ко ри сте ком пју тер за за-
ба ву гле да ти и те ле ви зи ју ви ше од пет са ти днев но [Van Evra 2004]. Ипак, 
и по ред на ра ста ју ће упо тре бе но вих ме ди ја, по пу лар ност те ле ви зи је код 
де це и адо ле сце на та не опа да [Lemiš (Daf na Le mish), 2008; Stras bur ger et 
al. 2013]. Те ле ви зи ја је пла не тар но рас про стра ње на3. Ве ли ки део свог 
буд ног вре ме на де ца про во де у гле да њу те ле ви зи је. Нај ви ше сту ди ја о 
вре ме ну ко је де ца утро ше на гле да ње те ле ви зи је на ста ло је у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма. Њи хо ви ре зул та ти по ка зу ју да де ца уз ра ста 2–7 
го ди на ко ри сте ме ди је у про се ку 3,5 са та днев но [Van Evra 2004]; и да, од 
де це уз ра ста 8–13 го ди на, 25% гле да те ле ви зи ју ду же од пет са ти на дан 
[Chri sta kis et al. 2004; Stras bur ger et al. 2012]; чак и јед но го ди шња де ца 
гле да ју те ле ви зи ју шест са ти не дељ но [Tal bot 2003, pre ma Van Evra 2004], 
јер је ро ди те љи ко ри сте као да ди љу. 

Те ле ви зи ја ве о ма ути че на схва та ње ствар но сти код де це и адо ле-
сце на та и об ли ку је њи хо ве ста во ве, ве ро ва ња и по на ша ња. Адо ле сцен ти 
ко ри сте ме ди је да би до би ли ин фор ма ци је о сек су, на си љу, дро ги и људ-
ским од но си ма [Gru ber and Gru be 2000]. Де ца, по себ но мла ђа, ра до пра-
те про гра ме ко ји су им на ме ње ни, а њи хо ву па жњу бр зо за о ку пе са др жа-
ји ла ки за пам ће ње, жи во пи сни ли ко ви и ве се ле ме ло ди је [Lemiš 2008]. 
У ра ним уз ра сти ма, де ца не раз ли ку ју ствар ност од фан та зи је при ка за не 
на те ле ви зи ји, и у тим пе ри о ди ма сте пен њи хо ве иден ти фи ка ци је и уду-
бљи ва ња у при ка за не са др жа је ве ћи је не го у ка сни јим уз ра сти ма. При-
хва та ње те ле ви зиј ских са др жа ја ве ће је уко ли ко су они у са гла сју с кул-
ту ром, окру же њем, или уве ре њи ма ко је је де те већ сте кло у вла сти том 
ис ку ству [Lemiš 2008]. 

Те ле ви зи ја има по тен ци јал да ути че на со ци јал ни раз вој де це, по-
себ но ка да је реч о усва ја њу обра за ца по на ша ња ве за них за гру пе ко ји ма 
де ца и мла ди при па да ју; о кон струк ци ји ро да и род них уло га, род ног 
иден ти те та, сек су ал но сти, пред ста ва о те лу и на ви ка у ис хра ни; као и 

1 Ви ше од 50 го ди на се из у ча ва ју ме ди ји и по сто ји на хи ља де сту ди ја о ути ца ју ко ри-
шће ња ме ди ја на раз вој де це и адо ле сце на та [Stras bur ger et al. 2012]. 

2 Што је у ли те ра ту ри по зна то као „ефе кат тре ће осо бе” [Da vi son 1983; Per loff 2002].
3 Још пре де се так го ди на, на при мер, у САД јед на тре ћи на де це жи ве ла је у ку ћи са че-

ти ри или пет те ле ви зо ра, а 12% њих у ку ћи је има ло пет или ви ше те ле ви зо ра [Van Evra 2004].
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схва та ња по ли тич ке ре ал но сти и кон фли ка та [Lemiš 2008]. Ово усва ја ње 
ве ли ким де лом од ви ја се пу тем уче ња по мо де лу4, где се, пре ма те о ри ји 
со ци јал ног уче ња, учи та ко што се не што но во ви ди код дру гих (на при-
мер, не ки обра зац по на ша ња), па се под од ре ђе ним усло ви ма по на вља и 
при сва ја и по ста је део на шег ре пер то а ра по на ша ња. По сто је че ти ри ме-
ха ни зма ко ји омо гу ћа ва ју мо де ло ва ње по на ша ња по сма тра њем [Ban du ra 
1977, пре ма Gru sec 1992]. Пр ви је обра ћа ње па жње, што је ве о ма ва жно 
ка да је о те ле ви зи ји реч, јер она успе ва ве о ма бр зо да за ро би и за др жи 
па жњу. За обра ћа ње па жње ва жна је ра зу мљи вост оно га што се гле да, на 
при мер, по на ша ња од ре ђе ног мо де ла. Ка да се не ки са др жај при ме ти, мо-
ра се за др жа ти, за пам ти ти, та ко да је дру ги ме ха ни зам ре тен ци ја кроз 
вер бал ни или сли ков ни ре пре зент. Ре тен ци ји знат но до при но си че сто 
из ла га ње од ре ђе ном мо де лу, то јест, ве ли ка уче ста лост по ја вљи ва ња мо-
де ла5. За тим се та ре пре зен та ци ја мо ра тран сфор ми са ти у по на ша ње, 
та ко да оно бу де што слич ни је мо де лу (ими ти ра ње мо де ла). По след њи 
ме ха ни зам по чи ва на мо ти ва ци ји и под ра зу ме ва да осо ба мо ра има ти 
до вољ но под сти ца ја да се ба ви ими ти ра њем од ре ђе ног мо де ла по на ша ња. 
Под сти ца ји мо гу би ти: кул тур на при хва ће ност по на ша ња мо де ла; ње гов 
со ци јал ни углед (моћ, пре стиж); со ци јал на по др шка и на гра ђи ва ње од-
ре ђе ног мо де ла по на ша ња; про це на оног ко учи по мо де лу да ће има ти 
не ку до бит (на гра ду, со ци јал но при хва та ње) ако усво ји од ре ђе ни мо дел 
по на ша ња и дру ги [Ивић и др. 2003]. 

По ред те о ри је со ци јал ног уче ња по сто је и дру ге те о ри је ко ји ма се 
по ку ша ва об ја сни ти ути цај те ле ви зи је на де цу и адо ле сцен те, те о ри ја 
скрип та или схе ме и те о ри ја о „над вр шња ку” (“Su per-pe er” the ory). По 
те о ри ји скрип та те ле ви зи ја пред ста вља мла ди ма за јед нич ке скрип то ве 
(про пи са ни сце на рио) ка ко да се по на ша ју у но вој или не по зна тој си ту а-
ци ји (на при мер, у ро ман тич ним ве за ма). По Страс бур ге ро вој те о ри ји о 
„над вр шња ку” ме ди ји вр ше пре ко ме ран при ти сак на де цу и адо ле сцен те 
да се ан га жу ју у оно ме што се при ка зу је као нор ма тив но по на ша ње (на 
при мер, сви пи ју на за ба ви). При ти сак вр шња ка на по на ша ње адо ле сце-
на та одав но је утвр ђен, а ме ди ји, по овој те о ри ји, функ ци о ни шу као „над-
вр шњак” с још ја чим ути ца јем [Stras bur ger et al. 2012].

ПО ЗИ ТИВ НИ И НЕ ГА ТИВ НИ УТИ ЦА ЈИ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ

Са др жа је ко је гле да ју на те ле ви зи ји де ца нај че шће не кри тич ки при-
хва та ју, би ло за то што је то ак тив ност ко ју ро ди те љи одо бра ва ју, би ло 
због сво јих уз ра сних ка рак те ри сти ка, пре све га, не до вољ не ког ни тив не 
зре ло сти или не до вољ но раз ви је не ме диј ске пи сме но сти [Mc Can non 
2009]. Ка да се укр сте вре ме ко је де ца про ве ду гле да ју ћи те ле ви зи ју и 
деч је не кри тич ко при хва та ње пре зен то ва них са др жа ја, ја сно се уви ђа 
мо ћан ути цај те ле ви зи је. На ла зи ис тра жи ва ња ука зу ју на мо гу ће по зи-
тив не и не га тив не ути ца је.

4 На зи ва се и још оп сер ва ци о но уче ње или уче ње пу тем по сма тра ња.
5 За то се ре кла ме ко је пре тен ду ју да об ли ку ју од ре ђе но по на ша ње мно го пу та по на вља ју.
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По зи ти ван ути цај те ле ви зи ја мо же има ти на раз вој про со ци јал ног 
по на ша ња и на обра зо ва ње де це и адо ле сце на та. Ле миш [2008] за сту па 
став да сви те ле ви зиј ски жа нр о ви мо гу пру жа ти мо де ле за про со ци јал но 
по на ша ње. На при мер, у јед ној сту ди ји у САД утвр ђе на је по зи тив на ко-
ре ла ци ја из ме ђу гле да ња се ри је ко ја је кроз сва ко днев не си ту а ци је про мо-
ви са ла по зи тив не вред но сти, с јед не, и по ве ћа не са рад ње, ем па тич но сти 
и ве ћег уче шћа де це у кре а тив ним игра ма, с дру ге стра не. У ис тра жи ва-
њу Кал вер та и са рад ни ка [Cal vert et al. 2001] ис пи ти ва но је ко ли ко де ца 
од дру гог до ше стог раз ре да на у че из обра зов них про гра ма те ле ви зи ја 
Еј Би Си (ABC), Си Би Ес (CBS), Ен Би Си (NBC) и Фокс (FOX) у по ре ђе њу 
с те ле ви зи ја ма Пи Би Ес (PBS) и Ни кло де он (Nic ke lo deon). Ре зул та ти су 
по ка за ли да де ца у то ку не де ље гле да ју про сеч но че ти ри раз ли чи те те-
ле ви зи је, пре све га, Ни кло де он (Nic ke lo deon) и Пи Би Ес (PBS). Пре ма 
њи хо вим из ја ва ма, из те ле ви зиј ског про гра ма до би ли су ви ше „лек ци ја” 
ко је има ју со ци јал ну и емо ци о нал ну вред ност, чи ње нич ких зна ња и ин-
фор ма ци ја, не го „лек ци ја” из ког ни тив них ве шти на, или фи зич ке до бро-
би ти. Је дан број ис тра жи ва ња по ка зу је из у зет но до бар ефе кат јед не од 
нај па жљи ви је ра ђе них еми си ја на све ту – Ули ца Се зам (Se sa me Stre et), 
ко ја је пра вље на као ком пен за тор ни про грам за пред школ це, или до бар 
ути цај еми си је Де тек ти ви (Blu e’s Clu es) на пред школ ско ре ша ва ње про-
бле ма. На ла зи ука зу ју да је мо гу ће пре ко те ле ви зи је обра зо ва ти де цу, 
учи ти их раз ли чи тим са др жа ји ма, чак и ка да до ла зе из по ро ди ца ко је су 
ни ског обра зов ног и со цио-кул тур ног ни воа [Stras bur ger et al. 2012]. На жа-
лост, ис тра жи ва ња по ка зу ју да је мно го ма ње по зи тив них ути ца ја те ле-
ви зи је и углав ном је реч о про гра ми ма на ме ње ним мла ђој де ци уз ра ста 
3–5 го ди на [Bar-on 2000], док је ли ста не га тив них ути ца ја да ле ко ду жа и 
ра зно вр сни ја. 

На ла зи број них ис тра жи ва ња по ка зу ју да је гле да ње те ле ви зи је по-
ве за но с раз ли чи тим здрав стве ним про бле ми ма и по ве ћа ним ри зи ком од 
од ре ђе них вр ста по на ша ња. На рав но, зна чај ни је ве ћем ри зи ку из ло же ни 
су они ко ји про ве ду до ста вре ме на у гле да њу те ле ви зи је. Јед на лон ги ту ди-
нал на сту ди ја по ка за ла је по ве за ност ду гог гле да ња те ле ви зи је у де тињ-
ству и адо ле сцен ци ји с не га тив ним ин ди ка то ри ма здра вља у од ра слом 
до бу [Han cox et al. 2004]. Ис тра жи ва чи су у ре гу ла р ним ин тер ва ли ма 
пра ти ли пре ко 1.000 ис пи та ни ка од њи хо ве тре ће до 26. го ди не и утвр-
ди ли да по ве ћа но гле да ње те ле ви зи је на уз ра сту 5–15 го ди на има ду го-
трај не не га тив не ефек те по здра вље: зна чај но је по ве за но с пре ко мер ном 
те жи ном у од ра слом до бу, сла бом фи зич ком ак тив но шћу, пу ше њем, по-
ве ћа ним хо ле сте ро лом, под сти че ло ше ди је тет ске на ви ке, ви о лент но по-
на ша ње, ал ко хо ли зам и нар ко ма ни ју. У овој сту ди ји ни је на ђе на зна чај на 
ве за с по ве ћа ним крв ним при ти ском. Иа ко се не мо же го во ри ти о ка у зал-
ној ве зи, ау то ри ове лон ги ту ди нал не сту ди је сма тра ју да број ни аспек ти 
њи хо вог ис тра жи ва ња су ге ри шу ка у зал ну ве зу.

У ме та сту ди ји Страс бу р ге ра и са рад ни ка [Stras bur ger et al. 2012] су-
ми ра ни су на ла зи ис тра жи ва ња о глав ним про бле ми ма с ко ји ма је по ве-
за но ду го гле да ње те ле ви зи је. Вре ме про ве де но пред те ле ви зиј ским екра ном 
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има зна чај ну уло гу у ети о ло ги ји го ја зно сти. Го то во у свим зе мља ма ра сте 
број го ја зних, а у САД у зад њих 30 го ди на удво стру чи ла се пре ва лен ца 
го ја зно сти и са да има ви ше го ја зних и од ра слих с претераном телесном 
масом не го с нор мал ном. Јед на три де се то го ди шња сту ди ја спро ве де на у 
Ве ли кој Бри та ни ји [Vi ner and Co le 2005] утвр ди ла је да ду же про сеч но 
вре ме про ве де но у гле да њу те ле ви зи је пред ви ђа ве ћу те ле сну те жи ну 
(ин декс те ле сне ма се) на уз ра сту од 30 го ди на и да се са сва ким до дат ним 
са том гле да ња те ле ви зи је на уз ра сту од пет го ди на по ве ћа ва ри зик од 
го ја зно сти у од ра слом до бу за 7%. У дру гим сту ди ја ма утвр ђе на је по ве-
за ност гле да ња те ле ви зи је ви ше од осам са ти не дељ но на уз ра сту од три 
го ди не с по ве ћа ним ри зи ком од го ја зно сти на уз ра сту од се дам го ди на 
[Re illy et al. 2005; Su gi mo ri et al. 2004]. Уко ли ко де те има те ле ви зор у сво-
јој спа ва ћој со би,6 то зна чај но по гор ша ва си ту а ци ју: ова де ца по сти жу 
сла би ји успех у шко ли, има ју ви ше здрав стве них про бле ма с го ја зно шћу, 
по ве ћа ном ма сно ћом у кр ви, ди ја бе те сом, от пор но шћу на ин су лин, ме та-
бо лич ким по ре ме ћа јем и по ве ћа ним крв ним при ти ском, као и знат но не-
по вољ ни је на ви ке у ис хра ни [Gen ti le and Walsh 2002; Chri sta kis et al. 2004; 
Eke lund et al. 2006; Jor dan et al. 2008; Adac hi-Me jia et al. 2007; Stras bur ger 
et al. 2013; Ha i nes et al. 2013; At kin et al. 2013; Gil bert-Di a mond et al. 2014]. 
Ни ис тра жи ва чи не зна ју због че га је та ко, али се прет по ста вља да је због 
не ак тив но сти и ма ње фи зич ких ак тив но сти (се де ња, ле жа ња); ре кла-
ми ра ња хра не и пи ћа за де цу и адо ле сцен те; не здра вог по на ша ња то ком 
обе до ва ња (уко ли ко се гле да те ле ви зи ја); и ин тер фе рен ци је с нор мал ним 
на ви ка ма спа ва ња. Ис тра жи ва ња по ка зу ју да оба вља ње обе да то ком гле-
да ња те ле ви зи је по ти ску је осе ћај си то сти што до во ди до уно ше ња ве ће 
ко ли чи не хра не не го што је по треб но. 

По ве ћа но гле да ње те ле ви зи је је у мла ђем, сред њо школ ском и сту-
дент ском уз ра сту пре дик тор (пред ска зи вач) ло ших ди је тет ских на ви ка 
(ви ше „гриц ка ли ца“, га зи ра них пи ћа и „бр зе“ хра не) на кон пет го ди на 
[Ba rr-An der son et al. 2009; Ut ter et al. 2003]. Ка сни ји од ла зак на спавање 
и ма ње сна мо гу би ти по ве за ни с ри зи ком од го ја зно сти. Лон ги ту ди нал на 
сту ди ја у Ве ли кој Бри та ни ји по ка за ла је да што де ца кра ће спа ва ју на уз-
ра сту од 30 ме се ци мо же се пред ви де ти њи хо ва ве ћа го ја зност на уз ра сту 
од се дам го ди на [Ta he ri 2006, pre ma Stras bur ger et al. 2012]. Ина че, гле да ње 
те ле ви зи је три и ви ше са ти днев но удво стру чу је ри зик од те шког уласка 
у сан, у по ре ђе њу с гле да њем те ле ви зи је ма ње од јед ног са та [Johnson et al. 
2004].

У ис тра жи ва њи ма се по ка за ло да ме ди ји игра ју кључ ну уло гу у фор-
ми ра њу сли ке о вла сти том те лу, мо гу би ти од го вор ни за кре и ра ње не ре-
ал них оче ки ва ња, не за до вољ ства вла сти тим те лом, па чак и до при не ти 
по ре ме ћа ји ма у ис хра ни [Ho gan and Stras bur ger 2008; Fi eld et al. 2008; 
Hayes et al. 2010; An schutz et al. 2011]. Илу стра ти ван при мер је сте ис тра-

6 Две тре ћи не де це у САД има те ле ви зор у сво јој со би [Jor dan et al. 2008]. По да тке за 
Ср би ју не поседујемо, ма да на лаз да је про се чан број те ле ви зиј ских апа ра та по до ма ћин ству 
у Ср би ји знат но ис под два. Ип сос Стра те џик Мар ке тинг [Ip sos Stra te gic Mar ke ting, 2015] го-
во ри да знат но ма њи про цент де це има те ле ви зор у сво јој со би.
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жи ва ње ко је по ка зу је да ме ђу адо ле сцент ки ња ма на остр ву Фи џи (Поли-
незија) ни су по сто ја ли про бле ми с по ре ме ћа ји ма у ис хра ни док на остр ву 
ни су уве ли аме рич ке те ле ви зиј ске шоу-про гра ме с уче сни ца ма – мо де ли ма 
за по на ша ње – ко је су би ле екс трем но мр ша ве. Две го ди не на кон њи хо вог 
уво ђе ња, 75% адо ле сцент ки ња на Фи џи ју из ја вљи ва ло је да су „пре ве ли ке” 
или „пре де бе ле”, а би ло је и 523 де вој чи це с по ре ме ћа јем ис хра не [Bec ker 
2002; Ho gan and Stras bur ger 2008]. 

Ис тра жи ва ња ути ца ја ме ди ја на ра ним уз ра сти ма по ка зу ју да је ду-
го вре ме про ве де но пред те ле ви зиј ским екра ном по ве за но са за о стат ком 
у раз во ју го во ра [Nel son 1973; Li ne bar ger and Wal ker 2005; Ta ni mu ra et al. 
2007; Zim mer man et al. 2007; Chon chaiya and Pruk sa na non da 2008], као и 
да гле да ње те ле ви зи је на уз ра сту ис под две го ди не не убр за ва уче ње 
[Brown 2011; De Lo ac he et al. 2010]. Са мо две сту ди је по ка за ле су усва ја ње 
но вих ре чи, и то ве ро ват но због ути ца ја за јед нич ког гле да ња про гра ма с 
ро ди те љи ма [Stras bur ger et al. 2012]. Не ке сту ди је по ка зу ју да је ра но из-
ла га ње пред школ ског де те та те ле ви зи ји по ве за но са про бле ми ма с по ре-
ме ћа јем па жње на уз ра сту од се дам го ди на [Han cox et al. 2004].

По ред про у ча ва ња кон зу ме ри зма7, то јест, ис тра жи ва ња ка ко ре кла-
ме де лу ју на де цу и адо ле сцен те и об ли ку ју њи хо во по на ша ње као по-
тро ша ча [Gun ter and Fur nham 1998; Val ken burg 2000; Swe e ting et al. 2012], 
нај број ни је су, ве ро ват но, сту ди је ко је су про у ча ва ле по ве за ност гле да ња 
те ле ви зи је са по ве ћа ним ри зи ком од од ре ђе них вр ста по на ша ња, пре све га, 
агре сив но сти, ко ри шће ња дро га, ду ва на, ал ко хо ла и ути ца ја на сек су ал-
но по на ша ње ти неј џе ра [Vil la ni 2001; Nel son 2010; Stras bur ger et al. 2012; 
Lo well et al. 2014].

На си ље је из ра зи то при сут но у те ле ви зиј ским про гра ми ма, и то у 
ра зним ви до ви ма. Сви ани ми ра ни фил мо ви 1937–1999. го ди не при ка зу ју 
на си ље; 90% нај бо ље ран ги ра них фил мо ва у пе ри о ду 1999–2000. са др же 
на си ље; тек сто ви по пу лар них пе са ма са др же све ви ше на си ља, по себ но 
у реп-му зи ци [Stras bur ger et al. 2012]. Про блем ни је са мо при ка зи ва ње на-
си ља на те ле ви зи ји већ и то што се на си ље при ка зу је као за бав но (цр та-
ни филм), оправ да но (до ми ни ра обра зац фил мо ва „до бри про тив ло ших 
мо ма ка”), ре а ли стич но на си ље, или на си ље без по сле ди ца. Уче ста ла из-
ло же ност на си љу у ме ди ји ма мо же во ди ти раз во ју стра ха и анк си о зно сти, 
по себ но код мла ђе де це, при хва та њу на си ља као по год ног на чи на за ре ша-
ва ње кон фли ка та, сма ње ној осе тљи во сти и сма ње њу ал тру и зма. Огро ман 
је број сту ди ја ко је су по твр ди ле по ве за ност гле да ња агре сив них са др-
жа ја на те ле ви зи ји и агре сив ног по на ша ња де це и адо ле сце на та [Hu e smann 
and Mil ler 1994]. Јед на од рет ких лон ги ту ди нал них сту ди ја [Hu e smann et 
al. 2003] ко ја је пра ти ла по ве за ност гле да ња те ле ви зиј ског на си ља на уз-
ра сту 6–9 го ди на с агре сив ним по на ша њем 15 го ди на ка сни је, у од ра слом 
до бу, от кри ла је да из ла га ње на си љу у ме ди ји ма пред ви ђа агре сив но по-

7 Кон зу ме ри зам се од но си на не кон тро ли са ну по тро шњу, или уве ре ње да је ро ба сред-
ство за по сти за ње сре ће, лич не или оп ште. Овај фе но мен је ис так нут као јед но од да на шњих 
„дру штве них зâла” [Jo seph Row ntree Fo un da tion, 2009] и ис тра жи ва ња по ка зу ју да је ште тан 
по здра вље и до бро бит осо ба [Ec ker sley 2006; 2011]. 
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на ша ње и му шка ра ца и же на у од ра слој до би, и да та по ве за ност по сто ји 
чак и ка да се кон тро ли шу со цио-еко ном ски ста тус по ро ди це, ин те лек ту-
ал не спо соб но сти и агре сив ност осо ба у де тињ ству и ва ри је тет фак то ра 
ко ји се од но се на ро ди тељ ске сти ло ве по на ша ња (њи хо ве ме диј ске на ви-
ке, сте пен агре сив но сти и слич но). По ве за ност је до би је на за фи зич ку агре-
си ју код оба по ла и за ин ди рект ну агре си ју код же на. Иден ти фи ка ци ја с 
агре сив ним ли ко ви ма истог по ла и опа жа ње ре а ли стич но сти те ле ви зиј-
ског на си ља („жи вот је та кав”), та ко ђе, пред ви ђа ју ка сни је агре сив но 
по на ша ње, без об зи ра на то ко ли ко је ис пи та ник био агре си ван као де те.

На те ле ви зи ји је ве ли ка при сут ност сек су ал них са др жа ја, по себ но у 
про гра ми ма за адо ле сцен те. Исто вре ме но, мла ди гле да о ци ве о ма рет ко 
се упу ћу ју и упо зна ју у ри зи ке од сек су ал не ак тив но сти и не под сти чу 
на од го вор ност (ди ску си је о кон тра цеп ци ји, кон тро ли ра ђа ња, си гур ном 
сек су ал ном од но су). У од но су на све дру ге ме ди је нај ве ћа је из ло же ност 
сек су ал ним са др жа ји ма на те ле ви зи ји (75%) и му зи ци (69%), а мно го је 
ма ња на ин тер не ту (16–25%) [Stras bur ger et al. 2012]. Че тр на ест лон ги ту-
ди нал них сту ди ја по ка зу ју ја сан ути цај сек су ал них са др жа ја у ме ди ји ма 
на ста во ве адо ле сце на та и њи хо ва ве ро ва ња о сек су, али и на њи хо во 
сек су ал но по на ша ње, по пут ра ни јег сту па ња у сек су ал не од но се [Pa r kes 
2013]. Про це њу је се да ме ди ји до при но се из ме ђу 10–20% сва ком од по-
ми ња них спе ци фич них здрав стве них про бле ма и ри зич них по на ша ња 
[Com stock and Stras bur ger 1993; Chri sta kis and Zim mer man 2006; Stras bur ger 
et al. 2009].

СМА ЊИ ВА ЊЕ НЕ ГА ТИВ НОГ УТИ ЦА ЈА ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ

Уло га ро ди те ља у по сре до ва њу те ле ви зиј ских са др жа ја из у зет но je 
ва жна [Bar-on 2000; Gen ti le and Walsh 2002; Chri sta kis et al. 2004; Dal ton 
et al. 2006; Stras bur ger et al. 2012; Stras bur ger et al. 2013; Ha i nes et al. 2013; 
Par kes 2013]. Када се од родитеља тражи да процене, они процењују власти-
то по зна ва ње деч јег на чи на ко ри шће ња ме ди ја. Чи ни им се да па жљи во 
пра те и по зна ју ме диј ске на ви ке сво га де те та, а с дру ге стра не, пот це њу ју 
ду жи ну вре ме на ко је њи хо во де те про во ди у ко ри шће њу ме ди ја. Раз ли-
ку ју се ро ди тељ ска и деч ја сли ка ко ри шће ња ме ди ја од стра не де те та. Ве-
ћи на ро ди те ља (65%) из ја вљу је да па жљи во пра ти деч је ко ри шће ње ме ди ја, 
деч је на ви ке, оми ље не еми си је и сма тра да де ца ма ње ко ри сте ме ди је не го 
што их ре ал но ко ри сте; док ма ње од 30% де це из ја вљу је да по сто је ро ди-
тељ ска пра ви ла ко ли ко днев но мо гу гле да ти те ле ви зи ју [Stras bur ger et al. 
2012; Ha i nes et al. 2013]. Ни је до бро ка да је у до му кон стант но укљу чен 
те ле ви зор, без об зи ра на то да ли га не ко гле да. Ме ђу тим, то је ве о ма че ста 
прак са у мно гим до ма ћин стви ма и по пра ви лу иден тич на је с прак сом да 
ро ди те љи не ма ју ни ка кав над зор над деч јим гле да њем те ле ви зиј ског про-
гра ма [Val ken burg et al. 1999]. У САД ви ше од 1/3 де це (39%) уз ра ста од осам 
го ди на и ви ше жи ви у ку ћа ма где је те ле ви зор укљу чен нај ве ћи део да на, 
без об зи ра на то да ли га не ко гле да [Stras bur ger et al. 2012]. На ла зи ис тра-
жи ва ња ука зу ју да де ца и адо ле сцен ти ро ди те ља с ни жим со цио-еко ном ским 
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ста ту сом че шће има ју те ле ви зор у сво јој со би, че шће је ду гле да ју ћи те ле-
ви зор, ре ђе гле да ју про грам за јед но с ро ди те љи ма и ро ди те љи ма ње мо де-
лу ју њи хо во гле да ње те ле ви зи је у по ре ђе њу с вр шња ци ма чи ји су ро ди те љи 
ви шег со цио-еко ном ског ста ту са [Ge bre ma ri am et al. 2015]. Ни је до би је на 
по ве за ност со цио-еко ном ског ста ту са по ро ди це с ду жи ном деч јег гле да ња 
те ле ви зи је. 

Ис тра жи вач ки на ла зи ука зу ју да је нео п ход но да ро ди тељ ус по ста-
ви пра ви ла шта де те мо же гле да ти на те ле ви зи ји и ко ли ко де те вре ме на 
мо же да про ве де пред те ле ви зиј ским екра ном [Bar-on 2000; Stras bur ger et 
al. 2012]. По треб но је из бе га ва ти да де ца мла ђа од две го ди не гле да ју те-
ле ви зи ју или ко ри сте дру ге екра ни зо ва не ме ди је, а де ци ста ри јој од две 
го ди не тре ба ло би огра ни чи ти гле да ње те ле ви зи је нај ви ше 1–2 са та днев-
но. По треб но је укло ни ти те ле ви зор и елек трон ске ме ди је из де чи је со бе 
или со бе адо ле сцен та, јер се та ко сма њу је број са ти про ве де них пред 
екра ном, по пра вља ква ли тет сна и про ду жа ва вре ме спа ва ња, а као што 
смо већ на по ме ну ли, то су све фак то ри по ве за ни с ри зи ком по ве ћа ња 
те ле сне те жи не код де те та или адо ле сцен та. Тре ба ло би из бе га ва ти узи-
ма ње хра не („гриц ка ли ца”) и пи ћа у то ку гле да ња те ле ви зи је, јер то по-
др жа ва ло ше ди је тет ске на ви ке; ис кљу чи ти те ле ви зор у то ку ре дов них 
обро ка, јер се ти ме по ве ћа ва свест де те та о ис хра ни и оно ме што је де; 
по ве ћа ти ко му ни ка ци ју ме ђу чла но ви ма по ро ди це; и сма њи ти укуп но 
вре ме про ве де но у гле да њу те ле ви зи је. Ро ди те љи би тре ба ло да по ста ве 
пра ви ло о фо ку си ра ном гле да њу те ле ви зиј ског про гра ма – да за јед но с 
де те том би ра ју еми си је ко је ће де те гле да ти, да че шће с де те том гле да ју 
те ле ви зи ју и ди ску ту ју о са др жа ју ко ји су гле да ли, под у ча ва ју ћи та ко 
де те ве шти на ма кри тич ке ре цеп ци је. Ро ди тељ ско ин тер пре ти ра ње, ела-
бо ри ра ње и да ва ње до дат них ин фор ма ци ја о те ми ко ју пра те с де те том 
на те ле ви зи ји успе шна је стра те ги ја за су прот ста вља ње не га тив ним или 
штет ним са др жа ји ма на овом ме ди ју [Bar-on 2000; Stras bur ger et al. 2012]. 
Ро ди те љи мо ра ју кон тро ли са ти и вла сти те на ви ке и по на ша ње пре ма 
ме ди ји ма, јер је ро ди тељ ска те шка за ви сност од ме ди ја нај ја чи пре дик тор 
деч је те шке за ви сно сти [Stras bur ger et al. 2012]. 

Због вре ме на ко је де ца про во де у гле да њу те ле ви зи је и због сна ге 
ње ног ути ца ја, ва жно је да и те ле ви зиј ски про гра ми бу ду ква ли тет ни. 
Џор дан и Ву дворд [према: Le miš 2008] фор му ли са ли су зах те ве за ква-
ли тет ну те ле ви зи ју ко ја би требалa да: 1. ну ди про гра ме ко ји су на мен ски 
осми шље ни за де цу, ко ји их не ће до во ди ти у за блу ду, а ко ји су за бав ни 
и обра зов ни на мен тал ном, фи зич ком и дру штве ном пла ну; 2. да до зво ли 
де ци да у те ле ви зиј ском про гра му чу ју, ви де и из ра зе сво је ста во ве, кул-
ту ру, је зик и жи вот на ис ку ства, што афир ми ше њи хов иден ти тет и ме сто 
у дру штву; 3. да про грам под сти че свест де те та о по што ва њу дру гих 
кул ту ра као вла сти те; 4. да ну ди мно штво жа нр о ва и са др жа ја, уме сто 
што се про из во де про гра ми по про ве ре ним фор му ла ма успе шно сти; 5. 
да еми ту је про гра ме у вре ме ка да де ца мо гу да их гле да ју; 6. да пре по зна 
раз ли ке из ме ђу де це ко је су ре зул тат њи хо вог ког ни тив ног и емо ци о нал-
ног раз во ја, њи хо вих та ле на та, ин те ре со ва ња, лич них осо би на, ме ђу људ-
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ских од но са и дру штве ног окру же ња у коjeм жи ве; 7. да ак тив но шти ти 
и по др жа ва про гра ме на ме ње не очу ва њу ло кал них кул ту ра и оне у ко ји ма 
се го во ри је зик ма њи на; и 8. да се у про гра му из бе га ва не по треб но при ка-
зи ва ње на си ља и сек са.

ЗА КЉУ ЧАК

Ре зул та ти ви ше де це ниј ских ис тра жи ва ња по ка зу ју да ни су ре а ли зо-
ва ни по тен ци ја ли те ле ви зи је да по зи тив но ути че на де цу и да им ко ри сти, 
да су не га тив ни ути ца ји мно го ве ћи и ра зно вр сни ји, а да се стра те ги је за 
ре ду ко ва ње не га тив них ефе ка та те ле ви зи је углав ном не при ме њу ју. С 
об зи ром на то ко ли ко де ца и адо ле сцен ти ко ри сте ме ди је, би ло би оче-
ки ва но да од ра сли пре по зна ју ути цај ме ди ја на ста во ве и по на ша ње де це 
и мла дих. Ипак се чи ни да они при лич но иг но ри шу овај ути цај. Ге не рал-
но гле да но, ро ди те љи, шко ла, ин ду стри ја за ба ве, пе ди ја три, или вла да 
ма ло шта чи не да би се де ца и адо ле сцен ти за шти ти ли од штет ног ути-
ца ја са вре ме них ме ди ја и да би се по ја ча ли мо гу ћи про со ци јал ни по зи-
тив ни ути ца ји тих ме ди ја. Ма ло се ра ди на раз во ју ме диј ске пи сме но сти 
уче ни ка, као јед ној од нео п ход них ком пе тен ци ја да на шњег гра ђа ни на.

Сва ка ак ци ја ко ја же ли да бу де ефек тив на мо ра по че ти до брим сним-
ком по сто је ћег ста ња. У Ср би ји, мо же мо сло бод но ре ћи, го то во да не ма-
мо ис тра жи ва ња ме диј ских на ви ка де це и адо ле сце на та, а још ма ње има 
план ских и си стем ских ме ра за су о ча ва ње и но ше ње с ути ца јем ме ди ја, 
иа ко је одав но про шло „два на ест”. По треб но је да сва ко од нас, без упи-
ра ња пр ста у дру ге, раз ми сли о вла сти тој уло зи и свом де лу од го вор но сти 
– да ли ће нам но ве ге не ра ци је сво је по на ша ње из гра ђи ва ти и мо де ли ра-
ти пре ма „ри ја ли ти” про гра ми ма, или ће ко ри сти ти ме ди је на вла сти ту 
до бро бит и на до бро бит сво је за јед ни це.
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SUM MARY: Me dia has one of the most im por tant and un der-re cog ni zed in flu en ce 
on he alth, de ve lop ment and be ha vi or of chil dren and ado le scents. Te le vi sion is still the 
most po pu lar form of me dia among chil dren and ado le scents. In the last 50 years, mo re 
than a tho u sand re se ar ches ha ve been car ried out in the world sho wing the gre at im pact 
of te le vi sion on chil dren and ado le scents. Te le vi sion sha pes the at ti tu des, be li efs and be-
ha vi ors of chil dren and ado le scents and strongly in flu en ces the ir per cep tion of re a lity. 
The high im pact of te le vi sion is ne it her re cog ni zed by chil dren nor adults; they esti ma te 
that the me dia af fect all ot hers ex cept them sel ves. Te le vi sion can po si ti vely in flu en ce a 
child’s pro so cial be ha vi or and ac qu i si ti on of cer tain types of know led ge. Ho we ver, the 
po si ti ve ef fects ha ve been much less com mon and usu ally ob ta i ned at a youn ger age (3–5 
years). Most of the stu di es pro vi de a per si stent and ro bust fin dings in di ca ting the cor re-
la tion bet we en ex po su re to te le vi sion and a va ri ety of he alth pro blems (such as obe sity, 
low physi cal ac ti vity, ele va ted cho le ste rol, di a be tes, high blood pres su re, etc.) and an 
in cre a sed risk of cer tain types of be ha vi or (li ke po or di e tary ha bits, less sle ep, smo king, 
vi o lent be ha vi or, al co ho lism, drug ad dic tion, etc.). The re se arch re sults show that the 
po ten ti als of te le vi sion with be ne fi cial ef fects on chil dren ha ve not been re a li zed; the list 
of ne ga ti ve ef fects is much lon ger and much mo re di ver se; and stra te gi es to re du ce the 
ne ga ti ve ef fects of te le vi sion do not apply. The do cu men ted fin dings on the im pact of 
te le vi sion sho uld eli cit se ri o us con cern, not just from pa rents and edu ca tors but from many 
ot hers such as physi ci ans, pu blic he alth advo ca tes, en ter ta in ment in du stry, po li ti ci ans, 
and go vern ment. 

KEYWORDS: im pact of te le vi sion, chil dren, ado le scents, pa rents and me dia
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра ју еду ка тив ни про гра ми и на став ни 
ре сур си у умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма у све ту и Ср би ји. Да нас се у 
ду ху са вре ме них тен ден ци ја у обра зо ва њу у умет но сти по све ћу је зна чај на 
па жња раз во ју еду ка тив них про гра ма у умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма 
и, ујед но, на ус по ста вља њу са рад ње из ме ђу ових кул тур них ин сти ту ци ја и 
на став ни ка. Циљ ра да је да се пред ста ве ода бра ни при ме ри му зеј ско-га ле-
риј ске прак се, од но сно про гра ми и ре сур си за на став ни ке ко ји се осла ња ју 
на при сту пе и стра те ги је по у ча ва ња по мо ћу ли ков ног де ла у ра ду с де цом 
пред школ ског и основ но школ ског уз ра ста. Та ко ђе, у ра ду је пред ста вље но 
ис тра жи ва ње о раз ли чи тим аспек ти ма са рад ње вр ти ћа и шко ла с ин сти-
ту ци ја ма кул ту ре у Ср би ји. Ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на за кљу чак 
да се у на шој сре ди ни ова кав вид са рад ње не спро во ди у до вољ ној ме ри, 
те да на став ни ци ма тре ба да се по мог не у обез бе ђи ва њу раз вој но под сти-
цај не сре ди не за по у ча ва ње у овом кон тек сту, од но сно да се уз по др шку 
ко лек ти ва омо гу ће уче ста ли је су сре та ње де це с умет нич ким де ли ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: умет нич ки му зе ји и га ле ри је, еду ка тив ни про гра ми, 
на став ни ре сур си, са рад ња ин сти ту ци ја кул ту ре и на став ни ка

УВОД

Раз вој исто ри је умет но сти у 20. ве ку имао је ве ли ки ути цај на кон-
ци пи ра ње про гра ма и при сту па у по у ча ва њу ко ји су се спро во ди ли у 
умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма у све ту. Ве ћи ну про гра ма и пре да ва-
ња у му зе ји ма и га ле ри ја ма ка рак те ри сао је исто риј ско-умет нич ки при-
ступ ко ји је углав ном ну дио по се ти о ци ма пре гршт ин фор ма ци ја о де лу, 
умет ни ку, умет нич ким прав ци ма итд. Ме ђу тим, 60-тих и 70-тих го ди на 
про шлог ве ка до шло је до пре и спи ти ва ња зна ча ја овог при сту па, с об зи-
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ром да су ин фор ма ци је ко је су исто ри ча ри умет но сти са оп шта ва ли о 
не ком ли ков ном де лу пред ста вља ле са мо је дан сет чи ње ни ца. По че ло је 
да се ува жа ва ис ку ство и ми шље ње сва ког по се ти о ца, од но сно ис ку ство 
њи хо вог сва ко днев ног жи во та кроз иден ти фи ка ци ју с по зна тим објек ти-
ма, ре фе рен це на оно што чи та ју, на ак ту ел не до га ђа је у њи хо вим зе мља-
ма и та ко да ље [Bur nham and Kai-Kee 2011]. Ипак, ове про ме не у при сту-
пи ма не зна че да ис тра жи ва ње ку сто са, исто риј ско-умет нич ка ин тер пре-
та ци ја и фор мал не ана ли зе ни су ва жне за га ле риј ско по у ча ва ње, већ да 
ослу шку ју ћи по тре бе по се ти о ца „са вре ме ни му зеј ски еду ка тор мо ра да 
од ре ди ка ко ће да ко ри сти ин фор ма ци ју” [Bur nham and Kai-Kee 2011: 115].

Да нас се мно ги умет нич ки му зе ји и га ле ри је ба ве кре и ра њем про-
гра ма во де ћи по себ но ра чу на о уз ра сним ка рак те ри сти ка ма и лич но сти-
ма по сма тра ча и, ујед но, о спе ци фич ним еду ка тив ним ци ље ви ма. Осим 
про гра ма за од ра сле по се ти о це, по сто ји све ви ше про гра ма за де цу ко је 
осо бље за еду ка ци ју умет нич ких му зе ја и га ле ри ја раз ви ја, нај че шће уз 
по моћ пси хо ло га, пе да го га и на став ног осо бља из вас пит но-обра зов них 
уста но ва с ко ји ма су му зе ји и га ле ри је оства ри ли са рад њу. Исто вре ме но, 
раз ви ја ју се еду ка тив ни про гра ми за на став ни ке ко ји об у хва та ју њи хо во 
упо зна ва ње с раз ли чи тим при сту пи ма у ра ду с ли ков ним де ли ма1 при ме-
ре ним пред школ ском и школ ском уз ра сту, а ко ји има ју за циљ да се де ца 
под стак ну и охра бре да па жљи во по сма тра ју, ми сле и ак тив но сти чу но ва 
зна ња и ве шти не. Мно ге сту ди је су по твр ди ле да по у ча ва ње де те та по мо-
ћу ли ков них де ла, од но сно ме то дич ко из ла га ње де те та раз ли чи тим ви-
до ви ма ли ков не умет но сти на раз ли чи те на чи не при ме ре не уз ра сту, до-
при но си раз во ју кри тич ког ми шље ња, спо соб но сти ре ша ва ња про бле ма, 
раз ви ја њу креа тив ног ми шље ња итд, као и раз во ју спо соб но сти и ве шти-
на ко је не мо ра ју ну жно би ти у ди рект ној ве зи с умет но шћу [Mo ga et al. 
2000; Gib son and Lar son 2007; Ho u sen 2001–2002, пре ма Па вло вић 2014].

Ли ков но де ло мо же би ти из у зет но мо ти ва ци о но и сти му ли шу ће 
сред ство у про це су уче ња, а ка ко би га де те што не по сред ни је до жи ве ло, 
ва жно је да се по у ча ва ње у умет но сти од ви ја, осим у вр ти ћи ма и шко ла-
ма, у умет нич ким му зе ји ма, га ле ри ја ма, ате ље и ма итд.2 [Hur witz and 
Ma de ja 1977]. Ис тра жи ва ње Ол ге Ха берд (Ol ga Hu bard) по ка за ло је да 
де ца од 14 го ди на во ле да по сма тра ју ори ги нал на умет нич ка де ла ви ше 
од штам па них и ди ги тал них ре про дук ци ја због так тил ног до жи вља ја 
ко ји им она омо гу ћа ва ју и због ве ће све сти о ли ков ним ма те ри ја ли ма и 
ства ра лач ком про це су [Hu bard 2007]. Сту ди је су по ка за ле да се и код 
мла ђе де це ко ја ис тра жу ју умет нич ке об је кте у му зе ји ма кроз раз ли чи те 
мул ти сен зор не при сту пе, по ве ћа ва же ља за уче њем и лак ше се усва ја ју 

1 Под појмом ли ков на де ла под ра зу ме ва мо де ла из свих обла сти ви зу ел них умет но сти, 
од но сно де ла тра ди ци о нал них ли ков них умет но сти (цр та ња, сли ка ња, ва ја ња, гра фи ке), 
при ме ње них умет но сти, ар хи тек ту ре, са вре ме них ме ди ја, умет нич ких за на та итд.

2 По зна то је да су чак и ве ли ки умет ни ци са вла да ва ли сво је ли ков не ве шти не и зна ња 
у умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма, уче ћи од сво јих прет ход ни ка. Жан До ми ник Ен гр је 
чак пред сво ју смрт ко пи рао сли ке Ђо та ка ко би још ви ше „на у чио” о сли кар ству, док су Ма не, 
Де га, Ре но ар, Мо не и мно ги дру ги че сто по се ћи ва ли му зеј Лу вр, по сма тра ју ћи и про у ча ва-
ју ћи де ла ве ли ких мај сто ра [Vek sler 1960].
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ин фор ма ци је о де ли ма, као и да се но ва са зна ња о де лу бо ље пам те, јер 
се на овај на чин ства ра ју бо ље ве зе из ме ђу ап стракт них и кон крет них 
ис ку ста ва [Al va rez 2005]. Иа ко ве ћи на струч ња ка из обла сти обра зо ва ња 
у умет но сти пре по ру чу је да се де ца, што је мо гу ће че шће, су сре ћу с ори-
ги нал ним ли ков ним де ли ма, у ра ду с де цом мо гу се ко ри сти ти и ре пр о-
дук ци је ли ков них де ла, ре пли ке скулп ту ра, мо но гра фи је умет ни ка, фил-
мо ви о ра ду и жи во ту умет ни ка и та ко да ље.

У ра ду ће мо об у хва ти ти ино ва тив ну еду ка тив ну прак су ве ли ких 
умет нич ких му зе ја и га ле ри ја у све ту и у на шој сре ди ни, ко ја се за сни ва 
на про гра ми ма за на став ни ке и на раз ви ја њу са рад ње са шко ла ма и вр ти-
ћи ма. Пред ста ви ће мо Му зеј мо дер не умет но сти у Њу јор ку, Му зеј азиј ске 
умет но сти у Сан Фран ци ску, На ци о нал ну га ле ри ју умет но сти у Ва шинг-
то ну, Ге ти му зеј у Лос Ан ђе ле су, Му зеј Иза бе ла Стју арт Гард нер у Бо-
сто ну, Му зеј Со ло мон Р. Гу ген хајм у Њу јор ку, Му зеј са вре ме не умет но сти 
у Бе о гра ду и Спо мен-зби р ку Па вла Бе љан ског у Но вом Са ду. Ба ви ће мо 
се и на став ним ре сур си ма ових му зе ја и га ле ри ја ко ји се мо гу упо тре би-
ти у ра ду с де цом пред школ ског и основ но школ ског уз ра ста, и ко ји мо гу 
до при не ти лак шем и уче ста ли јем спро во ђе њу про це са по у ча ва ња у коjeм 
се ко ри сте ли ков на де ла.

ПРИ МЕ РИ МУ ЗЕЈ СКО-ПЕ ДА ГО ШКЕ ПРАК СЕ  
У СВЕ ТУ И У НА ШОЈ СРЕ ДИ НИ

Му зеј мо дер не умет но сти у Њу јор ку (The Mu se um of Mo dern Art – 
Mo MA) кре и рао је за јед но с про вај де ром Ма сов ног отво ре ног on-line 
кур са (MO OC) удру же ња Co ur se ra, бес плат ни on-line курс за про фе си о-
нал ни раз вој на став ни ка основ них и сред њих шко ла ши ром све та. Пр ви 
ова кав курс Му зе ја, под на зи вом „Умет ност и тра га ње: Му зеј ске стра те-
ги је за на ста ву у Ва шој учи о ни ци” (Art & In qu iry: Mu se um Te ac hing Stra-
te gi es for Your Clas sro om), по кре нут је у ју лу 2013. го ди не и тра јао је че-
ти ри не де ље3. Био је осми шљен та ко да пру жи на став ни ци ма „ала те” за 
кре и ра ње свр сис ход них ак тив но сти уче ња за сно ва них на по сма тра њу 
обје ка та, а ујед но ак тив но сти ко је се мо гу ин те гри са ти у раз ли чи те на-
став не пла но ве и про гра ме. По ла зни ци су ак тив но ко ри сти ли и веб-сајт 
Mo MA Le ar ning [Mo MA Ler ning], бо гат ре сур си ма за на став ни ке и уче-
ни ке [Next Prac ti ces in Art Mu se um Edu ca tion, 2015]. По де ље но по не де-
ља ма, курс је об ра ђи вао сле де ће са др жа је: 1) у пр вој не де љи го во ри ло се 
о зна ча ју ан га жо ва ња и ис тра жи ва ња умет но сти, 2) у дру гој не де љи ак-
це нат је био на уче њу о па жљи вом по сма тра њу и отво ре ном ис тра жи ва-
њу умет нич ких де ла, 3) тре ћа не де ља об у хва та ла је раз ли чи те ак тив но сти 
ис тра жи ва ња, и на кра ју, 4) у че твр тој не де љи су се пра ви ле ве зе из ме ђу 
свих прет ход них са др жа ја, као и ве зе са школ ским ку ри ку лу мом4. На-
ред ни on-line MоMA курс за на став ни ке „Умет ност и ак тив ност: Ин тер-

3 Од та да, ре а ли зу је се ви ше пу та го ди шње.
4 До ступ но на: [Art&Inguiry: Museum...].
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ак тив не стра те ги је за ан га жо ва ње с умет но шћу” [Art & Ac ti vity: In ter ac-
ti ve Stra te gi es for En ga ging with Art], ба зи рао се на ис тра жи вач ким при-
сту пи ма умет но сти и са др жа ји ма прет ход но опи са ног кур са „Умет ност 
и тра га ње: Му зеј ске стра те ги је за на ста ву у Ва шој учи о ни ци”. Овај но ви 
курс, на ме њен на став ни ци ма основ них и сред њих шко ла у свим ди сци-
пли на ма, по чео је да се ре а ли зу је у ју ну 2014. го ди не у тра ја њу од че ти ри 
не де ље. Сва ке не де ље уче сни ци кур са учи ли су о ин тер ак тив ним стра-
те ги ја ма за ис тра жи ва ње умет нич ких де ла из огром не ко лек ци је Му зе ја 
ко је код де це ан га жу ју спе ци фич ни сет ве шти на, укљу чу ју ћи па жљи во 
по сма тра ње, уче ње с вр шња ци ма, кре а тив но ми шље ње и ре ша ва ње про-
бле ма. Ак тив но сти ко је су би ле део са др жа ја овог кур са ре дов но се спро-
во де у Му зе ју мо дер не умет но сти у Њу јор ку, и то су: ак тив но сти цр та ња 
усме ре не на ана ли зу, ства ра ње, за ми шља ње и по ве зи ва ње; ак тив но сти: 
сла ње раз глед ни ца и цр та ње за тво ре них очи ју; ак тив но сти по кре та и 
зву ка усме ре не на ана ли зу, ства ра ње, за ми шља ње и по ве зи ва ње; и ак тив-
но сти за сно ва не на игри.5

Му зеј азиј ске умет но сти у Сан Фран ци ску (The Asian Art Mu se um 
of San Fran ci sco) обез бе ђу је на став ни ци ма ма те ри јал, ви део за пи се при ча 
о де ли ма из зби р ке му зе ја и пред ло же ни во ка бу лар ко ји тре ба да ко ри сте 
у при пре ми за по се ту, а ујед но и ро ди те љи до би ја ју ин фор ма ци је пре 
по се те, као и пред ло ге стра те ги ја за по моћ де ци при раз у ме ва њу де ла. С 
об зи ром, да је пи лот-про грам овог му зе ја – стА РТ при по ве да ње (stA RT 
Storytel ling), осми шљен за нај мла ђе по ла зни ке (уз ра ста од 3 до 5 го ди на) 
и об је ди њу је при по ве да ње, ин тер ак тив не га ле риј ске ак тив но сти и дру га 
ре ле вант на умет нич ка ис ку ства у те мат ски 60-то ми нут ни про грам, про-
гра ми стА РТ су кон ци пи ра ни та ко да бу ду у скла ду с те ма ма (на при мер: 
жи во ти ње, про сла ве у окви ру за јед ни це...) ко је об ра ђу је пред школ ски 
на став ни план и про грам. То ком по се та, при по ве да чи му зе ја да ју смер-
ни це уче ни ци ма ко ри сте ћи ге сто ве, по гле де и по кре те ка ко би на гла си ли 
бро ја ње, об ли ке, бо је и на зи ве жи во ти ња. На кон при по ве да ња, еду ка тор 
у му зе ју ко ји др жи на ста ву во ди ак тив ност ра да у ма те ри ја лу ко ја ис ти-
че еле мен те ли ков не кул ту ре и кључ них пој мо ва [Next Prac ti ces in Art 
Mu se um Edu ca tion 2015]. 

На ци о нал на га ле ри ја умет но сти у Ва шинг то ну (Na ti o nal Gal lery of 
Art, Was hing ton, D.C.) ну ди на став ни ци ма ви ше од 45.000 ди ги тал них 
ре пр о дук ци ја умет нич ких де ла и бес плат не при руч ни ке ко ји се за сни-
ва ју на ана ли зи ли ков них де ла и сти ца њу зна ња о де ли ма, умет ни ци ма 
и кул тур но-исто риј ском кон тек сту у коjeм су де ла на ста ла на на чин ко ји 
је при ла го ђен основ но школ ском уз ра сту, од но сно сти ца ње зна ња кроз 
за ни мљи ве при че у ве зи с де ли ма. Је дан од ова квих из во ра за на став ни-
ке, под на зи вом „Умет ност у учи о ни ци”6 (Art in the Clas sro om), ба ви се 
де лом Же ле зни ца из 1873, фран цу ског сли ка ра Еду ар да Ма неа (Édo u ard 
Ma net). Ове ак тив но сти укљу чу ју ре про дук ци је у ви ду по сте ра ко је охра-
бру ју па жљи во по сма тра ње, кре а тив но пи са ње и дру ге ве зе уну тар ку-

5 До ступ но на: [Art&Inguiry: Interactive...].
6 Видети на: [National Gallery of art].
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ри ку лу ма. Га ле ри ја обез бе ђу је еду ка то ри ма бес плат не по сте ре ве ли ких 
фор ма та у бо ји. Ин фор ма ци је и ак тив но сти на по ле ђи ни по сте ра мо гу да 
под стак ну уче ни ке да по сма тра ју умет нич ко де ло, раз ми шља ју о ње му 
и ин тер пре ти ра ју га. Ак тив но сти су флек си бил не и по год не за са мо ста-
лан рад, рад у ма лим гру па ма или на ни воу це лог оде ље ња. Га ле риј ско 
осо бље за еду ка ци ју ве ру је да сва ка сли ка мо же да ис при ча мно го при ча 
– о умет ни ку, да том тре нут ку и, исто вре ме но, да пред ста вља увид у кул-
тур не или дру штве не при ли ке.

Му зеј Џ. Пол Ге ти (The J. Paul Getty Mu se um) у Лос Ан ђе ле су. Ге ти 
му зеј ор га ни зу је раз ли чи те ра ди о ни це и се ми на ре за про фе си о нал ни 
раз вој на став ни ка, као и мно ге дру ге про гра ме за де цу. Ме ђу тим, пред-
ста вља ње пе да го шког ра да овог му зе ја ба зи ра ће мо пре вас ход но на опи-
су ре сур са за на став ни ке – on-line про гра ма и во ди ча за њи хо во спро во-
ђе ње.7 „Умет ност и на у ка: про грам за на став ни ке основ них и сред њих 
шко ла” [Art & Sci en ce: A Cur ri cu lum for K–12 Te ac hers] ис тра жу је зби р ку 
Ге ти му зе ја ка ко би се про на шле раз ли чи те тач ке укр шта ња ви зу ел них 
умет но сти с на уч ним ди сци пли на ма. Про грам су са чи ни ли Ге ти еду ка-
то ри у са рад њи с осо бљем оде ље ња за кон вер за ци ју, ку сто си ма и на уч-
ни ци ма, и гру пом на став ни ка ко ји су има ли са ве то дав ну уло гу. Фо ку си-
ра ју ћи се на на уч ни осврт на стан ка и кон зер ва ци је умет нич ког де ла, као 
и на на уч не ве шти не про у ча ва ња и екс пе ри мен ти са ња, овај про грам под-
сти че оспо со бља ва ње уче ни ка основ них и сред њих шко ла за на у ку и 
ви зу ел ну умет ност, та ко што ис тра жу је фа сци нант ну област у ко јој се 
пре пли ћу умет ност и на у ка. Ова on-line пре зен та ци ја са др жи де вет од 36 
лек ци ја ко је су об у хва ће не штам па ном пу бли ка ци јом Умет ност и на у ка8 
(Art & Sci en ce). Штам па на пу бли ка ци ја са др жи лек ци је и раз ма тра иде је 
ко је су по ве за не с умет нич ким де ли ма у свим ко лек ци ја ма Ге ти му зе ја: 
ан ти кви те ти, де ко ра тив не умет но сти, цр те жи, спи си, сли кар ство, фо то-
гра фи ја и скулп ту ра. 

Про грам „Парт нер ство са шко ла ма Му зе ја Иза бе ла Стју арт Гард нер” 
(The Isa bel la Ste wart Gard ner Mu se um’s School Part ner ship Pro gram), по-
кре нут je 1992. го ди не и за циљ има ус по ста вља ње са рад ње с на став ни-
ци ма, уче ни ци ма и ад ми ни стра тив ним рад ни ци ма у шко ла ма у Бо сто ну. 
Циљ овог про гра ма, ко ји об у хва та ви ше стру ке по се те му зе ју, је сте да 
раз ви је ве шти не по сма тра ња и ту ма че ња умет нич ких де ла кроз ре дов не, 
и по ве за не ди ску си је о умет нич ким де ли ма за уче ни ке, ка ко у са мом му-

7 Ге ти му зеј је 2012. го ди не спро вео ис тра жи ва ње ко је се ба ви ло ис пи ти ва њем да ли 
и на ко ји на чин на став ни ци ко ри сте on-line из во ре овог му зе ја у на ста ви ли ков не кул ту ре, 
као што су де ла из зби р ке му зе ја, пре ко две сто ти не при пре мље них лек ци ја у ко ји ма се ко-
ри сте по ме ну та де ла и дру го. У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 374 ис пи та ни ка од ко јих се чак 
92,6%, из ја сни ло да че сто ко ри сти on-line ре сур се Ге ти му зе ја. Ка ко су се на став ни ци из ја-
сни ли, по зи ти ван ути цај ко ји ко ри шће ње on-line из во ра на њи хо ве уче ни ке је ве ли ки, с 
об зи ром да се уче ни ци лак ше ан га жу ју у том кон тек сту, пра ве ве зе из ме ђу умет но сти и дру-
гих обла сти, уве ћа ва се њи хо ва спо соб ност раз у ме ва ња исто риј ског кон тек ста и оства ру ју 
бо ље лич не ве зе са ли ков ним де ли ма. Из во ри Ге ти му зе ја су та ко ђе ути ца ли на по бољ ша ње 
зна ња на став ни ка о умет но сти и на по ве ћа ва ње њи хо ве кре а тив но сти у ра ду. До ступ но на: 
[Summary Report of Survey...].

8 Ви де ти са же так лек ци ја на: [The J. Paul Gelly Museum].



зе ју, та ко и у учи о ни ци. Исто вре ме но, про грам на став ни ци ма омо гу ћа ва 
про фе си о нал но уса вр ша ва ње. У окви ру про гра ма „Парт нер ство са шко-
ла ма” ко ри сти се пе да го ги ја за сно ва на на ди ску си ји – „Стра те ги је ви зу-
ел ног ми шље ња” (Vi sual Thin king Stra te gi es – VTS), где се уче ни ци ма 
по ста вља ју три пи та ња ко ја тре ба да их на ве ду да по сма тра ју де ла и 
обра зло же сво ја за па жа ња („шта се де ша ва на овој сли ци?; шта ви ди те 
што вас је на ве ло да то ка же те?; и шта још мо же мо да ви ди мо?”). У окви-
ру про гра ма „Парт нер ство са шко ла ма” у му зе ју Гард нер ко ри сти се низ 
сли ка ко је су од го ва ра ју ће за од ре ђе ни сте пен раз во ја уче ни ка сва ког 
раз ре да ка ко би по мо гли уче ни ци ма да пра вил но по сма тра ју де ла и раз-
ви ју ве шти не кри тич ког ми шље ња. Уз по моћ за по сле них у му зе ју ко ји 
су ан га жо ва ни у про гра му „Гард нер обра зо ва ње,” сва кој по се ти му зе ју 
прет хо ди по се та учи о ни ци ка ко би уче ни ци до би ли при ли ку да уве жба ју 
по треб не ве шти не. У при ме ри ма при пре ма за час, „час” об у хва та и по-
се ту учи о ни ци и по се ту му зе ју9. 

У Му зе ју Со ло мон Р. Гу ген хајм у Њу јор ку (The So lo mon R. Gug gen-
he im Mu se um) спро во де се раз ли чи ти про гра ми за шко ле и еду ка то ре 
ко ји ко ри сте умет нич ка де ла из зби р ке Му зе ја као те ме ље за уче ње. Је дан 
од њих, „Уче ње по мо ћу умет но сти” (Le ar ning Thro ugh Art – LTA) пред-
ста вља про грам Му зе ја Гу ген хајм ко ји под ра зу ме ва бо ра вак умет ни ка у 
шко ла ма и умет нич ке про јек те ко ји кул ти ви шу кре а тив ност уче ни ка. 
Пре ма кон цеп ци ји про гра ма, умет ни ци ко ји су струч но оспо со бље ни за 
под у ча ва ње, од ла зе у др жав не шко ле у Њу јор ку где са ра ђу ју с на став ни-
ци ма ка ко би раз ви ли и олак ша ли ин те гра ци ју умет нич ких про је ка та у 
школ ски ку ри ку лум. У то ку два де сет сед ми ца бо рав ка умет ни ка у шко-
ли, уче ни ци ко ји уче ству ју у про гра му ис пи ту ју, ди ску ту ју и ства ра ју 
ли ков на де ла. Та ко ђе, ор га ни зу ју се по се те му зе ју, ка ко би се код уче ни-
ка ство ри ли но ви по гле ди на умет ност и раз ви ја ла спо соб ност кри тич ког 
ми шље ња о умет но сти и иде ја ма умет ни ка. На кра ју про гра ма, ра до ви 
уче ни ка из ла жу се на го ди шњој из ло жби ко ја се одр жа ва у Му зе ју Гу-
ген хајм. Од број них ре сур са за на став ни ке (пла но ви лек ци ја, ди ги тал не 
ре про дук ци је...) ко ји су део про гра ма „Уче ње по мо ћу умет но сти”, по себ-
но из два ја мо on-line ба зу за ис тра жи ва ње умет но сти у учи о ни ци „По-
сма тра ње умет но сти” (Lo o king at Art), ко ја об у хва та и са ве те за во ђе ње 
ди ску си ја ме ђу уче ни ци ма. Сва ка ак тив ност ис тра жи ва ња умет но сти 
са др жи основ не ин фор ма ци је о умет нич ком де лу ко је се ана ли зи ра ју, као 
и пи та ња ко ја тре ба по ста ви ти уче ни ци ма. На став ни ци ма је по ну ђе но 
упут ство ка ко да спро во де ис тра жи ва ње умет но сти у учи о ни ци, од но сно 
ка ко да се при пре ме за ове ак тив но сти10.

Му зеј са вре ме не умет но сти Бе о град има осми шљен еду ка тив ни 
про грам чи ји је циљ да соп стве ну му зеј ску ко лек ци ју од 8.000 умет нич-
ких де ла и са вре ме ну ви зу ел ну про дук ци ју укљу чи у обра зов ни про цес, као 
и да уна пре ди са рад њу шко ла и ин сти ту ци ја кул ту ре у ло кал ној за јед ни-
ци. Пе да го шка прак са овог му зе ја, осим „Де чи јег клу ба” за еду ка ци ју 

9 Ви де ти на: [Issabela Stewart Museum].
10 Ви де ти на: [Guggenheim].
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де це уз ра ста 5 до 15 го ди на и „Омла дин ског клу ба” за сред њо школ це, 
об у хва та и „На став нич ки клуб”11 чи ји је про грам на ме њен пре да ва чи ма 
основ них и сред њих шко ла. Ба ви се ис пи ти ва њем кон крет них мо де ла 
ра да с уче ни ци ма ко ји мо гу да се при ме не у ку ри ку лар ној кон цеп ци ји, 
као и раз ви ја њем но вих мо де ла ра да са шко ла ма. Овај про грам под на зи-
вом „Отво ре на вра та” обез бе ђу је ди рект ну ко му ни ка ци ју му зе ја и шко ла, 
омо гу ћа ва ју ћи на став ни ци ма да сва ко днев но оба ве кон сул та ци је с ку сто-
сом-пе да го гом око ре а ли за ци ја на став них ак тив но сти у му зе ју. Та ко ђе, 
му зеј ор га ни зу је акре ди тов ни се ми нар „Ко ри шће ње умет нич ког де ла за 
кре и ра ње ак тив не на ста ве у основ ном и сред њем обра зо ва њу” за струч но 
уса вр ша ва ње на став ни ка, вас пи та ча, струч них са рад ни ка и ди рек то ра 
шко ла.

Спо мен-зби р ка Па вла Бе љан ског у Но вом Са ду ре а ли зу је про гра ме 
за де цу уз ра ста од 4 до 9(10) го ди на под на зи вом „Ма ли ве ли ки умет ник”. 
Ови про гра ми на ме ње ни де ци пред школ ског и школ ског уз ра ста ре а ли-
зу ју се у до го во ру с ли ков ним са рад ни ци ма основ них шко ла и Ви ше 
шко ле за вас пи та че. На кон упо зна ва ња с де ли ма из стал не по став ке му-
зе ја, ак це нат се ста вља на ис тра жи ва ње од ре ђе них те ма (пор трет, ау то-
пор трет, мр тва при ро да) или ли ков них тех ни ка, а за тим и на са вла да ва-
њу осно ве цр та ња и сли ка ња раз ви ја ју ћи на тај на чин по се бан од нос 
пре ма умет нич ком де ли ма из Ко лек ци је Па вла Бе љан ског. Ра ди о ни ца 
под на зи вом „По стао сам ти неј џер” при пре мље на је за де цу уз ра ста од 
10 до 14 го ди на, та ко ђе у са рад њи са школ ским пе да го гом и дру гим са рад-
ни ци ма. Циљ ове са рад ње је да уче ни ци упо зна ју се бе и сво ју око ли ну, 
уче о раз ли чи то сти ма, и са зна ју из соп стве ног ис ку ства ви ше о умет нич-
кој зби р ци овог му зе ја и уоп ште о му зе ји ма као зна чај ним ин сти ту ци ја-
ма кул ту ре. Кроз соп стве но ли ков но ства ра ла штво уче ни ци сти чу зна ња 
о ли ков ним тех ни ка ма (цр тач ким, сли кар ским и ва јар ским) и, ујед но, уз 
по моћ ку сто са уче ка ко да по сма тра ју ли ков на де ла и ка ко да раз у ме ју и 
вред ну ју умет ност12.

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Пред мет и циљ ис тра жи ва ња

Пред мет овог ис тра жи ва ња је сте утвр ђи ва ње раз ли чи тих аспе ка та 
са рад ње умет нич ких му зе ја/га ле ри ја и пред школ ских уста но ва/основ них 
шко ла у Ре пу бли ци Ср би ји и уче ста лост ор га ни зо ва них по се та де це овим 
ин сти ту ци ја ма кул ту ре. Ци ље ви ис тра жи ва ња су да се ис пи та ју ста во ви 
вас пи та ча, учи те ља и на став ни ка ли ков не кул ту ре ко ји се од но се на: 
уче ста лост во ђе ња де це у ор га ни зо ва не по се те умет нич ким му зе ји ма и 
га ле ри ја, њи хо ву са рад њу с осо бљем еду ка тив них оде ље ња умет нич ких 
му зе ја и га ле ри ја у на шој сре ди ни, као и до ступ ност тех нич ке опре ме и 
оста лих сред ста ва за по у ча ва ње по мо ћу ли ков ног де ла. По ста вље не су 

11 Ви де ти на: [Музеј савремене уметности Београд].
12 Ви де ти на: [Spomen zbirka Pavla Beljanskog].
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сле де ће хи по те зе ис тра жи ва ња: да на став ни ци у не до вољ ној ме ри во де 
де цу у по се те умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма, да је са рад ња из ме ђу 
вас пи та ча, учи те ља и на став ни ка ли ков не кул ту ре и умет нич ких му зе ја 
и га ле ри ја сла ба или је уоп ште не ма; и да се ре сур си му зе ја не до вољ но 
ко ри сте у ра ду с де цом због не до стат ка сред ста ва и тех нич ке опре ме у 
пред школ ским и основ но школ ским уста но ва ма. 

Узо рак и ин стру мент ис тра жи ва ња 

У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 450 ис пи та ни ка, од но сно 200 вас пи-
та ча, 200 учи те ља и 50 на став ни ка ли ков не кул ту ре из 60 гра до ва, при-
град ских на се ља и се ла на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. Око јед не пе-
ти не ис пи та ни ка је из Бе о гра да, док су оста ли из Вр шца, Мла де нов ца, 
По жа рев ца, Сме де ре ва, Ужи ца, Ива њи це, Ва ље ва, Бо ра, Пи ро та, Зе му на, 
Пан че ва, Бор че, Гроц ке, Вин че, Ки кин де, Ко ва чи це, Уба, Ја ко ва, Кла до-
ва итд. За по тре бе овог ис тра жи ва ња састављен је по се бан упитник ис тра-
жи ва ња: „Ан кет ни упит ник за вас пи та че, учи те ље и на став ни ке ли ков не 
кул ту ре о раз ли чи тим аспек ти ма са рад ње с умет нич ким му зе ји ма и га-
ле ри ја ма”. Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но у периоду од ма ја до сеп тем бра 
2014. го ди не, док су се пи та ња у упит ни ку од но си ла на на став ну прак су 
у то ку школ ске 2013/14. го ди не. Упит ник је био ано ни ман и од но сио се 
на про це ну ста во ва вас пи та ча, учи те ља и на став ни ка ли ков не кул ту ре у 
ве зи са сле де ћим обла сти ма: 1) уче ста лост по се та умет нич ким му зе ји ма 
и га ле ри ја ма, 2) са рад ња из ме ђу умет нич ких му зе ја/га ле ри ја и на став-
ни ка, и 3) упо тре ба раз ли чи тих из во ра и до ступ ност од го ва ра ју ћих сред-
ста ва у по у ча ва њу по мо ћу ли ков них де ла.

ПРЕ ГЛЕД И ДИ СКУ СИ ЈА РЕ ЗУЛ ТА ТА

Уче ста лост по се та умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма

По се те умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма, као и оби ла сци спо ме ни-
ка у јав ном про сто ру и зна чај них ар хи тек тон ских зда ња, мо гу у знат ној 
ме ри да по мог ну на став ни ци ма и вас пи та чи ма у спро во ђе њу вас пит но-обра-
зов ног про це са у ко јем се ко ри сти ли ков но де ло. По треб но је утвр ди ти 
ка ква је си ту а ци ја у на шој сре ди ни ка да је реч о ова квим ор га ни зо ва ним 
оби ла сци ма ин сти ту ци ја кул ту ре. 

По сма тра но у це ли ни, вас пи та чи и на став ни ци де цу нај че шће во де 
јед ном го ди шње у по се ту умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма (32,7% це-
ло куп ног узо р ка), док 17% ис пи та ни ка то чи ни че шће од јед ног пу та 
го ди шње. Обес хра бру је на лаз да 34,9% це ло куп ног узо р ка ни ка да не 
во ди де цу у му зе је и га ле ри је, док се 15,2% ис пи та ни ка од лу чи ло за од го-
вор ,,не што дру го’’ (Гра фи кон 1). Вас пи та чи нај ре ђе во де де цу у по се те 
овог ти па. Њих 23,1% то ра ди јед ном го ди шње, 14,6% че шће не го јед ном 
го ди шње, док ско ро по ло ви на (47,2%) то не ра ди ни кад (15,1% да је од го-
вор ,,не што дру го”, од но сно 4,5% вас пи та ча у том од го во ру да ље на во ди 
да са мо де ца из ста ри јих и при прем них гру па иду у по се те) (χ2(4)=114,35; 
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p<0,001). Учи те љи не што че шће во де де цу у по се те умет нич ким му зе ји ма 
или га ле ри ја ма. Нај че шће то чи не јед ном го ди шње (41,9%), рет ко че шће 
од то га (12,6%). По ра жа ва по да так да јед на тре ћи на учи те ља ни ка да не 
во ди де цу у по се те овог ти па (29,8%), а 15,7% би ра од го вор ,,не што дру го”, 
то јест 5,5% учи те ља из ја сни ло се да уче ни ке во ди у по се те 2–5 пу та го-
ди шње или по вре ме но (χ2(5)=153,71; p<0,001). Оче ки ва но, на став ни ци 
ли ков не кул ту ре нај че шће во де де цу у по се те умет нич ким му зе ји ма и 
га ле ри ја ма (χ2(5)=25,88; p<0,001). Јед ном ме сеч но или че шће то чи ни 20% 
на став ни ка, од 5 до 10 пу та го ди шње чак 24% на став ни ка, док јед ном 
го ди шње јед на тре ћи на на став ни ка ли ков не кул ту ре во ди сво је уче ни ке 
у по се те му зе ји ма и га ле ри ја ма (34%). Са мо 6% на став ни ка ли ков не кул-
ту ре не во ди уче ни ке у по се те ни ка да, док се 14,2% ис пи та ни ка из ја сни ло 
с ,,не што дру го” (6% на став ни ка ли ков не кул ту ре во ди де цу у умет нич-
ки му зеј/га ле ри ју са мо ка да је ак ту ел на из ло жба ко ја је за ни мљи ва уче-
ни ци ма). На осно ву ових ре зул та та мо же се за кљу чи ти да је по твр ђе на 
по ста вље на хи по те за да на став ни ци у не до вољ ној ме ри во де де цу у по-
се те умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма.

Ка ко би те сти ра ли да ли уче ста лост по се та умет нич ким му зе ји ма и 
га ле ри ја ма за ви си од ве ли чи не ме ста у ко ји ма ис пи та ни ци ра де, при ме-
ње не су три јед но фак тор ске ана ли зе ва ри јан се за не по но вље на ме ре ња, 
за сва ку гру пу ис пи та ни ка по јед на (фак тор: ве ли чи на ме ста, за ви сна 
ва ри ја бла: уче ста лост по се та). Утвр ђе но је да са мо на под у зор ку вас пи-
та ча по сто је ова кве раз ли ке (F(2,199)=5,14; p=0,007). Вас пи та чи ко ји ра де 
у при град ским на се љи ма не што ре ђе во де де цу у по се те му зе ји ма и га-
ле ри ја ма не го што то чи не вас пи та чи из вр ти ћа у гра до ви ма и се ли ма. 
Ме ђу на став ни ци ма раз ред не на ста ве (F(2,190)=0,27; p=0,760) и ли ков не 
кул ту ре (F(2,45)=1,11; p=0,338) не ма ста ти стич ки зна чај них раз ли ка у 
по гле ду ових ва ри ја бли (Гра фи кон 2).

Гра фи кон 1. Уче ста лост во ђе ња де це у по се ту умет нич ким му зе ји ма или га ле ри ја ма



Јед ном ме сеч но

Гра фи кон 2. Уче ста лост по се та умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма у за ви сно сти од  
ве ли чи не ме ста у ко ји ма ис пи та ни ци ра де (1 = ви ше пу та ме сеч но, 5 = ни кад)

Са рад ња умет нич ких му зе ја/га ле ри ја и на став ни ка

Иа ко у ма њем оби му не го у све ту, у на шој сре ди ни по сто ји ан га жо-
ва ње умет нич ких му зе ја и га ле ри ја по пи та њу осми шља ва ња еду ка тив-
них про гра ма и раз ви ја ња са рад ње с на став ни ци ма. Сто га, на мет ну ло се 
пи та ње да ли, и у ко јој ме ри по сто ји са рад ња из ме ђу на став ни ка и осо бља 
ових ин сти ту ци ја кул ту ре у Ср би ји. 

Ре зул та ти су по ка за ли да је ме ђу вас пи та чи ма са мо 32% оства ри ло 
са рад њу, док 63,4% ни је би ло у при ли ци да са ра ђу је с не ком од ових уста-
но ва. Ма ли број њих, 4,6%, опре де лио се за од го вор ,,не што дру го” 
(χ2(2)=101,94; p<0,001), што се углав ном од но си ло на уче шће де це на ли-
ков ним кон кур си ма и на ло кал ним кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма. Слич-
ни су и на ла зи на под у зор ку учи те ља. Њих 27,7% има ло је при ли ку да 
са ра ђу је с умет нич ким му зе ји ма или га ле ри ја ма, 69,1% ни је, док 3,1% 
од го ва ра с ,,не што дру го” (χ2(2)=125,88; p<0,001), од но сно ука зу је на са-
рад њу с му зе ји ма ко ји ни су умет нич ки. Су про тан је тренд ме ђу на став-
ни ци ма ли ков не кул ту ре (χ2(1)=28,88; p<0,001). Ве ћи на на став ни ка са ра-
ђи ва ла је с не ким од умет нич ких му зе ја или га ле ри ја (88%), док 12% 
ни је има ла ту при ли ку (Гра фи кон 3).

Од ма лог бро ја вас пи та ча и учи те ља ко ји су са ра ђи ва ли с умет нич-
ким му зе ји ма и га ле ри ја ма, нај ве ћи про це нат њих је имао са рад њу с Ет-
но граф ским му зе јом у Бе о гра ду13 (5,25%), и зна чај но сла би ју с На род ним 

13 У Ет но граф ском му зе ју у Бе о гра ду из ло же на су де ла и пред ме ти на род ног ства ра-
ла штва, ру ко тво ри не, умо тво ри не и дру га све до чан ства о на род ном жи во ту и кул ту ри, те 
зби р ка овог му зе ја спа да у до мен овог ис тра жи ва ња. 
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му зе јом у Бе о гра ду (1,95%) и Му зе јом при ме ње не умет но сти (1%). Та ко-
ђе, ис пи та ни ци на во де да су са ра ђи ва ли с ви ше град ских му зе ја и умет-
нич ких га ле ри ја на те ри то ри ји Ср би је, од ко јих се по бро ју са рад ња из-
два ја Га ле ри ја Ми ле не Па вло вић Ба ри ли у По жа рев цу (ипак, са мо 1,5% 
од укуп ног бро ја вас пи та ча и учи те ља је оства ри ло са рад њу с овом га-
ле ри јом). Оно што из не на ђу је је да ско ро тре ћи на вас пи та ча и учи те ља 
ко ји су се из ја сни ли да су има ли са рад њу (28,75%) на ве ло је да је оства ри-
ло са рад њу с му зе ји ма ко ји ни су умет нич ки (иа ко се пи та ње у упит ни ку 
од но си ло са мо на са рад њу с умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма), као што 
су: При род њач ки му зеј14, Му зеј на у ке и тех ни ке, Му зеј ва зду хо плов ства, 
Му зеј по ште итд. Ме ђу на став ни ци ма ли ков не кул ту ре дру га чи ји је 
тренд. Они су са ра ђи ва ли нај ви ше с На род ним му зе јом у Бе о гра ду (24% 
ис пи та ни ка) и с Му зе јом при ме ње не умет но сти (8% ис пи та ни ка), док је 
с Ет но граф ским му зе јом са ра ђи ва ло 4% ис пи та них на став ни ка ли ков не 
кул ту ре. Ови ре зул та ти по твр ђу ју још јед ну од по ста вље них хи по те за и 
вр ло су обес хра бру ју ћи. С об зи ром да нам по ка зу ју да су вас пи та чи и 
учи те љи има ли ве о ма сла бу са рад њу с умет нич ким му зе ји ма/га ле ри ја ма, 
на ме ће нам за кљу чак да у на шој сре ди ни са мо на став ни ци ли ков не кул-
ту ре раз у ме ју зна чај ова кве вр сте са рад ње. 

Гра фи кон 3. Уче ста лост при ли ка за са рад њу с не ким од умет нич ких му зе ја или га ле ри ја

14 При род њач ки му зеј и сви оста ли на ве де ни му зе ји на ла зе се на под руч ју гра да Бе о-
гра да.
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До ступ ност тех нич ке опре ме и оста лих сред ста ва  
за под у ча ва ње по мо ћу ли ко вог де ла

Све сни смо да, уко ли ко ори ги нал на де ла ни су до ступ на, ко ри шће ње 
ли ков ног де ла у ра ду с де цом до ста за ви си и од фак то ра као што су до-
ступ ност по треб них сред ста ва (ре про дук ци ја ве ли ког фор ма та, ре пли ка 
скулп ту ра, мо но гра фи ја умет ни ка…) и тех нич ке опре ме (ком пју те ра, 
ви део про јек то ра, ин тер ак тив не та бле...), те је по треб но ис пи та ти ка ква 
је опре мље ност на ших вр ти ћа и основ них шко ла.

У Та бе ли 1 при ка зан је про це нат ис пи та ни ка ко ји су из ве сти ли да у 
уста но ви у ко јој ра де по се ду ју на ве де ну тех нич ку опре му и сред ства ко-
ја мо гу да се ко ри сте у под у ча ва њу по мо ћу ли ков ног де ла. Ве ћи на вр ти-
ћа по се ду је те ле ви зо ре, не што ма њи број вр ти ћа по се ду је ком пју те ре с 
ин тер нет при кључ ком, тре ћи на вр ти ћа по се ду је ви део-про јек то ре и умет-
нич ке мо но гра фи је док су оста ла сред ства и опре ма у још ве ћој ме ри 
не до вољ но за сту пље на. Учи те љи ма су на рас по ла га њу у нај ве ћој ме ри 
ра чу на ри с ин тер нет при кључ ком, за тим ви део-про јек то ри и те ле ви зо ри, 
ре ђе мо но гра фи је, а у ма лим про цен ти ма оста ла сред ства и опре ма. Слич-
на је си ту а ци ја и с на став ни ци ма ли ков не кул ту ре, с тим да они не што 
че шће не го оста ли ис пи та ни ци има ју при ступ умет нич ким мо но гра фи-
ја ма, ре про дук ци ја ма ли ков них де ла ве ли ких фор ма та, као и ре пли ка ма 
скулп ту ра. Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка 2,6% је из ве сти ло да у вр ти ће/
шко ле до но се соп стве не умет нич ке мо но гра фи је, ре про дук ци је, ча со пи-
се с ре про дук ци ја ма, па чак и опре му као што су ком пју тер и про јек тор 
(ове њи хо ве из ја ве спа да ју под од го вор „не што дру го”).

Та бе ла 1. До ступ ност тех нич ке опре ме и оста лих сред ста ва у пред школ ским 
уста но ва ма/основ ним шко ла ма (у про цен ти ма)

Вас пи та чи У чи те љи На став ни ци 
ли ков не кул ту ре

а) Ком пју тер 64,5 82,2 74,0
б) Ви део-про јек тор 34,0 64,0 50,0
в) Те ле ви зор 81,0 52,3 30,0
г) Ин тер ак тив на та бла 16,0 19,8 20,0
д) Ин тер нет 43,5 65,5 54,0
ђ) Ре про дук ци је ли ков них де ла ве ли ких 

фор ма та 11,5 10,0 38,0

е) Ре пли ке скулп ту ра 3,5 4,0 20,0
ж) Раз ли чи те умет нич ке мо но гра фи је 

(из во ри из би бли о те ке) 29,5 31,5 60,0

з) Ни шта од на ве де ног 6,5 6,1 2,0
а) Не што дру го 4,5 3,0 12,0

Ис по ста ви ло се да су вр ти ћи и шко ле ипак у до вољ ној ме ри опре-
мље ни тех нич ком опре мом и сред стви ма за рад с ли ков ним де ли ма у 
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вас пит но-обра зов ном про це су. Ве ли ки број вр ти ћа и основ них шко ла 
опре мљен је ком пју те ри ма и ви ше од 50% укуп ног узо р ка има при ступ 
ин тер не ту у ин сти ту ци ји у ко јој ра ди, те би би ло нај свр сис ход ни је да се 
на став ни ци ма омо гу ћи упо зна ва ње с ра зно вр сним on-line ре сур си ма 
умет нич ких му зе ја и га ле ри ја из свих де ло ва све та.

ЗА КЉУ ЧАК

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка за ли су да, с из у зет ком на став ни ка ли-
ков не кул ту ре, оста ли ис пи та ни ци ни су во ди ли че сто де цу/уче ни ке у 
по се те умет нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма, као и да ве ћи број вас пи та ча 
и учи те ља ни је би ло у при ли ци да са ра ђу је с овим ин сту ту ци ја ма кул-
ту ре. Сма тра мо да ре зул та ти ко ји се од но се на са рад њу ни су у пот пу но-
сти ре ле вант ни (ве ру је мо да је сте пен са рад ње још ма њи), с об зи ром да 
је зна ча јан број ис пи та ни ка на во дио да је оства рио са рад њу с му зе ји ма 
ко ји ни су умет нич ки. Ме ђу тим, по ка за ло се да је ве ли ки број вр ти ћа и 
осно вих шко ла опре мљен ком пју те ри ма и да ви ше од по ло ви не узо р ка 
има у ин сти ту ци ји у ко јој ра ди при ступ ин тер не ту, те да по сто ји ве ли ка 
мо гућ ност ко ри шће ња он-лајн ре сур са ве ли ких умет нич ких му зе ја и га-
ле ри ја. 

Су сре та њем с ли ков ним де ли ма и умет нич ким на сле ђем од нај ра-
ни јег уз ра ста као део кул тур ног на сле ђа, зна чај на умет нич ка де ла и иде је 
ве ли ких умет ни ка по ста ју део нас. За то је нео п ход но да се на став ни ци ма 
по мог не у обез бе ђи ва њу раз вој но под сти цај не сре ди не за по у ча ва ње у 
овом кон тек сту, као и да се омо гу ће уче ста ли је по се те де це/уче ни ка умет-
нич ким му зе ји ма и га ле ри ја ма, ате ље и ма умет ни ка, оби ла сци спо ме ни-
ка у јав ном про сто ру и ва жних ар хи тек тон ских зда ња у на шој сре ди ни 
итд. Зна чај ну уло гу у спро во ђе њу раз ли чи тих еду ка тив них ак тив но сти 
ван вр ти ћа и шко ла има по др шка ко лек ти ва, али и осо бље за еду ка ци ју 
умет нич ких му зе ја с ко ји ма је по треб но оства ри ти са рад њу у ве ћој раз-
ме ри. Мно ги умет нич ки му зе ји у све ту уло жи ли су ве ли ки труд и фи-
нан сиј ска сред ства да по ста ну део вас пит но-обра зов ног ра да. Код нас 
по сто је му зе ји и га ле ри је ко ји има ју ову вр сту ини ци ја ти ве, али ка ко 
по ка зу је на ше ис тра жи ва ње – не у до вољ ној ме ри. Сма тра мо да би се уз 
раз ви ја ње но вих еду ка тив них про гра ма, по пут се ми на ра, кур се ва и ра-
ди о ни ца у му зе ји ма, до ста до при не ло рас про стра ње ни јој са рад њи с умет-
нич ким му зе ји ма, че шћем ко ри шће њу ли ков них де ла у ра ду с де цом и 
ве ћој по тра жњи од стра не на став ни ка аде кват них из во ра и сред ста ва за 
рад с ли ков ним де ли ма, као што су: ре про дук ци је ве ли ког фор ма та, ре-
пли ке скулп ту ра до ступ не вр ти ћи ма и шко ла ма, при пре мље ни on-line 
из во ри и на став не лек ци је с де ли ма ко ји су део му зеј ских зби р ки, при-
руч ни ци за на став ни ке и раз ли чи ти рад ни ма те ри ја ли за де цу ко ји би 
мо гли да се ко ри сте у то ку оби ла за ка му зе ја и га ле ри ја и, ујед но, у вр ти-
ћи ма и шко ла ма.
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SUM MARY: This pa per gi ves the analysis of edu ca ti o nal pro grams and re so ur ces 
for te ac hers in art mu se ums and gal le ri es in the world and in Ser bia. No wa days, in at tempt 
to fol low con tem po rary ten den ci es in art edu ca tion, a sig ni fi cant at ten tion is payed to 
de ve lop ment of edu ca ti o nal pro grams in art mu se ums and gal le ri es. The re is al so a strong 
pur su it to bu ild con nec ti ons bet we en the se cul tu ral in sti tu ti ons and te ac hers. The goal of 
this pa per is to pre sent se lec ted exam ples of prac ti ces in mu se ums and gal le ri es, pro grams 
and re so ur ces for te ac hers, ba sed on preschool and pri mary school ap pro ac hes and stra-
te gi es of te ac hing using works of art. Re se arch on dif fe rent aspects of col la bo ra tion bet-
we en kin der gar tens and scho ols with in sti tu ti ons of cul tu re is al so pre sen ted in this pa per. 
Re se arch re sults in di ca te that the re is no sa tis fac tory col la bo ra tion among the se in sti tu-
ti ons in our en vi ron ment. Scho ols and kin der gar tens sho uld sup port te ac hers by pro vi ding 
de ve lop men tally en co u ra ging en vi ron ment for ma in ta i ning col la bo ra tion, so chil dren 
sho uld get a chan ce to study works of art mo re fre qu ently. 

KEYWORDS: art mu se um and gal le ri es, edu ca ti o nal pro grams, te ac hing re so ur ces, 
col la bo ra tion bet we en cul tu ral in sti tu ti ons and te ac hers
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Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ар хи тек тон ски фа кул тет
Бу ле вар кра ља Алек сан дра 73/II, Бе о град, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: Ма сов на из град ња за дру жних до мо ва кра јем Дру гог свет-
ског ра та, на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, пред ста вља ла је пр ви ко рак у 
оп штем со ци ја ли стич ком пре о бра жа ју се ла. Kао но си о ци дру штве ног и 
кул тур ног жи во та на се лу, за дру жни до мо ви за у зи ма ли су цен трал не по-
зи ци је у на се љу. Чи не ћи у су шти ни пр ве ви ше на мен ске гра ђе ви не, од раз 
њи хо ве ар хи тек ту ре ре пре зен то вао је вред но сти со ци ја ли стич ке иде о ло-
ги је ко ју је тре ба ло сле ди ти у на ред ном пе ри о ду. Kасније пре ва зи ла же ње 
со ци ја ли стич ких вред но сти до при не ло је схва та њу да тре ба од ба ци ти 
прин ци пе со ци ја ли стич ког мо де ла план ског уре ђе ња се о ских на се ља чи-
ме је на сле ђе ове епо хе, без об зи ра на ње гов до при нос, пре пу ште но про-
па да њу. За дру жни до мо ви пред ста вља ли су око сни цу план ског уре ђе ња 
се о ских на се ља, при па да ју ћи прак си сти хиј ске ур ба ни за ци је се ла. Ве ли ки 
број из гра ђе них до мо ва ши ром не ка да шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка 
да нас пред ста вља сво је вр стан иза зов у сми слу њи хо вог ста вља ња у функ-
ци ју. Ис тра жи ва ње из тог раз ло га има за циљ ис пи ти ва ње мо гућ но сти 
њи хо ве евен ту ал не пре на ме не и укљу чи ва ње у са вре ме не то ко ве дру штва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: за дру жни до мо ви, за дру гар ство, со ци ја ли стич ко 
се ло, ре ви та ли за ци ја, ру рал ни ту ри зам

УВОД

Уру ша ва њем со ци ја ли стич ког дру штве ног уре ђе ња у бив шој Ју го-
сла ви ји уло га за дру жних до мо ва на се лу све ви ше је гу би ла на зна ча ју. 
Пе ри од тран зи ци је у Ср би ји на кон 2000. го ди не ини ци рао је ла ви ну про-
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ме на у до ме ну дру штве них од но са. Ма те ри јал не и не ма те ри јал не со ци-
ја ли стич ке вред но сти и еле мен ти не ка да шњег дру штве ног си сте ма без-
у слов но и не кри тич ки су од ба ци ва ни као де ка дент но на сле ђе со ци ја ли зма. 

Си но ним иде о ло шко-по ли тич ког де ло ва ња Kомунистичке пар ти је 
Ју го сла ви је на се лу, у до ме ну ар хи тек ту ре, пред ста вља ли су за дру жни до-
мо ви. Со ци ја ли стич ки пре о бра жај се ла до сти гао је сво ју крај њу тач ку, а 
за дру жни до мо ви као гра ђе ви не ко је су би ле у функ ци ји тог пре о бра жа ја 
да нас су ру и не, на пу ште не и пре пу ште не про па да њу. Та квој си ту а ци ји 
сва ка ко иде у при лог и про па да ње зе мљо рад нич ких се о ских за дру га ко је 
су па ра лел но с дез ин те гра ци јом ју го сло вен ске иде о ло ги је све сно пре пу-
шта не про па да њу, иа ко да нас у све ту, што се ви ди на при ме ру раз ви је ни јих 
зе ма ља, још увек пред ста вља ју иде ал ну ор га ни за ци о ну фор му ра да на 
се лу. Ускла ђе ну, на рав но, са са вре ме ним по тре ба ма и на чи ном жи во та.

Пред мет ис тра жи ва ња пред ста вља мо гућ ност пре на ме не за дру жних 
до мо ва у скла ду са са вре ме ним по тре ба ма дру штва и ло кал ног кон тек ста, 
по ла зе ћи од прет по став ке да ове гра ђе ви не мо гу и да нас за у зи ма ти ва жну 
уло гу у сва ко днев ном жи во ту на се лу, с тим што она не мо ра би ти ви ше 
у тој ме ри ве за на за по љо при вред ну де лат ност. Из у зев ко мер ци јал них 
са др жа ја ва жну уло гу мо гу од и гра ти у раз во ју се о ског ту ри зма или као 
не ки об лик уста но ве обра зов ног ка рак те ра. Пре на ме ном за дру жних до-
мо ва мо же се ин ди рект но ути ца ти на по бољ ша ње усло ва жи во та на се лу, 
ко ја се мо же кре та ти у окви ру кул тур ног или не ког дру гог раз во ја.

Ис тра жи ва ње ни је де фи ни са но у ци љу ре пре зен то ва ња кон крет них 
на чи на за шти те и ре ви та ли за ци је. Оно се од но си пр вен стве но на ука зи-
ва ње да ве ли ки број ових гра ђе ви на про па да, иа ко још увек као гра ђе ви-
не мо гу би ти од зна ча ја за се ло. Иде ја ра да је ука зи ва ње на фе но мен ових 
гра ђе ви на у са вре ме ном дру штву.

Дру штве но-кул тур на уло га за дру жних до мо ва да нас је „осло бо ђе на” 
иде о ло шких пре тен зи ја и као та ква мо же по при ми ти обри се дру га чи је 
про грам ске струк ту ре. У при лог про ве ри те зе јед ним де лом ће се ана ли-
зи ра ти уло га за дру жних до мо ва у из вор ном, со ци ја ли стич ком, кон тек сту 
чи ме би се са гле дао њи хов зна чај у раз во ју се ла у да том пе ри о ду. Ре ле-
вант ност сту ди је де тер ми ни са на је чи ње ни цом да до мо ви кул ту ре ши ром 
не ка да шњих ју го сло вен ских ре пу бли ка до жи вља ва ју исту или слич ну 
суд би ну, чи ме се за пра во ука зу је на про блем одр жа ва ња ових обје ка та.

Ме то до ло ги ју ра да пред ста вља ана ли за са др жа ја на уч не и струч не 
ли те ра ту ре ве за не за из град њу за дру жних до мо ва и со ци ја ли стич ки пре-
о бра жај се о ских на се ља у по сле рат ном пе ри о ду. Ис пи ти ва ње мо гућ но сти 
ин те гри са ња но вих са др жа ја и пре на ме не про сто ра спро ве де но je сту ди-
јом слу ча ја ко ја до при но си от кри ва њу ре ал них па ра ме та ра и на чи на ко-
ји мо гу оправ да ти та ко не што. 

Циљ ра да је ука зи ва ње на ка па ци те те ко је по се ду ју ове гра ђе ви не, 
а ко је се не мо ра ју кре та ти у окви ру њи хо ве основ не на ме не. Но ви про-
грам ски зах те ви про ис ти чу из тре нут них по тре ба са вре ме ног на чи на 
жи во та, чи ме се ре пре зен ту је ши рок ди ја па зон мо гућ но сти ре кон стру и-
са ња. Ис тра жи ва њем се не ре ша ва пи та ње одр жа ва ња ових гра ђе ви на у 
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бу квал ном сми слу, не го се ука зу је на не ке но ве мо де ле раз во ја дру штве-
них и еко ном ских чи ни ла ца, ди рект но се од но се ћи на ква ли тет жи во та 
у се о ским на се љи ма.

СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КИ ПРЕ О БРА ЖАЈ СЕ ЛА  
У ОКВИ РУ ЈУ ГО СЛО ВЕН СКОГ КУЛ ТУР НОГ ПРО СТО РА

Ју го сло вен ски кул тур ни про стор пред ста вљао је те ри то ри јал но за-
ми шљен кон цепт, ко ји је де фи ни сао за јед нич ке окви ре раз во ја ју го сло-
вен ске умет но сти и ар хи тек ту ре [De ne gri 1991]. Ви ше на ци о нал на и мул-
ти кул тур на ју го сло вен ска за јед ни ца за хва љу ју ћи је дин стве ном из ра зу 
раз ви ја ла се та ко да се на сле ђе јед ног на ро да не учи ни до ми нант ни јим у 
од но су на оста ле. На про тив, ре ги о нал не кул тур не и дру ге ка рак те ри сти-
ке би ле су по жељ не, али са мо у функ ци ји раз во ја за јед нич ке ју го сло вен-
ске иде о ло ги је ру ко во ђе не со ци ја ли стич ком док три ном. 

Со ци ја ли стич ки пре о бра жај се ла у Фе де ра тив ној На род ној Ре пу бли-
ци Ју го сла ви ји по сле Дру гог свет ског ра та сле дио је со вјет ски мо дел 
раз во ја и за по чео је аграр ном ре фор мом и фо р ми ра њем зе мљо рад нич ких 
се љач ких за дру га. За кон о аграр ној ре фор ми и ко ло ни за ци ји из ме ђу оста лог 
пред ви ђао је кон фи ско ва ње имо ви не бо га тим по је дин ци ма с ци љем рав-
но мер не пре ра спо де ле об ра ди вих по вр ши на ши ро ким на род ним ма са ма. 

При сил но од у зи ма на зе мља до де љи ва на је си ро ма шни јим се ља ци ма 
и бе зе мља ши ма што је до при не ло ма сов ним де мо граф ским по ме ра њи ма 
и ко ло ни за ци ји се ла. У на сто ја њи ма ова кве по ли ти ке со ци ја ли стич ког 
пре о бра жа ја се ла Kомунистичка пар ти ја Ју го сла ви је про ши ри ва ла је свој 
ути цај на ру рал на под руч ја. Си ро ма шни и сред њи ре до ви се о ског ста-
нов ни штва, ко ји су би ли нај број ни ји, за до вољ ни чи ње ни цом што су до-
би ли зе мљу, по ста ју по бор ни ци ја ча ња со ци ја ли стич ке по ли ти ке на се лу.

Со ци ја ли стич ки при вред ни раз вој за сни вао се, пре ма ми шље њу Бо-
ри са Kидрича, упра во на кон фи ско ва њу имо ви не. Сма тра ло се да уна-
пре ђе ње по љо при вре де и еко ном ско-кул тур ни пре о бра жај се ла ни су мо-
гу ћи до кле год по сто је ве ли ка га здин ства. Она су сма тра на еле мен ти ма 
мо но по ли ста и на сле ђем ка пи та ли стич ких од но са ко ји у на че лу пред ста-
вља ју су шту су прот ност со ци ја ли стич ким вред но сти ма [Kidrič 1948].

Ре зо лу ци јом Дру гог пле ну ма ЦK KПЈ уста но вљен је зна чај за дру га 
у по гле ду оста ва ри ва ња же ље ног со ци ја ли стич ког пре о бра жа ја се ла. 
Ши ре ње за дру гар ства ис пу ња ва ло је на тај на чин за дат ке Пар ти је ко ја 
је по ред еко ном ског спро во ди ла и кул тур но-по ли тич ки пре о бра жај се ла. 
За дру га р ство је у том сми слу чи ни ло иде а лан оквир за про мо ви са ње но-
вих дру штве них вред но сти. 

Зе мљо рад нич ке се о ске за дру ге сти ца јем окол но сти до би ле су уло гу 
цен трал них ин сти ту ци ја на се лу, об је ди ња ва ју ћи ра зно вр сне са др жа је. 
Kао ши ро ко рас про стра ње на при вред но-ор га ни за ци о на фор ма до зво ља-
ва ла је кон тро ли сан при вред ни раз вој и по ли тич ко обра зо ва ње се ља ка. 
Ре во лу ци о на р ни, у сми слу пла си ра ња со ци ја ли стич ке иде о ло ги је на се лу, 
с раз ло гом су на зва ни но си о ци со ци ја ли стич ког пре о бра жа ја се ла.
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Раз вој зе мљо рад нич ких за дру га, с дру ге стра не, ишао је у при лог 
еко ном ском ује ди ња ва њу усит ње них по се да, што је има ло за циљ по ди-
за ње ни воа по љо при вред ног раз во ја [Kojić 1950]. Об је ди ња ва ње се о ских 
до ма ћин ста ва до при не ло је ре ла тив ном по бољ ша њу жи вот них усло ва на 
се лу. Раз ме ном по љо при вред них про из во да у окви ру за дру га би ла је до-
ступ на ин ду стриј ска и ро ба ши ро ке по тр о шње. Та ква прак са, с да на шњег 
ста но ви штва, мо же се оце ни ти по зи тив ном.

Раз вој за дру га р ства био је и по сле ди ца ин тен зив не ин ду стри ја ли за-
ци је. Пе ти кон грес KПЈ је ус по ста вља ју ћи окви ре но ве со ци ја ли стич ке 
кул ту ре био усмерен упра во на раз вој за дру га р ства и из град њу за дру жног 
се ла. Иро нич но, али је тре ба ло обез бе ди ти до вољ не ко ли чи не хра не за 
рад нич ку кла су ко ја је до ла зи ла са се ла.

Ин ду стри ја ли за ци ја је у на че лу пред ста вља на као на чин по ди за ња 
по љо при вре де на ви ши тех нич ки ни во. Не по сто ја ње аде кват ног ала та за 
рад и ма ши на оне мо гу ћа ва ло је би ло ка кав на пре дак по љо при вред не 
про из вод ње. Ме ха ни за ци ја по љо при вре де спро во ђе на је осни ва њем трак-
тор ских и ма шин ских ста ни ца, ко је су има ле за циљ да ве ли ком бро ју 
се љач ких рад них за дру га да ју на рас по ла га ње по љо при вред не ма ши не 
ко је ће се ра ци о нал но ко ри сти ти. 

Фор ми ра ње зе мљо рад нич ких за дру га ини ци ра ло је из град њу за дру-
жних до мо ва. За дру жно се ло ни је по се до ва ло ар хи тек тон ско на сле ђе 
чи ме се ство ри ла мо гућ ност ус по ста вља ња но ве прак се по пи та њу из град-
ње – прак се ко ја је тре ба ла из не дри ти гра ђе ви не ко је ће ре пре зен то ва ти 
пре по род се ла и при хва та ње со ци ја ли стич ке иде о ло ги је. За хва љу ју ћи 
сво јој по зи ци ји у на се љу те гра ђе ви не су ка сни је по ста ле ре пер не тач ке 
у бу ду ћем раз во ју и уре ђе њу се о ских на се ља [Kojić i Si mo no vić 1975].

Ве ли ки до при нос ши ре њу со ци ја ли стич ке иде о ло ги је на се лу Пар-
ти ја је ду го ва ла упра во за дру га ма. Пар тиј ске ор га ни за ци је, ко је су има ле 
сво је кан це ла ри је у но во и згра ђе ним за дру жним до мо ви ма, не пре ста но 
су аги то ва ле за по ли ти ку KПЈ. Њи хо во ор ди ни ра ње ства ра ло је ути сак 
ве ће ва жно сти ус по ста вља ња пра вил не по ли тич ке ори јен та ци је не го 
раз во ја по љо при вре де.

Из град ња за дру жних до мо ва има ла је ва жну уло гу у со ци ја ли стич-
ком пре о бра жа ју се ла ко ји је под ра зу ме вао из ме ну до та да шњих еко ном-
ско-кул тур них обра за ца. На сто ја ња по ли ти ке KПЈ у том сми слу су би ла 
при бли же на се о ском ста нов ни штву. Kонкретна из град ња до мо ва ути ца ла 
је на ства ра ње при ви да не по сред не из град ње со ци ја ли зма у Ју го сла ви ји. 
По ди за ни су до бро вољ ним ра дом се ља ка, а као „злат но до ба” њи хо ве из-
град ње Шљу кић и Јан ко вић ис ти чу пе де се те и ше зде се те го ди не 20. ве ка 
[Шљукић и Јан ко вић 2015:197].

ЗА ДРУ ЖНИ ДО МО ВИ КАО НА СЛЕ ЂЕ  
СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КЕ КУЛ ТУ РЕ

Kултурни пре о бра жај се ла у ФНРЈ и Ср би ји по сле ра та ишао је у 
при лог ус по ста вља њу со ци ја ли стич ких вред но сти ме ђу се о ским ста нов-
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ни штвом. Та кав од нос нај о чи глед ни ји је био у обла сти ар хи тек ту ре. У 
сво јим на сто ја њи ма осла њао се на еле мен те на сле ђа у оној ме ри ко ли ко 
је то од го ва ра ло иде о ло шко-по ли тич ком апа ра ту.

Фре де рик Џеј ми сон је ис ти цао да се ар хи тек ту ра и умет ност у окви-
ру то та ли тар них дру штве них си те ма пре во де у јед ну вр сту по ли тич ке 
прак се. Та кав прин цип у су шти ни раз ви ја свест код на ро да у прав цу ко ји 
од го ва ра си сте му, ус по ста вља ју ћи но ве окви ре дру штве них вред но сти 
[Ja me son 1985]. Де фи ни са ње но вих по сту ла та уво ђе њем тра ди ци ја ко је 
се на тај на чин фор ми ра ју за пра во до во ди до те мељ них струк тур них 
про ме на дру штва.

Ар хи тек ту ра као од раз дру штве но-кул тур ног раз во ја пра ти ла је 
раз вој не то ко ве ус по ста вља ња со ци ја ли стич ког дру штве ног уре ђе ња Ју-
го сла ви је. По се ду ју ћи ма те ри јал ни оквир пред ста вља ла је сред ство пу тем 
којег тре ба ре пре зен то ва ти но ве кул тур не вред но сти. Kао део оп штег 
кул тур ног раз во ја кре та ла се у до ме ну оп штег при вред ног, кул тур ног и 
по ли тич ког раз во ја у ФНРЈ, чи ме је по ли тич ка док три на има ла уло гу 
ко ор ди на то ра ње ног раз во ја.

До мо ви кул ту ре, од но сно за дру жни до мо ви, пред ста вља ју гра ђе ви-
не ко је су по сле ра та има ле уло гу но си о ца дру штве ног, еко ном ског и 
кул тур ног раз во ја на се лу. Гра ђе ни пре ма узо ру на со вјет ске кол хоз-до-
мо ве пред ста вља ли су пр ве ви ше на мен ске објек те на се лу. По ве за ност са 
Со вјет ским Са ве зом на дру штве но-по ли тич ком и кул тур ном ни воу ини-
ци ра ла је раз вој ју го сло вен ске ар хи тек ту ре у том пе ри о ду на ци о нал не 
по фор ми, со ци ја ли стич ке по са др жи ни [Bi li kin 1947].

Струк ту ру до мо ва де фи ни са ле су две це ли не. Пр ва је при па да ла 
са др жа ји ма при вред ног ка рак те ра ко ји су ишли у при лог раз во ју за дру-
ге, док је дру га би ла у функ ци ји про свет но-кул тур ног уз ди за ња. За дру-
жни ка рак тер обје ка та ути цао је на чи ње ни цу да у сво јој де фи ни ци ји 
ге не ри шу на зив за дру жни. Си нер ги ја свих са др жа ја до при но си ла је ства-
ра њу но ве тра ди ци је по пи та њу из град ње на се лу.

Ти по ло ги ја за дру жних до мо ва вр ше на је на осно ву ве ли чи не и еко-
ном ске сна ге на се ља за ко ја су пла ни ра ни. У од но су на те од ред ни це 
би ли су де фи ни са ни са др жа ји и њи хов ка па ци тет [Ma cu ra 1948]. Пр вен-
стве но се то ти ца ло уни вер зал не са ле ко ја је има ла кључ ну уло гу у да љој 
ар ти ку ла ци ји са др жа ја. У скла ду с тим по сто ја ло је осам ти по ва до мо ва, 
за сни ва них на ти по ло шкој по де ли се о ских на се ља, где су по ред оста лог 
по сто ја ли и та ко зва ни су пер ти по ви пред ви ђе ни за ве ћа на се ља.

Со ци ја ли стич ка са др жи на ових гра ђе ви на по себ но је на гла ша ва на. 
Глав ни раз лог би ла је тен ден ци ја ма сов ног кул тур но-по ли тич ког обра-
зо ва ња се о ског ста нов ни штва. У том тре нут ку би ло је нео п ход но при ка-
за ти и при бли жи ти вред но сти и спо соб ност со ци ја ли стич ког дру штва да 
се за у зме за про бле ме ре ша ва ња жи вот них пи та ња на се лу. На че ла со ци-
ја ли стич ке иде о ло ги је у пот пу но сти су чи ни ла не раз дво ји ви део ар хи-
тек тон ске прак се.

Kомпозиција за дру жних до мо ва би ла је ра зно ли ка. По сто ја ли су 
раз ли чи ти ти по ви осно ва [Krunić 1949]. Та ко ђе у за ви сно сти од по зи ци је 
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ко ју су за у зи ма ли у на се љу пла ни ра ни су као објек ти на углу, у ни зу или 
сло бод но сто је ћи. Та кав при ступ имао је за циљ да се за сва ку мо гу ћу 
си ту а ци ју пред ви ди спе ци фи чан тип гра ђе ви не ка ко би се су зио про стор 
про из вољ ног де ло ва ња.

Тре ба на по ме ну ти да ни су сви ти по ви ових гра ђе ви на под јед на ко 
из во ђе ни. Ода бир про је ка та ни је вр шен пре ма објек тив ним ар хи тек тон-
ским вред но сти ма не го на осно ву ин ди ви ду ал не до па дљи во сти пред став-
ни ци ма за дру жних ор га ни за ци ја и пар ти је. 

Не де фи ни са ње ја сних кри те ри ју ма за ода бир про јек та че сто је во ди ло 
у дру гу крај ност. То се нај ви ше ви ди у из во ђе њу, на при ме ру тех нич ких 
пре ди спо зи ци ја где по је ди ни објек ти ни су би ли при ме ре ни кон крет ним 
ло ка ци ја ма. У та квој кон сте ла ци ји од но са че сто су гра ђе ни за дру жни 
до мо ви чи ји је ка па ци тет био пре ди мен зи о ни сан. Мо жда је и то је дан од 
раз ло га њи хо вог про па да ња да нас. Из град ња пре ди мен зи о ни са них до-
мо ва у од но су на ве ли чи ну на се ља под ра зу ме ва ли су про па да ње јед ног 
по јед ног де ла, што је ка сни је ре зул то ва ло ге не рал ним ру и ни ра њем ком-
плет них гра ђе ви на ко је ни је имао ко да ко ри сти.

Узи ма ју ћи у об зир чи тав про цес од пла ни ра ња до из град ње, за дру-
жни до мо ви пред ста вља ју по зи ти ван при мер у сми слу план ског уре ђе ња 
се о ских на се ља. Не до ста так ма те ри јал них сред ста ва, у пе ри о ду у ко јем 
су гра ђе ни, ни је пред ста вљао про блем јер је Цен трал ни од бор На род ног 
фрон та до нео за кљу чак да на род тре ба соп стве ним сред стви ма и на до бро-
вољ ној ба зи до при не ти ре а ли за ци ји ове за ми сли. Ор га ни зо ва ње ма сов них 
рад них ак ци ја под сти ца ло је, с дру ге стра не, так ми чар ски дух ме ђу сео-
ским ста нов ни штвом до при но се ћи да се се ла ме ђу со бом так ми че ко је ће 
нај бр же из гра ди ти дом.

ПРЕ НА МЕ НА КАО НА ЧИН РЕ ВИ ТА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

За дру жни до мо ви су, као што је већ ре че но, има ли зна чај ну уло гу у 
по гле ду кул тур но-по ли тич ког де ло ва ња на се лу, што пред ста вља је дан 
од раз ло га њи хо вог про па да ња у ка сни јем пе ри о ду. Ор га ни зо ва њем раз-
ли чи тих кул тур них ма ни фе ста ци ја, при ред би, пре да ва ња и то ме слич но 
до при но си ли су ус по ста вља њу вред но сти со ци ја ли стич ке кул ту ре ме ђу 
се о ским ста нов ни штвом. Упр кос тим чи ње ни ца ма не тре ба за не ма ри ти 
њи хо ву уло гу у обра зо ва њу ста нов ни штва по сле ра та.

На пу шта њем со ци ја ли стич ке иде о ло ги је уло га за дру жних до мо ва 
је по ста ла обез вре ђе на. Да нас пред ста вља ју ис кљу чи во спо ме нич ко на-
сле ђе со ци ја ли стич ке кул ту ре. Ве ли ки број ових гра ђе ви на да нас про па-
да и пред ста вља ру и не ко је се на ла зе у цен три ма на се ља, што на ру ша ва 
без бед ност про сто ра око њих, али и ви зу ел но-естет ску сли ку на се ља 
(Сли ка 1). Ма ли број њих адап ти ран је с не ком свр хом, иа ко по се ду ју 
од ре ђе не мо гућ но сти за та ко не што.
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Сли ка 1. За дру жни дом у Те о чи ну (Оп шти на Гор њи Ми ла но вац)
Из вор: [Марјановић 2008]

Про па да ње за дру жних до мо ва та ко ђе тре ба по сма тра ти с аспек та 
про па да ња по љо при вре де и за дру га. То се углав ном од но си на по ли ти ку 
ко ја се спро во ди ла на се лу. Иа ко је и у пе ри о ду ин тен зив ног со ци ја ли-
стич ког раз во ја и ин ду стри ја ли за ци је по љо при вре да стаг ни ра ла, ка сни-
је је та тен ден ци ја по сред ством но во на ста лих дру штве но-еко ном ских 
де ша ва ња узе ла мно го ве ће раз ме ре. 

Те шка еко ном ска и при вред на си ту а ци ја 90-их го ди на у Ср би ји је 
прак тич но оне мо гу ћа ва ла раз вој по љо при вре де. За дру жни до мо ви вр ло 
че сто да ва ни су зе мљо рад нич ким за дру га ма на ко ри шће ње или ве ли ким 
по љо при вред ним ком би на ти ма да се о њи ма ста ра ју. Та ко је, на при мер, 
за дру жни дом у Те о чи ну у Оп шти ни Гор њи Ми ла но вац дат на ко ри шће ње 
ПИК „Та ко во” као ма га цин за скла ди ште ње по љо при вред них про из во да 
[Marjanović 2008]. Не мо гућ ност ула га ња у одр жа ва ње згра де до при не ло 
је чи ње ни ци да она пред ста вља ру и ну у на се љу да нас, ко ја осли ка ва и 
ста ње у оста лим се о ским на се љи ма уже Ср би је.

На кон при ва ти за ци је ПИK „Та ко во” ве ли ки број за дру жних до мо ва 
је вра ћен се ли ма [Todorović 2011]. Ме ђу тим, они се на ла зе у ве о ма ло шем 
ста њу и зах те ва ју ве ли ка фи нан сиј ска ула га ња. Ло кал не са мо у пра ве као 
ко ри сни ци до мо ва, ко ји су у вла сни штву др жа ве, ни су ма те ри јал но спо-
соб не да се укљу че у про блем об но ве ових обје ка та, чи ме се из го ди не у 
го ди ну на ста вља не га ти ван тренд по пи та њу њи хо вог про па да ња (Сли ка 
2 и 2a).
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Сли ка 2. За дру жни дом у Пра ња ни ма (Оп шти на Гор њи Ми ла но вац)
Из вор: [Todorović 2011]

Сли ка 2а. За дру жни дом – тип 1, ар хи тек те Ди ми три ја Ма рин ко ви ћа  
[Крунић 1948]

Ин си сти ра ње на раз во ју ру рал ног ту ри зма као ге не ра то ра раз во ја 
ру рал них под руч ја, с дру ге стра не, по след њих го ди на пред ста вља им пе-
ра тив ре ги о нал ног раз во ја. У еко ном ском по гле ду у но ви је вре ме на се лу 
се раз ви ја ју дру га чи ји си сте ми раз во ја. Је дан од њих сва ка ко пред ста вља 
раз вој и уна пре ђе ње се о ског ту ри зма [Митровић 2015].

Осам де се тих го ди на про шлог ве ка до ла зи до по ја ве но вог трен да. У 
све ту се при хва та иде ја да се од обје ка та кул ту ре у ру рал ним под руч ји-
ма мо же зна чај но при хо до ва ти [Шљукић и Јан ко вић 2015]. На ро чи то 
раз во јем не ког об ли ка ру рал ног ту ри зма ко ји омо гу ћа ва раз вој раз ли чи-
тих вр ста ак тив но сти у ру рал ним под руч ји ма.

За дру жни до мо ви у том сми слу мо гу пред ста вља ти ре пер ну тач ку 
бу ду ћег раз во ја на се ља. При мер за дру жног до ма у се лу До ња Бе ла Ре ка 
у Зла ти бор ском окру гу све до чи о мо гућ но сти пре на ме не ових гра ђе ви на 
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у ци љу ба вље ња ту ри змом. Адап ти ра њем по сто је ћег објек та и де ли мич-
ном над град њом за о кру же на је по ну да ко ри сни ци ма ко ји по ред сме шта-
ја до би ја ју мо гућ ност здра ве ис хра не у окви ру ре сто ра на до ма ће ку хи ње. 
За дру жни дом у кон крет но овом слу ча ју, пред ста вља јед ну сме штај ну 
це ли ну, при ла го ђе ну са др жа ји ма и ка па ци те ти ма по ну ди ло кал ног кон-
тек ста.

До би ја њем но ве уло ге у са вре ме ном кон тек сту по ред објек тив ног 
спре ча ва ња њи хо вог да љег про па да ња, ства ра се мо гућ ност ус по ста вља-
ња но ве еко ном ске осно ве. Под ре ђе ност ту ри зму ви ше не пред ста вља 

Сли ка 3. Си ту а ци ја задруж ног до ма у Бе лом По то ку (Бе о град)
Идеј но ре ше ње ар хи тек те Алек сан дра Ви де но ви ћа

ЛЕГЕНДА: 1) Пословно-трговачко крило Дома културе; 2) Велика сала Дома културе – сада 
магацин; 3) Улаз у вртић – група на спрату; 4) Улаз у вртић – група у приземљу; 5) Економ-
ски улаз у прихватну кухињу вртића; 6) Излаз у двориште из приземља вртића; 7) Постојеће 
АБ степениште (силаз из вртића у двориште); 8) Постојећи АБ плато – чуварска кућица; 9) 
Постојећи АБ плато – улаз у велику салу; 10) Постојећи баштенски објекат; 11) Постојећи 
отворени продајни простор; 12) Поставља се капија на економском прилазу дворишту; 13) 
Простор за обнову спортских терена (није предмет пројекта); 14) Трибине се обнављају у 
претходној дужини (није предмет пројекта); 15) Постојећи појас зеленила (предлаже се 
сађење нових садница); 16) Слободне површине на располагању МЗ; 17) Могућ приступ 
слободном простору (под 16); 18) Kолски интерни економски приступ; 19) Манипулативни 
простор – окретница; 20) Појас зеленила са клупама уз објекат; 21) Простор за игру деце са 
мобилијаром; 22) Монтажно – демонтажна дрвена ограда.
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по ку шај да се под руч ја уве ду у са вре ме не то ко ве већ се у окви ру ње га мо же 
оства ри ти зна чај на ма те ри јал на си гур ност ста нов ни штва ко је на се ља ва 
ру рал на под руч ја. Уло га ре ци пи јен та у про це су уна пре ђе ња и ре пре зен-
то ва ња ту ри стич ких по тен ци ја ла у том сми слу ни је ни ма ло за не мар љи ва.

У по гле ду ба вље ња ру рал ним ту ри змом за дру жни до мо ви не мо ра-
ју по се до ва ти ка рак тер сме штај них це ли на. На про тив, у до бр ом де лу 
мо гу за др жа ти из вор ну уло гу ко ја се ти че за дру ге, до пу њу ју ћи оста ле 
са др жа је ин фор ма ци о ним је ди ни ца ма ко је мо гу пру жа ти раз ли чи та оба-
ве ште ња по се ти о ци ма. До мо ви би ти ме до би ли уло гу ви зи тор ско-ин фор-
ма ци о них це ли на ко је слу же усме ра ва њу ту ри ста у од ре ђе ним прав ци ма.

Ши ри на пој ма ба вље ња раз ли чи тим ви до ви ма ту ри зма за пра во ини-
ци ра пре глед раз ли чи тих мо гућ но сти пре на ме не за дру жних до мо ва. С 
дру ге стра не, то би на не ки на чин ума њи ло не га тив не по сле ди це из град-
ње раз ли чи тих обје ка та ко ји су у функ ци ји про мо ви са ња се ла и тра ди-
ци о нал них вред но сти, а да при то ме сво јим об ли ков ним и естет ским 
ка рак те ри сти ка ма, упо тре бом гра ђе вин ског ма те ри ја ла од у да ра ју од ка-
рак те ри сти ка под руч ја на ко јем су гра ђе ни. 

Зло у по тре бом пре фик са „ет но” та кви објек ти у су шти ни ште те и на-
ру ша ва ју тра ди ци о нал ни пеј заж се о ских на се ља. На ста вак та кве прак се 
убу ду ће зна чило би пот пу но де гра ди ра ње на сле ђа се о ске кул ту ре, ко је 
ни је да не ма шта да по ка же. У том сми слу тре ба мак си мал но ис ко ри сти ти 
по сто је ће ка па ци те те.

Пре на ме на про сто ра за дру жних до мо ва мо же на не ки на чин и за др-
жа ти кул тур но-обра зов ни ка рак тер. Про стор но-функ ци о нал на ор га ни-
за ци ја ових гра ђе ви на, ако се из у зму ко мер ци јал ни са др жа ји, иде у при-
лог уво ђе њу и дру гих вр ста са др жа ја од дру штве ног зна ча ја. Про стор на 

Сли ка 4. По сто је ће и но во про јек то ва но ста ње за дру жног до ма у Бе лом По то ку 
(Бе о град) (с ле ва на де сно) 

Идеј но ре ше ње ар хи тек те Алек сан дра Ви де но ви ћа
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уре ђе ност сво јим про пор ци ја ма омо гу ћа ва ин те гри са ње ди вер гент них 
функ ци ја ми ни мал ним ре ду ко ва њем по сто је ћих про стор них еле ме на та. 
Та ква прак са на ро чи то је мо гу ћа у ве ћим се о ским на се љи ма или они ма 
ко ја да нас при па да ју град ским це ли на ма, пред ста вља ју ћи пе ри фе ри је 
ко је по се ду ју од ре ђе не по тен ци ја ле и пред но сти у по гле ду ква ли те та 
жи во та. Дом кул ту ре у МЗ Бе ли По ток у Бе о гра ду, ко ји при па да на сле ђу 
по да вал ских се ла, пред ста вља со ли дан при мер ре кон струк ци је и пре на-
ме не про сто ра (Сликe 3–5).

Идеј ним ре ше њем из вр ше на је адап та ци ја про сто ра до ма у де чи ји 
вр тић. Пред школ ска де ца сме ште на су у две гру пе, у при зе мљу и на спра-
ту, где су про сто ри за игру и бо ра вак де це (днев ни бо ра вак) по зи ци о ни ра-
ни у не ка да шњем цен трал ном хо лу објек та. Оста ли са др жа ји по пут со ба 
за спа ва ње с кре ве ти ма, кан це ла ри ја, ма ње ку хи ње, са ни тар ног чво ра и 
дру гих сер ви сних це ли на пла ни ра ни су по обо ду згра де, чи ме је про јек-
тант на сто јао да за до во љи од ре ђе не зах те ве у по гле ду без бед но сти и ис пу-
ње ња хи ги јен ско-са ни тар них усло ва. У овом слу ча ју дис по зи ци ја објек та 
на углу од го ва ра иде ји пре на ме не до ма у де чи ји вр тић јер ком по зи ци ја 
по сто је ћег објек та де фи ни ше уну тра шње дво ри ште као по се бан ам би јент. 
У окви ру дво ри шта је тим по во дом пре дви ђен про стор за игру де це и бо-
ра вак на отво ре ном.

Сли ка 5. За дру жни дом у Бе лом По то ку (Бе о град, 2011) 
Идеј но ре ше ње ар хи тек те Алек сан дра Ви де но ви ћа

Ис тра жи ва ње не ма за циљ ин ди ви ду ал ну оце ну про јек тант ских 
спо соб но сти, ни ти по ме ра ње гра ни ца ар хи тек тон ско-об ли ков них па ра-
ме та ра, већ ис кљу чи во ука зу је на флек си бил ност струк ту ре ових гра ђе-
ви на. У од но су на сво ју по зи ци ју, ка па ци тет и про грам ске са др жа је при-
ка за но је да до мо ви кул ту ре и за дру жни до мо ви на се лу мо гу ло ци ра ти 
сво ју по зи ци ју у са вре ме ном кон тек сту. Уко ли ко је то нео п ход но мо гу се 
пред ви де ти до град ње не ких де ло ва по сто је ћих обје ка та, с тим да се узме у 
об зир да као та кви не на ру ше по сто је ћи из глед. Та ко ђе не тре ба ис кљу чи-
ти мо гућ ност вра ћа ња при мар не на ме не ко ја се од но си ла на по љо при вре ду.
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Тренд оп ште ди ги та ли за ци је и на прет ка раз ли чи тих ви до ва тех но-
ло ги је, омо гу ћа ва да за дру жни до мо ви на се лу мо гу пре у зе ти на се бе 
уло гу кул тур но-еду ка тивних це ли на за мла де. Пи та ње жи во та мла ђе 
по пу ла ци је на се лу у сми слу кул тур ног уз ди за ња и аде кват ног ко ри шће-
ња сло бод ног вре ме на пред ста вља иза зов у са вре ме ном дру штву. 

У Хо лан ди ји по сто ји тренд из град ње мон та жних обје ка та ко ји су 
на ме ње ни упра во мла ђој по пу ла ци ји. Ау то ри јед ног ис тра жи ва ња су 
сма тра ли да ко ри шће ње сло бод ног вре ме на игра глав ну уло гу у фор ми-
ра њу иден ти те та мла дог чо ве ка. С об зи ром на то да у се о ским сре ди на ма 
Хо лан ди је не по сто је аде кват на ме ста оку пља ња за мла де јед но од ре ше-
ња би ла је из град ња при вре ме них и мон та жних обје ка та. То ме у при лог 
иде и стро га за кон ска ре гу ла ти ва ко ја оне мо гу ћа ва јед но став ну из град њу 
у ру рал ним сре ди на ма [Ha art sen and Strij ker 2011].

На осно ву хо ланд ског ис ку ства, при ме ра ра ди, за дру жни до мо ви у 
Ср би ји и дру гим не ка да шњим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма мо гу по ста-
ти еду ка тив не це ли не и про сто ри на ме ње ни упра во мла ђој по пу ла ци ји 
на се лу. У окви ру од ре ђе них ко мер ци јал них са др жа ја мо гу се ин те гри са ти 
ин тер нет цен три или ма ње ме ди ја те ке ко је би на не ки на чин за др жа ле 
прак су кул тур ног обра зо ва ња, са мо у да нашње вре ме без иде о ло шких 
пре тен зи ја.

Раз ви је ност и до ступ ност раз ли чи тих дру штве них ин сти ту ци ја ва-
жан је по ка за тељ сте пе на дру штве ног раз во ја од ре ђе ног на се ља [Стева-
новић 2008]. По сто ја ње од ре ђе них дру штве них ин сти ту ци ја на се лу у 
су шти ни до при но си по ве зи ва њу се о ских на се ља са са вре ме ним по тре-
ба ма дру штва. Од ре ђе на по ме ра ња у гло бал ном при вред ном и кул тур ном 
по гле ду тре ба ис ко ри сти ти у ци љу урав но те же ног раз во ја, а пр вен стве но 
за до во ља ва ња дру штве них, кул тур них и при вред них по тре ба ло кал ног 
ста нов ни штва.

ЗА КЉУ ЧАК

Ор га ни зо ва ње из град ње за дру жних до мо ва, њи хо ва ви ше го ди шња 
упо тре ба и по ло жај ко ји да нас за у зи ма ју ука зу ју на по сле ди це иде о ло-
шких пре тен зи ја ко је су ви ше ишле у при лог оства ри ва њу та да шњих 
по ли тич ких ци ље ва KП, не го што су ре ал но ути ца ли на еко ном ски пре-
по род се ла. Еко ном ска стаг на ци ја као по сле ди ца дез ин те гра ци је ју го сло-
вен ске иде о ло ги је и уво ђе ња у про цес тран зи ци је ути ца ла је, из ме ђу 
оста лог, на уру ша ва ње по љо при вре де и за дру га чи ме је до дат но обе сми-
шље на уло га ових гра ђе ви на.

Ре ле вант ност за дру жних до мо ва, по сма тра но са са вре ме не исто риј-
ско-по ли тич ке дис тан це, оста ла је трај но де тер ми ни са на у свом из вор ном 
кон тек сту. Ор га ни зо ва ње рад них ак ци ја омла ди не и ло кал ног се о ског 
ста нов ни штва до при но си ло је по ди за њу све сти код на ро да о зна ча ју за-
јед нич ке бор бе и из град ње со ци ја ли стич ког дру штва. Ма сов на из град ња 
ових гра ђе ви на у окви ру рад них ак ци ја има ла је ве ћи зна чај не го ка сни-
је ко ри шће ње ње них са др жа ја.
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Ве ли ки број задружних до мо ва ко ји по се ду је ве ћи на се о ских на се ља 
у Ср би ји и дру гим ју го сло вен ским ре пу бли ка ма ука зу је на по зи ци ју ко ји 
мо гу за у зе ти о са вре ме ном раз во ју се ла, пр вен стве но у еко ном ском по-
гле ду. За не ма ри ва ње те чи ње ни це би у су прот ном во ди ло ка но вим и ве ћим 
ма те ри јал ним ула га њи ма ко ја као та ква оста ју не до сти жна ло кал ним за-
јед ни ца ма. Но ви раз вој ни усло ви се о ских под руч ја тре ба ју, ко ли ко је то 
мо гу ће, ко ри сти ти по сто је ће по тен ци ја ле у сми слу из гра ђе них обје ка та 
јер по ред од ре ђе них иде о ло шких од ред ни ца они по се ду ју ква ли тет но 
оформ ље не про стор не це ли не и ам би јен те ко је не тре ба тек та ко пре пу-
сти ти про па да њу.

Ге не ри са ње раз ли чи тих мо гућ но сти њи хо ве пре на ме не за пра во је 
по сле ди ца по тре ба ин те гри са ња број них функ ци ја у се о ска на се ља. Не-
по сто ја ње тих функ ци ја зна чи за о ста ја ње се ла у сми слу за до во ље ња основ-
них дру штве но-кул тур них по тре ба, што им пли ци ра ми гра ци о не про це-
се ко ји трај но или де ли мич но ме ња ју де мо граф ску струк ту ру на се ља. У 
том сми слу при ли ком уво ђе ња но вих са др жа ја у на се ља, до мо ве тре ба 
по сма тра ти као по тен ци јал не ви ше на мен ске про сто ре ко ји мо гу од го во-
ри ти раз ли чи тим на ме на ма.
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SUM MARY: Mass con struc tion of co o pe ra ti ve ho mes in the ter ri tory of ex-Yugo-
sla via at the end of the WWII re pre sen ted a first step in the ge ne ral so ci a list tran sfor ma-
tion of vil la ges. As the en gi nes of so cial and cul tu ral li fe in ru ral re gi ons, the se fa ci li ti es 
we re si tu a ted in cen tral lo ca ti ons in set tle ments. The se we re the first mul ti-pur po se bu-
il dings, and the ir ar chi tec tu re re flec ted the va lu es of so ci a list ide o logy that was sup po sed 
to be adop ted in the fol lo wing pe riod. La ter, when the se va lu es be ca me ob so le te, it was 
con si de red that all prin ci ples of the so ci a list mo del of plan ned or ga ni za tion of ru ral set-
tle ments sho uld be re jec ted, thus let ting the he ri ta ge of this pe riod of ti me, re gar dless of 
its con tri bu tion, fall in to dis re pa ir. Co o pe ra ti ve ho mes re pre sen ted the lin chpin of the 
plan ned or ga ni za tion of ru ral set tle ments, be lon ging to the prac ti ce of fast and rec kless 
ur ba ni za tion of vil la ges. A lar ge num ber of the se bu il dings bu ilt thro ug ho ut ex-Yugo slav 
re pu blics to day re pre sent a spe ci fic chal len ge from the aspect of the ir re pur po sing. This 
re se arch pa per, hen ce, aims to re vi ew the op ti ons for the ir po ten tial re de ployment and 
in clu sion in mo dern so cial trends. 

KEYWORDS: co o pe ra ti ve ho mes, co o pe ra ti ve ac tion, so ci a list vil la ge, tran sfor-
ma tion of agri cul tu re, re vi ta li za tion, ru ral to u rism
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ВА ЈА ТИ У СЕ ЛИ МА  
НА ЈУ ЖНИМ ПА ДИ НА МА ПЛА НИ НЕ ПО ВЛЕН

ДУ ШКО КУ ЗО ВИЋ
Уни вер зи тет Ис точ ни Ме ди те ран, Ар хи тек тон ски фа кул тет

Фа ма гу ста, Ки пар
dku zo vic @gmail.com 

СА ЖЕ ТАК: Ва ја ти су објек ти на окућ ни ци се о ског до ма ћин ства. То 
су пра во у га о ни и јед но про стор ни објек ти, с ула зом на углу и без про зо ра. 
У њи ма су ста но ва ли мла ди брач ни па ро ви, а иста фор ма објек та ко ри шће-
на је као про сто ри ја за чу ва ње про из во да од мле ка или као при вре ме ни 
ста но ви на пла ни ни. Пре ма кон струк ци ји кор пу са објек та мо гу се гру пи-
са ти на: 1) ва ја те код ко јих је ис пу на и но се ћа кон струк ци ја иден тич на, и 
2) ва ја те с ис пу ном код ко јих ске лет има кон струк тив ну уло гу. Дру га на-
ве де на гру па да ље се мо же раз вр ста ти пре ма на чи ну ис пу не на а) ва ја те с 
ис пу ном: „на уни зу”, „на уни зу и на ша шов це”, „на ша шов це”. Пре ма на-
чи ну осла ња ња мо гу гру пи са ти у три гру пе: а) ва ја ти осло ње ни на уга о не 
ка ме но ве сам це, б) ва ја ти осло ње ни на тра ка сте те ме ље, и в) ва ја ти с про-
сто ри јом на ме сту по дру ма. Овај рад пре зен ту је гра ђу при ку пље ну то ком 
лич ног ис тра жи ва ња спр о ве де ног од 1996. до 2000. го ди не. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ва ја ти, се о ске згра де, те сар ске ве зе, на род но гра ди-
тељ ство, пла ни на По влен

УВОД

Ва ја ти, или „згра де”, ка ко се зо ву у ве ћи ни се ла на ју жним па ди на-
ма пла ни не По влен, има ли су ве ли ку уло гу у жи во ту се о ског до ма ћин ства 
то ком 19. и 20. ве ка. Ва ја ти су јед но про стор ни објек ти, пра во у га о не осно-
ве, с ула зом на углу и без про зор ских отво ра. Из ра ђе ни су од др ве та 
ко ри шће њем не ко ли ко кон струк тив них ре ше ња. По кри ве ни су шин дром, 
ка ме ним пло ча ма или ке ра мич ким цре пом. У са вре ме ном жи во ту не ма-
ју ви ше по себ ну уло гу те гу бе ћи функ ци ју гу бе и по тре бу за одр жа ва њем 
због че га сва ко днев но не ста ју. У ра ду се из ла же при ку пље на гра ђа о ва-
ја ти ма на на ве де ном под руч ју ко ји су сни мље ни то ком ис тра жи ва ња 
спро ве де ног од 1996. до 2000. го ди не.
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Про стор ко ји овај рад ана ли зи ра об у хва та се ла на ју жним па ди на ма 
пла ни не По влен. Ад ми ни стра тив но об у хва та се вер не де ло ве оп шти на 
Ко сје рић, Ба ји на Ба шта и ју жне де ло ве Оп шти не Ва ље во.

При лог 1. Кар та с по ло жа јем лет њих ста но ва на пла ни ни По влен

ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА

Исто риј ски из во ри

Про стор Ужич ке Цр не Го ре и Со кол ске на хи је об ра ђен је у ра до ви-
ма Љу бе Па вло ви ћа [Павловић 1925] и Јо ва на Цви ји ћа [Цвијић 1966]. По-
себ на ис тра жи ва ња су спро во ди ли Ран ко Фин дрик [Финдрик 1995; 1998; 
1999], Бра ни слав Ко јић [Којић 1941; 1949а; 1949б; 1973], Алек сан дар Де ро ко 
[Дероко 1964; 1968], До бро слав Па вло вић [Павловић 1962], Јо ван Кру нић 
[Крунић 1983; 1994; 1996], Ђор ђе Пе тро вић [Петровић 1955], Бо жи дар Кр-
ста но вић [Крстановић 2000; Кр ста но вић и др. 2002; 2009] и Ду шко Ку зо вић 
[Kuzović 1996; 1996/1997; 2012а; 2012б; 2012в; 2013а; 2013б; 2013в; 2013г] итд. 

Ана ли зу на род ног гра ди тељ ства и кон струк ци је на про сто ру Бо сне и 
Хер це го ви не, ко ји се гра ни чи с ана ли зи ра ним под руч јем об ра ди ли су Ми-
лан Ка ра но вић [Карановић 1927], Хам ди ја Кре ше вља ко вић [Крешевљаковић 
1957], Му ха мед Ка дић [Кадић 1967], Шпи ро Сол до [Солдо 1932] и Астри да 
Бу гар ски [Бугарски 1967].

ФУНК ЦИ ЈА ВА ЈА ТА И КА РАК ТЕ РИ СТИЧ НА  
КОН СТРУК ТИВ НА РЕ ШЕ ЊА

Ва ја ти су објек ти ко ји сво јом фор мом и ма те ри ја ли за ци јом за до во-
ља ва ју ви ше функ ци ја у окви ру се о ског до ма ћин ства. Сре ћу се као про-
сто ри је у ко ји ма су жи ве ли оже ње ни си но ви у по ро дич ној за дру зи, за тим 
као мле ка ри (оста ве у ко ји ма се чу ва мле ко и млеч ни про из во ди), и као 
оста ве а у не ким сре ди на ма, на кон пре стан ка по тре бе на окућ ни ци, пре-
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ме шта ју се на пла нин ске за ко се и слу же за ста но ва ње то ком лет њих ме-
се ци. У свим си ту а ци ја ма са мо се ме ња функ ци ја док кон струк тив но 
ре ше ње оста је иден тич но. По сма тра ју ћи кон струк тив но ре ше ње кор пу са 
објек та из два ја се не ко ли ко ти пич них гру па ко је се за сни ва ју на при ме-
ње ном при мар ном и се кун дар ном кон струк тив ном си сте му:

1) ва ја ти од тал пи по ве за них на угло ви ма „на ћерт”,
2) ва ја ти са ске ле том и ис пу ном од тал пи „на уни зу”,
3) ва ја ти са ске ле том и ис пу ном од хо ри зон тал них тал пи и ша шо ва ца,
4) ва ја ти са ске ле том и ис пу ном од вер ти кал них ша шо ва ца.

Пре ма на чи ну осла ња ња ва ја ти се мо гу свр ста ти у три гру пе:
1) ва ја ти осло ње ни на уга о не ка ме но ве,
2) ва ја ти осло ње ни на тра ка сте те ме ље,
3) ва ја ти осло ње ни „на ће ли цу”.

Ва ја ти су у са вре ме ном жи во ту из гу би ли функ ци ју „згра де” за ста-
но ва ње мла дих брач них па ро ва, функ ци ју „мле ка ра” не оба вља ју јер се 
ко ри сте зи да ни про сто ри а као про стор у пла нин ским за ко си ма све ма ње 
има сва ко днев ну по тре бу. 

ВА ЈА ТИ С КОР ПУ СОМ ОД БР ВА НА  
ПО ВЕ ЗА НИХ „НА ЋЕРТ”

Ди мен зи је објек та да ле су глав ни осло нац за из бор ова квог кон струк-
тив ног ре ше ња. То су објек ти ма лих ди мен зи ја (до 2,5 х 3,0 m). Ова ко 
дефи ни са не стра ни це во лу ме на до зво ља ва ју да се у не по сред ној бли зи ни 
гра ђе ња на ђу др ве ни еле мен ти ко ји има ју за до во ља ва ју ћи ква ли тет и нај-
пре за до во ља ва ју ћу ду жи ну. С по ве ћа њем ду жи не стра ни ца објек та сма њу-
је се обим рас по ло жи ве гра ђе. Дру га бит на осо би на овог на чи на гра ђе ња је 
не мо гућ ност на ста вља ња еле ме на та. На ста ви ти тал пу у по љу, из ме ђу два 
угла од но сно две ве зе прак тич но je не мо гу ће а да се са чу ва ју кон струк-
тив не осо би не еле мен та. 

Из ра да кор пу са објек та од тал пи по ве за них „на ћерт” ве ро ват но je 
нај јед но став ни ји на чин кон стру и са ња ва ја та. Са сто ји се од из ра де до њег 
по ја са ко јим се кор пус осла ња на те ме ље. До њи по јас се из ра ђу је од гре-
да пра во у га о ног по преч ног пре се ка ко је се на угло ви ма по ве зу ју „на ћерт” 
с пре пу стом. На ње га се по ста вља сре ди шњи део кор пу са објек та ко ји се 
из ра ђу је од тал пи ко је су на угло ви ма ме ђу соб но по ве за не иден тич но као 
и до њи по јас – „на ћерт”. 

Улаз у обје кат по пра ви лу је на углу осно ве. Да би се обез бе ди ла 
ста бил ност кор пу са с обе стра не вра та по ста вља ју се ступ ци ко ји слу же 
као до врат ни ци. Ујед но се у њих ути ску је жлеб у ко ји се ни жу тал пе ве-
зом „на уни зу” (ко је су на угло ви ма по ве за не „на ћерт”). Ве за из ме ђу 
тал пи и до њег по ја са по сти же се мо жда ни ци ма а до дат ну ве зу да ју ступ-
ци ко ји се на ла зе с обе стра не ула зних вра та. Кор пус се за вр ша ва гор њим 
по ја сем ко ји је иден ти чан до њим и са сто ји се од гре да ко је су по ве за не 
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на угло ви ма. Гор њи по јас је ујед но и осло нац за кров ну кон струк ци ју 
ва ја та. На ова квим објек ти ма ве о ма рет ко има отво ра за днев ну све тлост 
за шта углав ном слу же вра та. Ако се про се ца ју до дат ни отво ри они мо-
ра ју би ти огра ни че не ве ли чи не да не би угр о зи ли ста бил ност тал пи те 
су увек ма лих ди мен зи ја. Вра та се из ра ђу ју од тал пи по ста вље них ве р-
ти кал но ко је су по ве за не с уну тра шње стра не хо ри зон тал ним штаф на ма. 

На објек ту не ма пу но ме тал них де ло ва. Осим шар ки на вра ти ма (ко-
је се та ко ђе мо гу из ра ђи ва ти од др ве та) не по сто ји ни јед но ме сто у кон-
струк тив ном ре ше њу ко је зах те ва упо тре бу ме та ла. Ме ста у кор пу су 
ко ја би зах те ва ла на при мер ек се ре с успе хом мо гу да се учвр сте с др ве-
ним мо жда ни ци ма од твр дог др ве та. Ти ме ова ква кон струк ци ја по ка зу је 
да је не пре тен ци о зна и у пот пу но сти окре ну та ка сво јој око ли ни. 

Ва ри ја ци је основ не кон цеп ци је су рет ке. Углав ном се огле да ју у ми-
ни мал ним из ме на ма од но сно у про ме ни об ли ко ва ња над врат ни ка (та ко 
што се он исе ца у фор ми плит ког лу ка чи ја је стре ла огра ни че на с ви си-
ном рас по ло жи вог ма те ри ја ла) (При ло зи 2–8).

При лог 2. Ва јат од тал пи по ве за них „на ћерт”
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При лог 3. Ва јат од тал пи по ве за них „на ћерт”

При лог 4. Ва јат од тал пи по ве за них „на ћерт”
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При лог 5. Ва јат од тал пи по ве за них „на ћерт”

При лог 6. Ва јат од тал пи по ве за них „на ћерт”
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При лог 7. Ва јат од тал пи по ве за них „на ћерт”

При лог 8. Про стор ни склоп ва ја та од тал пи по ве за них „на ћерт”
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ВА ЈА ТИ С КО Р ПУ СОМ ОД БР ВА НА ПО ВЕ ЗА НИХ  
„НА УНИ ЗУ”

Ва ја ти код ко јих се кор пус објек та са сто ји од ске ле та на чи ње ног од 
др ве них гре да и ис пу не од тал пи ко је су са ске ле том по ве за не ве зом „на 
уни зу” пред ста вља ју ве о ма број ну гру пу. Ова кво кон струк тив но ре ше ње 
ма ње је зах тев но у по гле ду ду жи на и де бљи не гра ђе (ко је је кра јем 19. 
ве ка, ка да је ве ћи на шу ма по се че на, би ло све ма ње). По ља ко ја на ста ју 
из ме ђу ве р ти кал них сту ба ца и ко ја се ис пу ња ва ју с тал па ма мо гу да се 
фор ми ра ју пре ма рас по ло жи вој гра ђи. Ти ме се зна чај но овла да ва про це-
сом гра ђе ња. Дру га бит на осо би на ова квог ре ше ња је у то ме што омо гу-
ћа ва да се еле мен ти на ста вља ју и ти ме по ве ћа ју ди мен зи је објек та. Ви ше 
ду жи на и ши ри на ни су огра ни че не са мо ду жи на ма рас по ло жи ве гра ђе 
већ мо гу да се по ве ћа ва ју у скла ду с дру гим зах те ви ма се о ског до ма ћин-
ства. 

Конструктивнорешење за сни ва се на из ра ди ске ле та од гре да пра-
во у га о ног по преч ног пре се ка. Ске лет се са сто ји од до њег и гор њег хо ри-
зон тал ног по ја са и вер ти кал них сту ба ца по ста вље них на угло ви ма и по 
по тре би у ра спо ну из ме ђу угло ва објек та. Ди мен зи је гре да до њег и гор њег 
по ја са ве ће су од ди мен зи ја сту ба ца. Нај пре се гра ди до њи по јас у об ли-
ку пра во у га о ни ка а гре де се на угло ви ма по ве зу ју „на ћерт”. На ова ко 
фор ми ра ну осно ву по ста вља ју се вер ти кал ни ступ ци. Они се с основ ном 
по ве зу ју ве зом „на чеп”. Ступ ци су оба ве зни на угло ви ма објек та док се 
у по љу, из ме ђу угло ва, по ста вља ју пре ма ду жи ни стра ни це објек та и пре-
ма рас по ло жи вој гра ђи за ис пу ну. Ске лет се за вр ша ва с гор њим по ја сом 
ко ји је пре ма об ли ку и на чи ну ве зи ва ња иден ти чан до њем. По преч ни 
пре се ци гре да мо гу би ти ма њи не го у до њем по ја су. Гор њи по јас је ујед но 
и осло нац за кров ну кон струк ци ју. 

Испунаова ко фор ми ра них по ља вр ши се са хо ри зон тал но по ста вље-
ним тал па ма ко је се осла ња ју ле во и де сно у уто ре (жље бо ве) фор ми ра не 
у вер ти кал ним еле мен ти ма ко сту ра. Тал пе не мо ра ју би ти ујед на че не 
де бљи не а ши ри на уто ра је ма ња од де бљи не тал пе и она се на ме сту ко је 
се по ста вља у утор при те су је на по треб ну де бљи ну. На сре ди ни ду жи не 
тал пе по ста вља се мо жда ник ко ји по ве зу је две тал пе јед ну ис под дру ге. 
Код ве ћих ду жи на тал пи по ста вља се и ви ше мо жда ни ка. 

Укрућењеодхоризонталнихсила вр ши се на не ко ли ко на чи на. 
Је дан је по ста вља ње по ја са на по ло ви ни ви си не сту ба ца ко ји се за ре зу је 
и че пом по ве зу је са ступ ци ма. Дру ги на чин је по ста вља ње ко сни ка ко ји 
се на ки ва ју са спо ља шње стра не ске ле та под углом од при бли жно 45°. Уко-
ли ко су тал пе и гре де ко је чи не ске лет ве ће де бљи не не го што је уо би ча-
је но ве о ма че сто се не по ста вља спрег за укру ће ње (При ло зи 9–16).
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При лог 9. Ва јат са ске ле том и ис пу ном од тал пи по ве за них „на уни зу”

При лог 10. Ва јат са ске ле том и ис пу ном од тал пи по ве за них „на уни зу”
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При лог 11. Ва јат са ске ле том и ис пу ном од тал пи по ве за них „на уни зу”

При лог 12. Ва јат са ске ле том и ис пу ном од тал пи по ве за них „на уни зу”
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При лог 13. Ва јат са ске ле том и ис пу ном од тал пи по ве за них „на уни зу”

При лог 14. Ва јат са ске ле том и ис пу ном од тал пи по ве за них „на уни зу”
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При лог 15. Ва јат са ске ле том и ис пу ном од тал пи по ве за них „на уни зу”

При лог 16. Про стор ни склоп ва ја та са ске ле том  
и ис пу ном од тал пи по ве за них „на уни зу”
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ВА ЈА ТИ С КОР ПУ СОМ ОД БР ВА НА С ИС ПУ НОМ „НА УНИ ЗУ” И 
„НА ША ШОВ ЦЕ”

Ва ја ти са ске ле том и ис пу ном од хо ри зон тал но по ста вље них тал пи 
и вер ти кал но по ста вље них ша шо ва ца пред ста вља рет кост у ана ли зи ра-
ном под руч ју. Је ди ни при ме рак ко ји је еви ден ти ран на ла зи се у се лу 
Вар да, за се лак Бо ро вац. На ко ји на чин је кон струк тив но ре ше ње до шло 
у овај про стор те шко је прет по ста ви ти осим што је по ро ди ца ко ја по се-
ду је овај објект има ла сво је зе мљи шне по се де у Ма чви. Ка ко је кроз ис тра-
жи ва ња за бе ле же но ова кво ре ше ње ко ри сти се у до њем то ку ре ке Дри не 
па се прет по ста вља да је пут до ла ска ре ше ња био на та кав на чин [Финдрик 
1999]. Кон струк ци ја објек та у осно ви се за сни ва на из ра ди ске ле та од 
гре да пра во у га о ног по преч ног пре се ка. По ља ко ја на ста ју на кон фор ми-
ра ња ске ле та ис пу ња ва ју се ком би на ци јом тал пи и ша шо ва ца. Нај пре се 
из ра ђу је до њи по јас од гре да по ве за них на угло ви ма „на ћерт”. На њих 
се по ста вља ју вер ти кал ни ступ ци на угло ви ма објек та а с обе стра не вра-
та се по ста вља ју до дат ни ступ ци ко ји има ју уло гу до врат ни ка. На ова ко 
фор ми ран ске лет по ста вља се гор њи по јас ко ји је иден ти чан до њем. Ске-
лет се укру ћу је ко сни ци ма по ста вље ним на до њи по јас и на уга о не ступ це 
ве о ма бли зу гор њег по ја са од но сно вен ча ни це. Пре по ста вља ња гор њег 
по ја са по ста вља ју се хо ри зон тал не тал пе. Оне се по ста вља ју у жле бо ве 
на пра вље не у ле вом и де сном ступ цу. Тал пе се при те су ју на кра је ви ма ка ко 
би се уву кле у уто ре ко ји су ма ло уже не го што је де бљи на тал пе. Обич но 
се по ста вља ју две до три тал пе у ви си ну. За вр шна тал па се об ра ђу је та ко да 
по вр ху има жлеб. Иден тич но се об ра ђу је с до ње стра не и гре да у гор њем 
по ја су во де ћи ра чу на да су жле бо ви па ра лел ни и вер ти кал но је дан из над 
дру гог. У њих се ути ску ју да шчи це об ра ђе не као ша шов ци и по ста вља ју 
с де сна на ле во. Ша шов ци се по ста вља ју на кон по ста вља ња гор њег по ја-
са ка ко би има ли жле бо ве на оба кра ја. По ред вра та се на ла зе удво је ни 
ступ ци. Вра та су из ра ђе на од вер ти кал них тал пи по ве за них по преч ном 
гре ди цом. У су прот ста вље ним прав ци ма еле ме на та ис пу не и у на чи ну 
об ра де ша шов ца ства ра се се кун дар на сен ка на фа сад ној рав ни. Јед но-
став на и не на мер на де ко ра ци ја (При ло зи 17–18).
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При лог 17. Ва јат са ске ле том и ис пу ном „на уни зу” и „на ша шов це”

При лог 18. Про стор ни склоп ва ја та са ске ле том  
и ис пу ном „на уни зу” и „на ша шов це”
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ВА ЈА ТИ С КОР ПУ СОМ ОД БР ВА НА ПО ВЕ ЗА НИХ  
„НА ША ШОВ ЦЕ”

Ва ја ти из ра ђе ни од ске ле та с ис пу ном по ља ша шов ци ма еви ден ти-
ра ни су са мо у се лу Го де че во. Слич но кон струк тив но ре ше ње мо же се 
сре сти на Зла ти бо ру, у се лу Же љи не и на чар да ку у се лу Бре зна код Гор-
њег Ми ла нов ца [Финдрик 1999]. Кон струк тив но ре ше ње за сни ва се на 
из ра ди ске ле та од гре да и по пу ња ва њу по ља из ме ђу еле ме на та ске ле та 
по мо ћу ша шо ва ца. Нај пре се из ра ђу је до њи по јас од гре да пра во у га о ног 
пре се ка и по ње го вој ме ри се из ра ђу је и гор њи по јас. Из ме ђу ова два по-
ја са по ста вља ју се ступ ци ко ји су с по ја се ви ма по ве за ни ве зом „на чеп”. 
На по ло ви ни ви си не сту ба ца по ста вља ју се хо ри зон тал не гре де. На гор-
њој стра ни гре да до њег по ја са и на до њој стра ни гре да гор њег по ја са као 
и на обе стра не гре да сред њег по ја са из ра ђу ју се жље бо ви. При ли ком из-
ра де во ди се ра чу на да се жље бо ви по кла па ју по ви си ни та ко да еле мен-
ти ис пу не бу ду вер ти кал ни а не под углом. У не ким при ме ри ма по сто је 
уто ри и на вер ти кал ним боч ним ступ ци ма. На кон скла па ња ске ле та ути-
ску ју се еле мен ти ша шов ца по чев ши од до њих по ља ка гор њим. Ре ше ње 
не ма ве ли ке зах те ве у по гле ду ду жи не гра ђе ко јом се гра ди – на су прот 
то ме тра жи ви ше ве ште рад не сна ге не го ре ше ња с ис пу ном „на ћерт” 
или „на уни зу” а еле мен ти ко ји се при ме њу ју услед до тра ја ло сти мо гу се 
јед но став но и ла ко за ме ни ти (При ло зи 19–20).

При лог 19. Ва јат са ске ле том и ис пу ном „на ша шов це”
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При лог 20. Про стор ни склоп ва ја та са ске ле том и ис пу ном „на ша шов це”

ВА ЈА ТИ „НА ЋЕ ЛИ ЦИ”

Ва ја ти „на ће ли ци” су објек ти са до са да опи са ним кон струк тив ним 
ре ше њи ма кор пу са објек та али ко ји ни су по ста вље ни на уга о не ка ме но-
ве или те ме ље, већ ис под објек та са др же про сто ри ју. Нај ве ћи број еви-
ден ти ра них при ме ра има кор пус објек та са гра ђен у ске ле ту с ис пу ном 
„на уни зу”. По ста мент објек та мо же би ти из ра ђен од др ве та или ка ме на. 
По ста мент из ра ђен од др ве та мо же се сре сти са мо у нај ви шим се ли ма 
ис под Ма лог По вле на (1.346 м нв). Кон струк ци ја се са сто ји од др ве них 
сту ба ца ко ји се на ла зе на угло ви ма објек та и они при хва та ју глав ни те рет 
кон струк ци је објек та ко ји се на ла зи из над. По ља из ме ђу уга о них сту бо-
ва ис пу ња ва ју се вер ти кал ним ступ ци ма пра те ћи ри там сту ба ца на зид-
ном плат ну ко је се на ла зи из над. Про стор из ме ђу сту ба ца се ис пу ња ва 
хо ри зон тал но по ста вље ним тал па ма по ве за ним с кон струк ци јом ве зом 
„на уни зу”. Под на кон струк ци ја ва ја та из над при хва та се хо ри зон тал ним 
гре да ма ко је су учвр шће не за се ком с удво је ном хо ри зон тал ном гре дом 
до њег по ја са ва ја та. Осла ња ње сту ба ца у зо ни ће ли це вр ши се пре ко те-
ме ља са ма ца из ра ђе ним од те са них ка ме но ва а ве о ма рет ко тра ка стим 
те ме љи ма. 

Кон струк ци ја ће ли це из ра ђу је се од ка ме на ко ји је при те сан и ко ји 
је зи дан у креч ном мал те ру. Ка ко је ка мен ве о ма ма ло об ра ђен по треб на 
је ве ли ка ко ли чи на мал те ра што ути че и на за вр шни из глед фа сад ног 
зи да. Зид се те ме љи на плит ко за ко па ној те мељ ној ја ми. У зи ду ће ли це 
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по сто ји нај че шће са мо је дан отвор – за вра та. Она су на сре ди ни ши ри не 
фа сад не рав ни и по пра ви лу с нај ни же стра не објек та. Ту па да ви не нај ма-
ње на но се зе мља ни ма те ри јал а ви си на је нај ве ћа. Над врат ник се ре ша ва 
на два на чи на: 1) по ста вља њем др ве не гре де ко ја је учвр шће на у ма су зи да 
до 50 цм а не ко ли ко гре да је сло же но це лом ши ри ном зи да; 2) над врат ник 
зи да у фор ми лу ка чи ме се из бе га ва упо тре ба др ве та. 

Ва ја ти „на ће ли ци” су упо тре бља ва ни у пе ри о ду ка да је до шло до 
ста би ли за ци је по ли тич ких и еко ном ских при ли ка у зе мљи и та мо где је 
те рен то до зво ља вао. Ни су за у зи ма ли це лу ши ри ну осно ве већ са мо њен 
део, по пут оста ва ис под стам бе них обје ка та. У про сто ру ко ји је на стао 
на ова кав на чин чу ва ли су се про из во ди се о ског до ма ћин ства по пут ра-
ки је или по вр тар ских про из во да због ујед на че не вла жно сти и тем пе ра-
ту ре (При ло зи 21–24).

При лог 21. Ва јат са ске ле том и ис пу ном „на уни зу” ко ји се на ла зи „на зи да ној 
ће ли ци”
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При лог 22. Ва јат са ске ле том и ис пу ном „на уни зу” ко ји се на ла зи „на зи да ној 
ће ли ци”

При лог 23. Ва јат са ске ле том и ис пу ном „на уни зу” ко ји се на ла зи „на др ве ној 
ће ли ци”
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При лог 24. Про стор ни склоп ва ја та са ске ле том и ис пу ном  
„на уни зу” ко ји се на ла зи „на др ве ној ће ли ци”

ЗА КЉУ ЧАК

Ва ја ти су у 19. и 20. ве ку по моћ ни објек ти на окућ ни ци се о ског до-
ма ћин ства. То су пра во у га о ни, јед но про стор ни, објек ти с ула зом на углу 
и без про зо ра. Има ли су не ко ли ко функ ци ја у окви ру до ма ћин ства: у 
њи ма су ста но ва ли мла ди брач ни па ро ви, ко ри шће ни су као про сто ри је 
за чу ва ње про из во да од мле ка, као оста ве за алат или као при вре ме ни 
ста но ви на пла ни ни. Функ ци ја је ујед на че на на це лом про сто ру за пад не 
Ср би је. Мо гу се гру пи са ти пре ма на чи ну кон стру и са ња кор пу са објек та 
и пре ма на чи ну осла ња ња на те рен. Пре ма кон струк ци ји кор пу са објек та 
мо гу се свр ста ти у две основ не гру пе: ва ја ти на чи ње ни са мо од тал пи и 
ва ја ти на чи ње ни у ске ле ту с ис пу ном. Дру га гру па (ва ја ти у ске ле ту с ис пу-
ном) да ље се мо же раз вр ста ти пре ма на чи ну ис пу не на ва ја те с ис пу ном: 
„на уни зу”, „на уни зу и на ша шов це” и „на ша шов це”. Пре ма на чи ну 
осла ња ња мо гу се гру пи са ти у три гру пе: ва ја ти осло ње ни на уга о не ка-
ме но ве сам це, ва ја ти осло ње ни на тра ка сте те ме ље и ва ја ти с про сто ри јом 
на ме сту по дру ма. 
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SUM MARY: Va jats are bu il dings in the croft of ru ral ho u se holds. The se ob jects 
are rec tan gu lar, with cor ner en tran ce and wit ho ut win dows. At the be gin ning, young 
mar ried co u ples li ved the re. The sa me bu il ding form was used for the sto ra ge of milk. 
Ac cor ding to the bu il ding struc tu re they can be di vi ded in to two gro ups. Ac cor ding to 
the in fill tec hni que they can be clas si fied in to three gro ups. Ac cor ding to the met hod of 
su spen sion they can be gro u ped in to three ca te go ri es. This pa per pre sents the ma te rial 
col lec ted du ring an in di vi dual study con duc ted from 1996 to 2000.

KEYWORDS: Va jat, ru ral bu il ding, car pen try con nec ti ons, ver na cu lar ar chi tec tu re, 
mo un tain Po vlen



983

UDC 392.51(497.5 Makarska)
DOI: 10.2298/ZMSDN1660983D
ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД

ДР ВЕ НИЧ КЕ БУ КЛИ ЈЕ:  
ПРИ ЛОГ ПРО У ЧА ВА ЊУ СВАД БЕ НИХ ОБИ ЧА ЈА  

МА КАР СКОГ ПРИ МОР ЈА

БОГ ДАН Л. ДРА ЖЕ ТА
Му зеј ру ске умет но сти

Ули ца Гранд 80, Џер зи Си ти, САД
dra ze tab@g mail.com 

ЛА ЗАР ДРА ЖЕ ТА
Уни вер зи тет Син ги ду нум

Да ни је ло ва 32, Бе о град, Ср би ја
ldra ze ta@ sin gi du num.ac.rs

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је опи сан оби чај бу кли ја ко ји се и да нас пра зну је у 
дал ма тин ском се лу Др ве ник то ком свад бе ног ве се ља. Ис пи ту је се тер ми но-
ло ги ја и рас про стра ње ност овог оби ча ја пу тем ре ле вант не ли те ра ту ре и 
ис ка за ис пи та ни ка, ко ји су ин тер вју и са ни у сеп тем бру 2014. го ди не. Кон-
тек сту а ли за ци ја овог оби ча ја пред ста вља до при нос ет но ло шком и ан тро по-
ло шком про у ча ва њу свад бе них оби ча ја на про сто ру Mакарског при мор ја.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: бу кли је, свад бе ни оби ча ји, Др ве ник, Ма кар ско при-
мор је

УВОД1

Дал ма тин ско се ло Др ве ник сме ште но је на оба ли Ја дран ског мо ра, у 
под нож ју пла ни не Би о ко во. Обал ски про стор на ко ме се на ла зи на зи ва се 
Гор ње ма кар ско при мор је [Marinović и др. 2010: 22]2. При па да Оп шти ни 

1 Овом при ли ком из ра жа ва мо не из ме р ну за хвал ност по ро ди ци Иви че вић ко ја нам је 
ука за ла го сто прим ство и без ко је овај рад не би био на пи сан. Та ко ђе, же ли мо да се за хва ли мо 
Ту ри стич кој за јед ни ци ме ста Др ве ник на тех нич кој по мо ћи и свим сво јим ис пи та ни ци ма 
ко ји су одво ји ли вре ме да би уче ство ва ли у овом ис тра жи ва њу. На кра ју, же ли мо да се за хва-
лим про фе со ру др Ду ша ну Др ља чи на ко ри сним са ве ти ма и по мо ћи у из ра ди овог ра да.

2 До ње ма кар ско при мор је про сти ре се од Бре ла до Жи во го шће, а Гор ње од Др ве ни ка 
до Ба ћи не [Marinović i dr. 2010: 29].
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Гра дац (Сплит ско-дал ма тин ска жу па ни ја) и бро ји око 500 ста нов ни ка 
[Državni za vod za sta ti sti ku RH, 2011].

Др ве ник се пр ви пут по ми ње сре ди ном 13. ве ка у не да ти ра ној хри-
со ву љи срп ског кра ља Уро ша I [Marinović i dr. 2010: 48], али и ка сни је, у 
ра зним из во ри ма. По сто је раз не при че о по ре клу на зи ва ме ста. Не ке 
при че осла ња ју се на ле ген ду ко ја го во ри да је та да цео про стор из ме ђу 
мор ске оба ле и Би о ко ва у то ли кој ме ри об ра стао шу мом, да се мо гло ићи 
с др ве та на др во це лим по те зом [Cvitanović Dan kić 2003: 29]3. Дру ги пак 
ве ру ју да је на зив ме ста по те као од ста ро сло вен ске ре чи дри во, што зна-
чи др во, тј. др во за бро до ве ко је су љу ди гра ди ли, те та ко Дри ве ник, вре-
ме ном због гу бље ња са мо гла сни ка по ста је Др ве ник [Cvitanović Dan kić 
2003: 29].

Пре зе мљо тре са 1962, ве ћи на Др ве ни ча на жи ве ла је у за се о ци ма 
ко ји су сме ште ни на ју жним па ди на ма пла ни не Би о ко во. Иа ко се на во ди 
да их има ма ње од де сет [Marinović i dr, 2010: 47],4 ме шта ни ука зу ју на 
ве ћи број истих. То су: Сри да Се ла, Га бри ћи, Јагн(м)ићи, Гра ди на, Ко со-
ви ћи, Ди ви ћи, Ан ту но ви ћи, Гру би ши, Ду бра ва (Пе тро ви ћи), Шпа њи ћи, 
Аса ни, Ли си це, Чми ље, Гор ња Ва ла и До ња Ва ла.5 Ме сна црквa, сме ште-
на по ред гро бља, по све ће на је Све том Јур ју и по ти че из 18. ве ка [Cvitanović 
Dan kić 2003: 31]. Из гра ђе на је на те ме љи ма ста ри је сред њо ве ков не цр кве 
ко ја се же пре 15. ве ка [Marinović i dr. 2010: 75]. Оста ци ку ле не ка да шње 
твр ђа ве на бр ду Гра ди на ко ја се спо ми ње кра јем 15. ве ка [Tomasović 2010: 
17], ука зу ју на бур ну про шлост ме ста ко је је ду го одо ле ва ло тур ским 
на па ди ма [Marinović i dr. 2010: 53].6 Ста нов ни штво да на шњег Ма кар ског 
при мор ја углав ном је до се ље но из Бо сне и Хе р це го ви не то ком 15. ве ка, 
док је прет ход но оти шло на остр ва пре, али и на кон што ће Тур ци осво-
ји ти ове про сто ре 1499. го ди не [Равлић 1934: 25–26]. На кон Кан диј ског 
ра та (1645/69) ко ји је во ђен из ме ђу Мле тач ке Ре пу бли ке и Осман ског цар-
ства, про стор Ма кар ског при мор ја па да под Ве не ци јан це [Marinović i dr. 
2010: 51].

Ово се о ско ме сто с ду гом и бо га том исто ри јом ус пе ло је да се раз-
ви је то ком ве ли ког уз ле та ту ри зма ше зде се тих го ди на 20. ве ка. То ме је 
прет хо дио зе мљо трес из 1962. го ди не7 ко ји је пот пу но ра зо рио 97 и 
оште тио 117 ку ћа, што је усло ви ло ве ли ки пре ме штај ста нов ни штва с 

3 То по твр ђу је и наш ис пи та ник: „Др ве ник је до би ја име по др ве ту, од мо ра до на врх 
пла ни не би ло је др во, ве ћи ном храст или дуб ка ко га ми ка же мо.”

4 Рас по ред од за па да пре ма ис то ку: Ву ин ци, Ди ви ћи-Шпа њи ћи, Пе тро ви ћи, Га бри ћи, 
Се ло, Гра ди на и Ко си ри шће. Ова на се ља ни чу за вре ме бо сан ског кра љев ства и Осман ског 
цар ства због не по сред не опа сно сти од не при ја те ља, бли зу из во ра во де [Marinović i dr. 2010: 47].

5 Рас по ред ко јим на во ди мо на зи ве за се о ка пре у зет је од ис пи та ни ка. По след ња три 
за се о ка су је ди на из гра ђе на по ред мор ске оба ле, због тзв. ма га зи на или ко но ба. То су „про-
сто ри је с ба чва ма ви на, ра ки је и уља” Ви де ти у: [Костанић 2011].

6 О то ме све до чи при ча о др ве нич ким же на ма ко је су бра ни ле ку лу од на ле та Ту ра-
ка. Ме ђу тим, тур ска упор ност до ве ла је до за у зи ма ња ку ле 15. апри ла 1687. го ди не [Marinović 
i dr. 2010: 53].

7 Зе мљо трес се до го дио 7. ја ну а ра 1962. У пе ри о ду до 22. ја ну а ра де си ла су се још 52 
на кнад на по тре са. Нај ја чи по трес из но сио је 5,9 сте пе ни Рих те ро ве ска ле [Fo to vre me plov: 
Ve dran Vidučić].
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бр да на оба лу [Pod go re lec i Klem pić Bo ga di 2012: 106].8 Из град њом Ја дран-
ске ма ги стра ле 1964/5. [Pod go re lec i Klem pić Bo ga di 2012: 110], убр за но 
по чи ње да се раз ви ја ту ри зам.9

Да нас, то је глав на при вред на гра на ко ја уно си ду бо ке про ме не код 
ста нов ни штва због при ла го ђа ва ња зах те ви ма ту ри стич ког по сло ва ња.10 
По зна то је да кул тур ни кон так ти од у век но се са со бом обо стра не по зај-
ми це две ју гру па ко је у њи ма уче ству ју, па ту ри зам та ко мо же мо да по-
сма тра мо као јед ну не у мит ну си лу ко ја умно го ме ме ња на чин жи во та 
ме шта на ко ји се њи ме ба ве [Riht man-Au guš tin 1970: 43]. Мо же се ре ћи да 
ло кал ни ста нов ни ци и ту ри сти по се ду ју вла сти те иден ти те те ко јих су 
све сни, али да је ре зул тат њи хо вог су сре та по тен ци јал но ства ра ње но вих 
иден ти те та, об на вља ње „ве зе с тра ди циј ским ко ре ни ма”, али и уво ђе ње 
зна ња о дру гим кул ту ра ма као из раз мо дер ни те та [Jelinčić 2006: 161].

Ме ђу тим, иа ко се тра ди ци је ме ња ју то не зна чи да се оне гу бе. У 
овом ра ду пред ста ви ће мо је дан од тра ди ци о нал них оби ча ја – бу кли је – 
ко је се пра зну ју то ком свад бе (пи ра), а ко је су уве ли ко из гу биле сво ју 
не ка да шњу рас про стра ње ност на под руч ју Ма кар ског при мор ја. Циљ нам 
је да опи ше мо и кон тек сту а ли зу је мо бу кли је ка ко би ука за ли на је дан 
свад бе ни оби чај ко ји мо же до при не ти раз ма тра њу и ис пи ти ва њу тра ди-
ци о нал не кул ту ре Ма кар ског при мор ја.

Те рен ско ис тра жи ва ње спр о ве де но је у са мом ме сту Др ве ник то ком 
сеп тем бра 2014. го ди не. На ши ис пи та ни ци би ли су ме шта ни ста ри је и 
мла ђе ста ро сне до би ко ји су с овим оби ча јем има ли ди рект ни кон такт 
то ком мно го број них свад бе них ве се ља. Од њих је да на ест, са мо два ис-
пи та ни ка ни су би ла из Др ве ни ка. Је дан је из су сед ног ме ста Жи во го шћа 
а дру ги из Пе ра ста у Бо ки ко тор ској. Још не ко ли ко до дат них раз го во ра 
с два кључ на ис пи та ни ка оба вље но је на кнад но ра ди до пу не це ли не по-
да та ка до ко јих се до шло. Сви на ши ис пи та ни ци има ли су ве ли ког раз у-
ме ва ња за оно што ра ди мо те су мак си мал но из дво јили сво је вре ме ка ко 
би по мо гли у истраживању. По ред то га, на ши до ма ћи ни су нам из сво је 
кућ не би бли о те ке усту пи ли не ко ли ко књи га и дру гих би бли о граф ских 
је ди ни ца ка ко би смо се бо ље упо зна ли с исто ри јом и кул тур ним на сле ђем 
овог кра ја. Исто су учи ни ли и чел ни ци из Ту ри стич ке за јед ни це Др ве ник 
ко ји су нам и по кло ни ли не ко ли ко књи га.

8 Наш ис пи та ник се ћа се тог до га ђа ја: „Ше зде сет дру ге је би ја зе мљо трес до ста јак, ја 
се сје ћам сва ке тре шње, сва ког тог по др хтава ња тла, чи та во бр до би би ло у пра ши ни ко ли ко 
је то од те сти не.”

9 Ста ти стич ки по да ци о раз во ју ту ри зма у Ма кар ској ве о ма су бит ни у кон тек сту 
по сма тра ња дру штве них и ге о граф ских про ме на на Ма кар ском при мор ју [Pod go re lec i Klem-
pić Bo ga di 2012: 101–120]; Оп се жан и сли ко вит раз вој ни пут ове при вред не гра не у овом 
под руч ју та ко ђе је би тан за те му ко јом се ба ви мо [Marinović i dr. 2010: 92–117].

10 При лог у то ме иде ис каз на шег ис пи та ни ка ко ји ка же сле де ће: „Ту ри зам je по ре ме-
тио до ста љу ди ма, до ста на шу, ‘ај мо ону не пи са ну баш тра ди ци ју, да кле не пра ви ла и за ко-
не ко ји су би ли пи са ни не го не пи са на пра ви ла, јер ми што смо год хте ли бит’ љу ба зни ји, у 
том по гле ду пре ма ту ри сту, без об зи ра ода кле је он до ша, ми смо гу би ли свој, сво је на зи ве, 
па чак и тај го вор икав ски, хте ли смо да нас гост чу је, ра зу ми, али мо жда смо пра ви ли, мо-
жда се ра ди ло кри во, на рав но не мо же мо за мје ри ти љу ди ма у то до ба ше зде се тих го ди на 
ко ји су баш оно хти ли из ри чи то бит’ љу ба зни, го сто при мљи ви и та ко.”
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О ПОЈ МУ БУ КЛИ ЈА

На по чет ку, из дво ји ли би смо је дан ци тат из дру ге по ло ви не 19. ве ка 
ко ји опи су је ка ко из гле да свад бе но ве се ље на пу ту од мла ди не до мла-
до же њи не ку ће у ма кар ском кра ју:

„Бар јак та ре, ди жи бар јак! Пр вен че, но си бу ра ћу! вик не ста ри 
сват. Пр ве нац се за мет не бу ра ћом, бар јак тар за њим, по су чу се сви ре-
дом и по ла зе с дје вој ком; све оду ши це пу ца, раз ли е жу се бр да и до ло-
ви, сва ти до зи вљу до ма ћи на, а до ма ћин се сво јим од зи вље пу ца ју ћи. 
Ова ко се до зи вљу: ‘О ста ри сва те!’ Од зив: ‘Што ве ли те?’ ‘Ево ти ја бу-
ка ако хти ла бу де, да спо ме ни се, не ка сни, вра ти ми за јед ну дви’; пук не. 
И та ко све ре дом, док се мо гу чу ти и ви дје ти. По ули цах, куд сва ти 
про ла зе, тко има бо љег и љеп шег ви на, но си бу кли ју и нут ка пи ти 
[Kačić Pe ko 2003: 29]”.

Овај на вод по слу жи ће као илу стра ци ја оби ча ја ко ји ис пи ту је мо. По-
ред то га, у овом де лу ра да ба ви ће мо се ет но гра фи јом и тер ми но ло шком 
рас про стра ње но шћу пој ма бу кли ја. За ни мљи во је да та реч озна ча ва ка ко 
др ве ну по су ду за ис пи ја ње пи ћа, та ко и сâ мо об ред но ис пи ја ње то ком свад-
бе, укљу чу ју ћи и не ко ли ко слич них на зи ва ко ји се по ја вљу ју у раз ли чи-
тим обла сти ма Ја дран ског при мор ја и ње го вог за ле ђа.

Пред мет на шег ра да је сте упра во то об ред но ис пи ја ње, оби чај бу кли-
ја ко ји се упра жња ва то ком свад бе ног ве се ља у дал ма тин ском се лу Др ве-
ни ку.11 На и ме, сва то ви на пу ту од оп шти не или цр кве ка ме сту сла вља вр ше 
оп ход чи та вим ме стом и ста ју ис пред сва ке ку ће да би по пи ли пи ће и 
на здра ви ли (Сли ка 1 и 2). То носи на зив бу кли је, и обич но се на здра вља 
ви ном, ра ки јом или про ше ком. Др ве ник има бли зу две сто ти не ку ћа, од 
че га мо жда „сто уче ству је ак тив но у овом свад бе ном ве се љу.”12 На тај на-
чин мо же мо да се сло жи мо с тврд њом да „ниг де ви ше здра ви ца и на пи ја ња 
не бу де и ви ше се пи ћа не по тр о ши но о свад бе ним све ча но сти ма” [Kne-
že vić 1978: 116]. На овом ме сту на ве шће мо два ис ка за на ших ис пи та ни ка 
у ве зи с овим оби ча јем:

„Сва ка ку ћа је из но си ла, и за то се и дан да нас зо ву бу кли је, по што 
ни је би ло по су да не го би ле др ве не бу ка ре, и ни је би ло ни шта не го 
ви на и ра ки је, и про ше ка, и он да се сви сва то ви кад иду по ми сту ис пред 
сва ке ку ће се из не се ка кви стол или не што, или она ан ти је ра, тац на 
ка ко би ви то ре кли, то би се из ни ло и гли да ло се сва ко ме уста вит’ и 
то про бат ма ло, не ко мо же пит’ ви ше, не ко ма ло ма ње, не ко ко не сми 
или, али он мо ра то ма ло оку сит’, ма ло ча ша или чо ка ја.”

11 Сли чан об ред ко ји не ма свој по се бан на зив, на ла зи мо у Ли вањ ском по љу. Та да мла-
дин отац по из ла ску из ње го ве ку ће сва то ви ма ну ди „пут нич ку” ра ки ју и ви но [Kajmaković 
1961: 207].

12 Овај по да так ет но лог-ан тро по лог до био је од сво је при ја те љи це ко ја на во ди ка ко 
ни је мо гла „из др жат’ ци лу свад бу за то што је по сле два де се те ку ће би ла пи ја на ... ми сли ла 
сам да сва ку бу кли ју тре ба по пит’ на ис кап, али сам тек по сли схва ти ла да сви от пи ју ма ло 
ка ко би мо гли да из др же ци ли оп ход.”
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„Сва то ви би ишли по ми је сту сва ка би ку ћа из ни је ла бу кли ју, то 
је про шек, ве ћи ном про шек, та да је то би ло и је ди но екс тра прак тич-
ки пи ће ко је се мо гло код нас у овим на шим кра је ви ма, осим ра ки је, 
ра ки ја се ов де ма ло пи ла... Оби чај бу кли је је и да нас остао у Др ве ни-
ку, мо жда на ци ло му Ма кар ском при мор ју то је при је би ло али да нас 
се је ди но за др жао у Др ве ни ку, још је то оста оби чај да сва ка ку ћа из-
не се бу кли ју.”

По ред об ред ног ис пи ја ња, сâм по јам бу кли ја озна ча ва др ве ну по су ду 
из ко је се не ка да на здра вља ло и пи ло у Др ве ни ку. У ли те ра ту ри на и ла-
зи мо и на по дат ке из дру гих кра је ва у ко ји ма се ја вља бу кли ја. Код дал-
ма тин ских За го ра ца, она је „сва тов ски пе хар ник, ка ко у пу ту, та ко и за 
сто лом” [Kulišić 1958: 89].13 Њи ме се на здра вља ло у то ку са ме свад бе, а 
за то је био за ду жен бу кли јаш. Та кву уло гу мо гло је да вр ши и ви ше ли-
ца у за ви сно сти од бро ја сва то ва [Kulišić 1958: 89]. Иста је си ту а ци ја и у 
Бо ки ко тор ској.14

По јед ном ту ма че њу, бу кли ја је „др ве на или ке ра мич ка по су да за 
ра ки ју, ви но, ре ђе за во ду.” Ка ко се да ље на во ди, „кру жног је об ли ка, са 
сто па ма за осла ња ње с до ње стра не и отво ром на вр ху... Има по се бан 
зна чај у свад бе ним оби ча ји ма”, њо ме мом ци по зи ва ју на свад бу уз оба-
ве зне „же ље за здра вље и сре ћу” оно ме ко ји би ва по зван, а „он от пи ја 
ма ло ви на или ра ки је, чи ме се сим бо лич ки обе ле жа ва при хва та ње по зи-
ва.” На кра ју, „по зва на ку ћа „да ру је бу кли ју”, од но сно на њу ста вља да-
ро ве као што су ко шу ља, пе шкир, ча ра пе, ма ра ма и слич но” [Матић 2011: 
649]. Дру ги на зив за бу кли ју ко јом се по зи ва на свад бу у не ким кра је ви ма 
је чу ту ра или кар та [Манојловић 1935: 64].

У ли те ра ту ри се су сре ће мо и с из ра зом бу ка ра.15 У Бу ко ви ци16 је то 
ши ро ки др ве ни пе хар ко ји кру жи ме ђу сва то ви ма ра ди здра ви це [Lulić 
Što rić 1983: 4].17 До ма ћин је нај че шће тај ко ји ини ци ра ово об ред но ис пи-
ја ње [Kulišić 1958: 89]. Овај из раз на ла зи мо и у Др ве ни ку, што је об ја-

13 Реч бу кли ја ина че по ти че од грч ког βαυχαλιον, што зна чи пло ска [Kulišić 1958: 89].
14 Ка ко на во ди ис пи та ник из Пе ра ста, „бу кли ја је др ве на чу ту ри ца ко јом је на свад-

ба ма у Бо ки ко тор ској на здра вљао бу кли јаш, у бу кли ју се си па ло ви но из пле те ног бо цу на 
ко ји би био оки ћен тра ка ма у бо ји др жав не за ста ве, то ва жи за чи та во под руч је Бо ке, зна чи 
Ко тор, Хер цег Но ви и Ти ват.”

15 Сил вио Бра и ца на во ди да бу ка ра (бу ка ле та) озна ча ва бо кал, па стир ску ча шу, док 
бу кли ја пред ста вља чу ту ру, пло ску [Bra i ca 1999: 18]. Не вен Ко ста нић на во ди да је бу ка ра 
„др ве на по су да на пра вље на од смри ча за пи ти ви но.” Бу кли је не по ми ње, али као што ће мо 
ви де ти ка сни је у ис ка зу на шег ис пи та ни ка, то су у овом кра ју си но ни ми. Ви дети на: [Kostanić 
2011].

16 Бу ко ви ца је ми кро ре ги ја ко ја се про сти ре у „ве ћем ди је лу сје вер но дал ма тин ске 
за го ре у по вр ши ни од 853 км2...смје ште на из ме ђу ју жних па ди на Ве ле би та и Рав них ко та ра, 
Ка рин ског мо ра и ри је ке Зр ма ње, те сред њег то ка ри је ке Кр ке.” У про шло сти је би ла на зи-
ва на Bu ko viz za, Bu co vit za и др., нај ве ро ват ни је због ве ли ких бу ко вих шу ма ко је су се ту 
не ка да на ла зи ле.” Овај крај био је у про шло сти там пон зо на из ме ђу Мле тач ке Ре пу бли ке и 
Осман ског цар ства [Kos 1987: 65–66].

17 Бу ка ра је „по су да за пи ће од смре ко вог др ве та.” На осно ву за пи са Вла ди ми ра Ар-
да ли ћа уви ђа мо да се она ко ри сти при ли ком раз ли чи тих све ча но сти и сва ко днев них об ред-
них на здра вља ња. За оп шир ни је по дат ке, ви дети на: [Ардалић 1994/а; Исто 1994/б].
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шње но ти ме да „бу кли ја по тје че од бу ка ре”, јер „ни су љу ди има ли ча ше 
кад би до че ки ва ли сва то ве па би из ни ли бу ка ра и сви би пи ли из јед не”.18

Пре ма на во ди ма из Ма кар ског при мор ја, на и ла зи мо на још је дан 
из раз а то је бу ра ћа ко ја пред ста вља „суд уши вен од ко же, у ко му се но си 
ви но за пи ти” [Kačić Pe ko 2003: 42]. На осно ву ис ка за мо же мо да за кљу-
чи мо да је то исто што и бу кли ја код дал ма тин ских За го ра ца: „На свад би 
обич но бу кли јаш но си бу кли ју, док у Ма кар ском при мор ју бу ра ћу но си 
пр ве нац”, при ли ком оп хо да сва то ва од мла ди не до мла до же њи не ку ће 
[Kačić Pe ko 2003: 42]. Ме ђу тим, фра Пе тар Ка чић Пе ко по ми ње та ко ђе 
бу кли ју осим бу ра ће, та ко да она ни је у ве зи са мо с дал ма тин ским за ле ђем 
[Kačić Pe ko 2003: 29], ни ти с Ма кар ским при мор јем. На про сто ру дал ма-
тин ске За го ре, ча уш (ча јо), осо ба за ду же на да на свад би про тек не све у 
нај бо љем ре ду, у то ку кре та ња по вор ке ну ди љу де ви ном из бу ра ће или 
бу кли је [Lulić Što rić 1983: 4].

У ду бро вач ком кра ју (се ло Обод крај Цав та та) ја вља ју се још два 
слич на из ра за то ком свад бе ног об ре да, бо тли ја и бо ка ра [Bog dan 1914: 
36]. Сва то ви би се на пу ту од мла ди не до мла до же њи не ку ће за у ста ви ли 
по ред вра та сва ке ку ће, где би их до че ка ла здра ви ца, обич но бо тли ја ви на, 
а ра ни је ве ро ват но бу ка ра у Ко на вли ма и Жу пи Ду бро вач кој [Bog dan 
1914: 36]. На осно ву овог за пи са, мо же мо да прет по ста ви мо да је по сто-
ја ло об ред но ис пи ја ње ко је се оба вља то ком по ме ра ња по вор ке с јед ног 
ме ста на дру го, слич но да на шњем др ве нич ком слу ча ју.

Из ве сно је, да су сви по ме ну ти из ра зи (бу кли ја, бу ка ра, бу ра ћа, бо-
тли ја, бо ка ра) слич ни, те да њи хо ва упо тре ба за ви си од кра ја до кра ја. 
Због то га је нео п ход но спо ме ну ту те р ми но ло ги ју раз ја сни ти пу тем гра-
фич ког при ка за (Та бе ла 1).

Ло ка ци ја О бред на по су да О бред но ис пи ја ње 
Ту че пи / Ма кар ско при мор је бу ра ћа, бу кли ја Не по сто ји спе ци фи чан на зив 
Дал ма тин ска За го ра, Бу ко ви ца бу ра ћа, бу ка ра, бу кли ја Не по сто ји спе ци фи чан на зив 
Др ве ник бу кли ја, бу ка ра Бу кли ја/е
О ко ли на Ду бров ни ка бо тли ја, бо ка ра Не по сто ји спе ци фи чан на зив 
Бо ка ко тор ска бу кли ја Не по сто ји спе ци фи чан на зив 

Та бе ла 1: Тер ми но ло ги ја свад бе них об ред них по су да и об ред ног ис пи ја ња

Су шти на оста је иста – у об ред ном ис пи ја њу уче ству је за јед ни ца 
оку пље них љу ди, чи ме се оправ да ва став да су „сви ва жни ји об ре ди ве-
за ни за упо тре бу ал ко хо ла” [Knežević 1978: 114]. Тер ми но ло ги ја ко ју смо 
из не ли пру жа увид у то ко ли ко се раз ли чи тих на зи ва ко ри сти за об ред но 
на здра вља ње и от пи ја ње ра ди здра вља, бла го ста ња и за шти те мла де на-
ца. На и ме, сма тра се да дво је мла дих љу ди тре ба да има ју успе шан брак 

18 Наш ис пи та ник та ко ђе је ука зао на слич ност ју жне и се вер не Дал ма ци је у свом ис-
ка зу. Оно што уо ча ва мо је исто ве тан прин цип об ред ног на здра вља ња из јед не по су де ко ја 
кру жи од јед ног до дру гог при пад ни ка за јед ни це. Та ко ђе, у том сми слу бит но је на по ме ну-
ти да са ма ко но ба ко ју др жи по ро ди ца на шег ис пи та ни ка но си на зив Бу ка ра и пред ста вља 
је дан од не за о би ла зних уго сти тељ ских обје ка та у том де лу Ја дра на.
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и бла го ста ње, с јед не, и да бу ду за шти ће ни у то ку са ме свад бе, с дру ге 
стра не. С тим у ве зи, ве ру је се да је свад ба про же та спе ци фич ном опа-
сно шћу („зле очи и ду хо ви, за вид ни по гле ди”) ко јој су из ло же ни мла ден-
ци као оли че ње „мла да лач ке сна ге и ле по те” [Шневајс 1927: 21]. Као 
та кви, мла ден ци мо гу по сред но угро зи ти и са ме сва то ве ко ји се та ко ђе 
чу ва ју од њих [Si na ni 2010: 68].

КОН ТЕК СТУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ОБИ ЧА ЈА

По сле ових опи са, оби чај је по треб но сме сти ти у ши ри кул тур ни и 
дру штве ни оквир. Ње го ви еле мен ти са свим су си гур но оста так не ка да-
шњег об ред ног на здра вља ња из др ве них бу ка ра. Сâм по да так да у окол-
ним ме сти ма не ма пра зно ва ња овог оби ча ја мо же да ука зу је на при чу о 
про цва ту ту ри зма, по чев од ше зде се тих го ди на 20. ве ка, ко ји успе ва да 
из ме ни кул тур ну и дру штве ну сли ку овог кра ја.

У увод ном де лу тек ста го во ри ли смо о по тен ци јал ном ства ра њу но вих 
иден ти те та код ло кал них ста нов ни ка и ту ри ста, као ре зул тат њи хо вог 
кон так та [Riht man-Au guš tin 1970: 43], док су на ши ис пи та ни ци ис ка за ли 
њи хов угао гле да ња у ве зи с тим:

„По че ја је ту ри зам, по че ло је све, пу но ви ше љу ди, ако је он да 
би ло пет сто ста нов ни ка у обе ва ле, би ло је, ај мо рећ’ да је би ло ‘иља-
ду, још пет сто го сти ју у по чет ку, а све ви ше, ви ше, да би да нас би ло, 
шта ја знам, до ско ра пет ‘иља да го сти ју... По чео је ту ри зам, љу ди су 
од из најм ље не јед не со бе, ако је усту пи ја ту со бу да муж и же на оду 
спа ват’ не где та мо иза у по ја ти, ај мо је на зват’, он да је за ра ди ја тај но-
вац ни је га тро шио на лук суз, на обла че ње, не го је тро ши ја у ци ме нат, 
жа ло, ин ста ла ци ју, ку па ти ло и ово да би евен ту ал но про ши ри ја то 
ди га кат и на пра ви ја ве ћи ка па ци тет.”

„Не би то мо гао знат’, ври ме је учи ни ло сво је, ту ри зам је пу но 
ли пи’ ства ри ста вио у за пе ћак, љу ди су не ка ко се оту ђи ли и од оби ча ја 
и од све га, ми слим, дра го ми је да се љу ди же ну, мла ђе ге не ра ци је 
ко је до ла зу оби ча ја све ма ње и ма ње, шту ју и по шту ју те оби ча је, ето 
та ко је.”

Ме ђу тим, Др ве ни ча ни су ус пе ли да очу ва ју кул тур ну тра ди ци ју 
ко ја се ти ца ла об ред ног свад бе ног ис пи ја ња, у скла ду с по је ди ним на зна-
ка ма за јед ни це ко ја је по сто ја ла не ка да на тим про сто ри ма:

„Оби чај ко оби чај, при ја тељ ство, дру же ње, по ма га ње јед ним 
дру ги ма, то је би ло, на рав но, на ви со ком ни воу, ја ко ху ма но, по го то-
ву у ста ри ја вре ме на... Да нас је, мо жда ма ло за ка зи ва ту где је она 
људ скост, где је она ху ма ност, ма да они у по себ ним си ту а ци ја ма, 
до ђе до из ра жа ја али си гур но не она ко ка ко је то би ло у ста ри ја вре-
ме на.”

Да кле, пре ма ре чи ма на ших ис пи та ни ка ка да го во ри мо о Ма кар ском 
при мор ју, бу кли је се ве ћин ски пра зну ју још са мо у Др ве ни ку, али је за-
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ни мљи во да је исти оби чај ма ње при сту тан у Жи во го шћу, ме сту ко је се 
на ла зи од мах по ред Др ве ни ка:

„Што је у Др ве ни ку ве ћи ном оби чај, ви диш у Жи во го шћу, сла би је.”

За јед ни ца је на ста ви ла да пра зну је бу кли је за то што је не ка да шње 
па три јар хал но уре ђе ње у Др ве ни ку на ла га ло по што ва ње оби ча ја и нор ми 
про пи са них пра ви ли ма се о ске за јед ни це [Šuvar 1970: 122]. За то се о ска 
сре ди на не пре кид но на сто ји да уре ди ме ђу људ ске од но се кроз ја сно де фи-
ни са не окви ре [Šuvar 1973: 25; и да ље, пре ма: Ban dić 2008: 246], бу ду ћи 
да су ти од но си у стал ној опа сно сти од по ре ме ћа ја си сте ма [Bandić 2008: 
247].

Мо же мо прет по ста ви ти да су оста ли ме шта ни, ко ји ни су уче ство ва-
ли у свад бе ној по вор ци, сва то ве ну ди ли пи ћем ка ко би „здра ви ца ма, 
ле пим ре чи ма и ма гич ним фор му ла ма по спе ши ли уо би ча је ни ток ства ри” 
[Knežević 1978: 119], шти те ћи ти ме мла ден це од по ме ну те спе ци фич не 
опа сно сти („зле очи и ду хо ви, за вид ни по гле ди”), али и сва то ве ко ји су 
угро же ни по сред но пре ко мла де на ца. По то ме ви ди мо да је овај свад бе ни 
оби чај ма гиј ско-ре ли гиј ског ка рак те ра, тј. те жи да обез бе ди успе шан брак 
и бла го ста ње „у бу ду ћем жи во ту мла де на ца” [Si na ni 2010: 67–68].

У да на шње вре ме, пот пу но је нео д ре ђе но ка ко ће се бу кли је из но си ти 
пред ку ће ме шта на. Бит но је да по вор ка на свом пу ту на и ђе и на здра ви 
ви ном, ра ки јом или про ше ком. Др ве ни ча ни уме ју че сто да се на ша ле ка ко 
су по ста ли „стра шно из др жљи ви” на ал ко хол због то га што су у ста њу 
то ли ко да по пи ју.

На осно ву ис ка за да су се љу ди у ме сту „оту ђи ли и од оби ча ја и од 
све га” не мо же мо да уо чи мо да ли се то од но си на све или по је ди не де ло ве 
тра ди ци је али смо ите ка ко си гур ни да то с бу кли ја ма ни је слу чај. Оне су 
да нас до би ле са мо но ви са вре ме ни ји из глед те су уме сто др ве них бу ка ра 
у упо тре би пла стич не или ста кле не ча ши це. За др жа ва ју ћи пи ћа ко ја су 
се ко ри сти ла ра ни је („...и ни је би ло ни шта не го ви на и ра ки је, и про ше-
ка...”), Др ве ни ча ни по твр ђу ју те зу да „оста ла пи ћа, као што су пи во, вот ка 
и ви њак, ни су на шла сво ју при ме ну у об ре ду” [Knežević 1978: 120].

ЗА ВР ШНА РАЗ МА ТРА ЊА

Опи су ју ћи и кон тек сту а ли зу ју ћи оби чај бу кли ја, уви де ли смо да се 
он, пре ма ре чи ма ис пи та ни ка, ве ро ват но свео на јед но се ло Гор њег ма кар-
ског при мор ја. На осно ву би о гра фи је фра Пе тра Ка чи ћа Пе ке, са зна је мо 
да је овај на уч ни рад ник про во дио сло бод но вре ме ис тра жу ју ћи при ли ке 
у око ли ни Ма кар ске, те да је спи се о оби ча ји ма на пи сао за вре ме свог 
жуп ни ко ва ња у Ту че пи ма [Kačić Pe ko 2003: 8–9]. Ово ме сто на ла зи се од-
мах по ред Ма кар ске, а уда ље но је два де се так ки ло ме та ра се ве ро за пад но 
од Др ве ни ка. Ме ђу тим, Ка чић Пе ко ни је пре ци зи рао у којем ме сту је за-
бе ле жио и опи сао овај свад бе ни оби чај, већ на во ди сле де ће: „Вjeнчaњe 
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oвaкo сe oвршуje у нaшeм кoтaру” [Kačić Pe ko 2003: 27]. На осно ву то га, 
мо же мо да за кљу чи мо ка ко је овај оби чај био не ка да ши ро ко рас про стра-
њен по око ли ни Ма кар ске али да је да нас при су тан са мо у Др ве ни ку.

Огром не про ме не ко је је до не ла елек три фи ка ци ја 1962. го ди не, из-
град ња Ја дран ске ма ги стра ле 1964/65. и из град ња во до во да 1975/78. [Ma-
ri no vić i dr. 2010: 183], до ве ле су до на глог раз во ја ту ри зма. Јед на од опа-
сно сти ова квог раз во ја је сте „гу би так иден ти те та ло кал них за јед ни ца” 
[Pod go re lec i Klem pić Bo ga di 2010: 113], што се у слу ча ју Др ве ни ка ни је 
дра стич но про ме ни ло у ве зи с овим оби ча јем. Мла ди све ви ше „шту ју и 
по шту ју” бу кли је као оби чај у окви ру пи ра, уво де ћи не ке но ве еле мен те 
као што су па ље ње ба кљи на кон што мла ден ци кре ну у оп ход.19

Уко ли ко прет по ста ви мо да је сва ки кул тур ни фе но мен од ре ђен „сво-
јим функ ци ја ма, тј. да по сто ји за то што функ ци о ни ше” [Lič 1983: 5; пре-
ма Ban dić 2008: 241], он да мо же мо да ка же мо да се овај оби чај одр жао 
за то што има „свр ху у жи во ту љу ди”, те та ко „слу жи од ре ђе ним по тре-
ба ма ко лек ти ва” [Bandić 2008: 241]. На ма ни фест ном ни воу, не ка да шње 
ро дов ско уре ђе ње Др ве ни ка на ла га ло је по што ва ње оби ча ја и нор ми, те 
су због то га бу кли је би ле са став ни део свад бе ног ве се ља. По тре ба за јед-
ни це да оста не је дин стве на у са вре ме ном до бу, мо же да об ја сни да на шње 
пра зно ва ње бу кли ја у овом се о ском ме сту. Оно што је са свим из ве сно, 
је сте да оби ча ји мо гу оп ста ја ти кроз вре ме, ме ња ју ћи при том сво ју фор-
му, али не и са др жи ну.

Би ло да се пи је из пла сти ке или др ве та, или да се иде ка ку ћи или 
хо те лу (па чак и ако се за ме не об ред на пи ћа), су шти на оста је иста – об-
ред ним на здра вља њем за јед ни ца на сто ји да одр жи оби чај ко ји пред ста вља 
њи хо ву по тре бу за „чвр стом ин те гра ци јом свих де ло ва си сте ма” [Кова-
чевић 2001: 79], што пред ста вља ма ни фест ни ни во про у ча ва ња овог оби-
ча ја. Оби чај бу кли ја укла па се у те зу да „сeљaчкa културa нe мoжe ум-
риjeти у тoм сми слу дa би свe њeнe дрaгoцjeнe тeкoвинe билe нaпуш тeнe” 
[Šuvar 1970: 129].

Сма тра мо да овај рад пред ста вља при лог про у ча ва њу свад бе них 
оби ча ја на под руч ју Ма кар ског при мор ја у ужем и Ја дран ског при мор ја 
са за ле ђем у ши рем сми слу. Пре све га, бу ду ћи да исти тер мин на ла зи мо 
у раз ли чи тим ди нар ским сре ди на ма (Ма кар ско при мор је, дал ма тин ска 
За го ра, Бу ко ви ца, око ли на Ду бров ни ка, Бо ка ко тор ска), мо же мо ре ћи да 
он ни је ре ли гиј ски и на ци о нал но обо јен. Због то га би да ља ис тра жи ва ња 
тре ба ла да утвр де да ли се мо жда у још не ким ме сти ма у око ли ни пра-
зну је сли чан оби чај, на кон че га би мо гла да бу де из вр ше на ком па ра тив на 
ана ли за ко јом би се пот пу ни је раз у мео фе но мен свад бе на овим про сто-
ри ма.

19 Овај по да так до би ли смо од два ис пи та ни ка ко ји су из ра зи ли ра дост што се бу кли-
је и да ље одр жа ва ју.
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Сли ка 1. Оби чај бу кли ја за вре ме свад бе ног ве се ља  
(Др ве ник, 2004; фо то: М. Гла сно вић)

Сли ка 2. Бу кли је још јед ном на де лу  
(Др ве ник, 2004; фо то М. Гла сно вић).



993

ЦИ ТИ РА НИ ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Ар да лић, Вла ди мир (1994). Бу ко ви ца: На род ни жи вот и оби ча ји. Бен ко вач ки ма га зин, 2.
Ко ва че вић, Иван (2001). Се ми о ло ги ја ми та и ри ту а ла I. Бе о град: Ет но ло шка би бли о-

те ка.
Ма ној ло вић, Ко ста (1935). Свад бе ни оби ча ји у Де бру и Жу пи, Гла сник Ет но граф ског 

му зе ја у Бе о гра ду, 10: 62–77.
Ма тић, Ми лош (2011). Бу кли ја, у: Срп ска ен ци кло пе ди ја, Но ви Сад – Бе о град: Ма ти ца 

срп ска, СА НУ и За вод за уџ бе ни ке, I, 2: 649.
Ра влић, Јак ша (1934). Ма кар ска и ње но при мор је. Сплит: По мор ска би бли о те ка Ја дран-

ске стра же.
Шне вајс, Ед мунд (1927). Апо тро пеј ски еле мен ти у свад бе ним оби ча ји ма Ср ба и Хр ва-

та, Гла сник Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду, 2: 21–27.

Ban dić, Du šan (2008). Car stvo ze malj sko i car stvo ne be sko. Be o grad: Bi bli o te ka XX vek.
Bog dan, Pa vli na (1914). Puč ki obi ča ji. Ko le dar Po kra jin skog mu ze ja za na rod ni obrt i umjet nost 

u Spli tu, 2: 34–36.
Bra i ca, Sil vio (1999). Poj mov nik hr vat ske et no gra fi je i et no lo gi je. Et hno lo gi ca Dal ma ti ca, 

VI II, 1: 5–119.
Cvi ta no vić Dan kić, fra An đeo (2003). Sa kral ni tu ri stič ki hr vat ski ra sad ni ci Gor nje ga ma kar-

sko ga pri mor ja. Za o strog: Fra nje vač ki sa mo stan Za o strog.
Je lin čić, Da ni e la An ge li na (2006). Tu ri zam vs. iden ti tet – Glo ba li za ci ja i tra di ci ja, Et no loš ka 

is tra ži va nja, 11: 161–183.
Ka čić Pe ko, Fra Pe tar (2003). Po vi est okruž ja ma kar sko ga u Dal ma ci ji. Za o strog: Ma ti ca 

Hr vat ska – Ogra nak Imot ski i Fra nje vač ki sa mo stan Za o strog.
Kaj ma ko vić, Rad mi la (1961). Že nid be ni obi ča ji, Gla snik Ze malj skog mu ze ja u Sa ra je vu, Et-

no lo gi ja, no va se ri ja, sve ska XV–XVI: 203–219.
Kne že vić, Sre bri ca (1978). Al ko hol na pi ća i ob red na prak sa, Et no loš ke sve ske, I(1): 114–122 

(Or gan Et no loš kog druš tva Sr bi je).
Kos, Lu ci jan (1987). Bu ko vi ca i Rav ni ko ta ri – Hi sto rij sko-ge o graf sko, eko nom sko-pro met no 

i po li tič ko-uprav no zna če nje, u: Me di ni, Ju li jan; Ivo Pe tri ci o li i Mi len ko Pe kić (prir.), 
Ben ko vač ki kraj kroz vje ko ve, zbo r nik, Za dar: RO „Na rod ni list”, 1: 65–82.

Ku li šić, Špi ro (1958). Iz pu to pi sa Al ber ta For ti sa, Gla snik Ze malj skog mu ze ja u Sa ra je vu, 
Et no lo gi ja, no va se ri ja, sve ska XI II: 77–97.

Lu lić Što rić, Ja sen ka (1983). Svad be ni obi ča ji. Za dar: Na rod ni mu zej Za dar – Et no graf ski 
od jel.

Ma ri no vić, Ivo; Igor La sić, Mla den Mar tić, Bal do Šu tić, Mi ro slav Uj du ro vić i Fe đa Vu kić 
(2010). Sto lje će tu ri zma u op ći ni Gra dac. Gra dac: Tu ri stič ka za jed ni ca Оpćine Gra dac 
i Op ći na Gra dac. 

Pod go re lec So nja i Klem pić Bo ga di Sa nja (2012). So cio-ge o graf ske pro mje ne u na se lji ma 
Ma kar skog pri mor ja, u: Mu sta pić, Mar ko i Ivan Hr stić (prir.), Ma kar sko pri mor je da nas, 
Za greb: In sti tut druš tve nih zna no sti „Ivo Pi lar”, 101–120.

Riht man-Au guš tin, Du nja (1970). Et no lo gi ja i tu ri zam, Et no loš ka tri bi na, 1: 43–53.
Si na ni, Da ni jel (2010). Na rod na re li gi ja: oda bra na po gla vlja. Be o grad: Srp ski ge ne a loš ki 

cen tar i Ode lje nje za et no lo gi ju i an tro po lo gi ju Fi lo zof skog fa kul te ta u Be o gra du.
Šu var, Sti pe (1970). Kul tur ne pro mje ne u se li ma Ju go sla vi je, So ci o lo gi ja se la, VI II, 29/30: 

117–129.
To ma so vić, Ma rin ko (2010). Po vi je sno-ar he o loš ki ocrt Ma kar skog pri mor ja i za le đa. Ma kar ska: 

Ma ti ca Hr vat ska: Ogra nak Ma kar ska.



994

ЕЛЕК ТРОН СКИ ИЗ ВО РИ

Ар да лић, Вла ди мир (1994). Бу ко ви ца – На род ни жи вот и оби ча ји. Про је кат Раст ко. 
До ступ но на: https://www.rast ko.rs/an tro po lo gi ja/ar da lic_bu ko vi ca/in dex_c.html. При-
сту пље но: 17. 12. 2016.

Dr žav ni za vod za sta ti sti ku, Re pu bli ka Hr vat ska (2011). Po pis sta nov niš tva, ku ćan stva i sta-
no va. До ступ но на: http://www.dzs.hr/. При сту пље но 17. 12. 2016.

Fo to vre me plov (Ve dran Vi du čić) (2016). До ступ но на: http://www.me ga-me dia.hr /fo to-vre-
me plov-1962-go di ne-od -7-do -22-si jec nja-ma kar sku-po ga da-58-ra zor nih-po tre sa/. При-
сту пље но: 17. 12. 2016.

Ko sta nić, Ne ven (2011). Sta re dr ve nič ke ri či. 2011.
До ступ но на: http://sr.scribd.com/doc/81926158/Sta re-ri je%C4%8Di -Gor njeg-Pri mor ja. 
При сту пље но: 17. 12. 2016. 

RE VI EW SCI EN TI FIC PA PER

BU KLI JE OF DR VE NIK: CON TRI BU TION TO THE RE SE ARCH  
OF WED DING CU STOMS IN THE MA KAR SKA LIT TO RAL

by

BOG DAN L. DRA ŽE TA
Mu se um of Rus sian Art (Mo Ra),

80 Grand Stre et, Jer sey City, USA
dra ze tab@g mail.com  

and

LA ZAR DRA ŽE TA
Sin gi du num Uni ver sity

Da ni je lo va 32, Bel gra de, Ser bia
ldra ze ta@ sin gi du num.ac.rs 

SUM MARY: This pa per de scri bes the cu stom bu kli ja which is still used in the 
Dal ma tian vil la ge of Dr ve nik du ring the wed ding ce le bra tion. The ter mi no logy and di-
stri bu tion of this cu stom is al so exa mi ned thro ugh the re le vant li te ra tu re and se ri es of 
se mi-struc tu red in ter vi ews con duc ted in Sep tem ber 2014. This pa per can be a con tri bu-
tion to the re se arch of wed ding cu stoms in the re gion of Ma kar ska lit to ral in a na rr ow 
sen se and on the co ast of the Adri a tic Sea in its hin ter land in a bro a der sen se.

KEYWORDS: bu kli je, wed ding cu stoms, Dr ve nik, Ma kar ska lit to ral



995

UDC 930.85(=411.16)(497.11 Niš)
UDC 323.12(=411.16)(497.11 Niš)
DOI: 10.2298/ZMSDN1660995V
ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД

СЕ ФАРД СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА У НИ ШУ

МИ ЛЕ НА ВИ ДО СА ВЉЕ ВИЋ
Бе о град, Ср би ја

mi ka_vi do_88@yahoo.com

СА ЖЕ ТАК: Се фард ско ста нов ни штво про те ра но је из Шпа ни је и Пор-
тугалије 1492. године и ота да је кре ну ла ве ли ка ми гра ци ја ко ја их је при-
силила да тра же си гур на уто чи шта у дру гим зе мља ма. Јед но од тих уто чи-
шта био је и град Ниш. До шав ши у град на Ни ша ви, Се фар ди су у 17. ве ку 
от по че ли но ву ета пу свог жи во та, где су по сте пе но гра ди ли сво је дру штво, 
па жљи во бри ну ћи о кул ту ри, је зи ку, оби ча ји ма, тра ди ци ји, ве ри, јед ном 
реч ју, ет нич ком иден ти те ту. Циљ овог ра да је да се ука же на по сто ја ње и 
зна чај ма ло број не за јед ни це Се фар да у гра ду Ни шу и њи хо вом ви тал ном 
и бор бе ном функ ци о ни са њу од вре ме на под Тур ци ма до по чет ка Дру гог 
свет ског ра та. Де ла ју ћи ак тив но у овом гра ду, се фард ска за јед ни ца је успе-
ва ла да из не дри од лич не тр гов це, бан ка ре, за на тли је, да по шту је ре ли ги ју 
и сла ви пра зни ке, омо гу ћи да ње ни чла но ви уче ству ју у ослободилачким 
ра то ви ма и ти ме пру же по моћ ло кал ном ста нов ни штву. Же ле ћи да оп ста не 
у свим јав ним сфе ра ма, ко ли ко је би ла у мо гућ но сти, ова за јед ни ца је ула-
га ла и у обра зо ва ње омла ди не и ства ра њу је вреј ских дру шта ва, чи ја је уло-
га би ла да пру жа ју по моћ свим чла но ви ма за јед ни це. Же ља за оп стан ком 
и ства ра њем би ла је не по ко ле бљи ва. Ме ђу тим, не ху ма ни до га ђај из 1941. 
го ди не, ка да је ве ли ки број ни шких Је вре ја стра дао, за у ста вио је се фард ску 
за јед ни цу у сво јој на ме ри и на нео те жак уда рац овом на ро ду. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Се фар ди, Ниш, сефардскa заједницa, ет нич ки иден-
ти тет

УВОД

На кон про го на из Шпа ни је и Пор ту га ли је у 15. ве ку, се фард ско ста-
нов ни штво је би ло при мо ра но да про на ђе но ва уто чи шта где би гра ди ло 
но ве дру штве не за јед ни це, ка ко би оп ста ло и на ста ви ло да из но ва пре жи-
вља ва. Мно го број не ми гра ци је ути ца ле су на то да се овај на род у сва ком 
мо мен ту бо ри у ци љу очу ва ња свог ет нич ког иден ти те та. 

Не рет ко не по жељ но при хва ће ни од стра не ло кал ног ста нов ни штва, 
Се фар ди су му ко трп но ра ди ли на то ме да фор ми ра ју дру штво, за јед ни це, 
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вер ске објек те, по бољ ша ју обра зо ва ње омла ди не, очу ва ју је зик, кул ту ру 
и тра ди ци ју. У сво јој на ме ри Се фар ди су би ли ис трај ни. Иа ко уда ље ни 
од свог до ма и по ре кла, успе ва ли су да пре жи вља ва ју и бо ре се са свим 
жи вот ним не да ћа ма. Ме ђу тим, не пла ни ра но из гнан ство и не при ја тан 
осе ћај да ни су по жељ ни ме ђу дру гим на ро ди ма, ства ра ло је од ре ђе ну 
те ско бу, на ро чи то, ка да су се су о ча ва ли с не прав дом ко ју им је че сто на-
но си ло ло кал но ста нов ни штво. 

Пе ри од адап та ци је на но ва ме ста и љу де тра јао је ду же вре ме, јер су 
се њи хо ве ми гра ци је ши ри ле по раз ли чи тим зе мља ма. Та ко су и ови 
шпан ски Је вре ји про на шли уто чи ште и у гра до ви ма Ср би је, ме ђу ко ји ма 
је био и Ниш. До шав ши у град на Ни ша ви, за вре ме Ту ра ка, Се фар ди су 
с Ашке на зи ма осно ва ли за јед нич ку је вреј ску за јед ни цу, ко ја ће до по чет-
ка Дру гог свет ског ра та функ ци о ни са ти и раз ви ја ти се ра ди очу ва ња 
њи хо ве кул ту ре и тра ди ци је. 

Во ђе ни же љом да оп ста ну и из гра де свој дом у ту ђој зе мљи, Се фар-
ди у Ни шу успе ва ли су, у скла ду с мо гућ но сти ма, да не гу је сво је оби ча-
је и до при не су раз вит ку је вреј ске за јед ни це. Сто га је и циљ овог ра да да 
се ука же на по сто ја ње и функ ци о ни са ње се фард ске за јед ни це у Ни шу, 
где се нај пре ста вља на гла сак на њи хо во из гнан ство, за тим на до ла зак у 
Ниш и ор га ни зо ва ње њи хо вог дру штва, на опис њи хо вог сва ко днев ног 
жи во та по сле осло бо ђе ња од Ту ра ка и кул тур но-обра зов ног аспек та за-
јед ни це, као и на не ми ло срд не и не ху ма не си ту а ци је у ко јој су се на шли 
за вре ме Дру гог свет ског ра та. 

ПРО ГОН СТВО СЕ ФАР ДА

Пр ви тра го ви је вреј ског при су ства, пре ма до ку мен ти ма, на те ри то-
ри ји Ибе риј ског по лу о стр ва на ла зе се још у 3. ве ку но ве ере. Зна чај на 
је вреј ска за јед ни ца жи ве ла је на те ри то ри ји да на шње Шпа ни је и Пор ту-
га ли је ко ја је на зва на Се фа рад. Од ње и по ти че „име гра не да на шњих 
Је вре ја Се фар да (los se far di tas) ко ји, из ме ђу оста лог, има ју свој је зик el 
la di no, јед ну ва ри јан ту ар ха ич ног ка сти љан ског”. Иа ко су чи ни ли зна тан 
део ста нов ни штва По лу о стр ва, рет ко се у ли те ра ту ри мо же про на ћи не-
што ви ше о та ко зва ној је вреј ској Шпа ни ји, по ред по зна те хри шћан ске 
или ма вар ске Шпа ни је, ка ко је ова зе мља би ла по зна та ме ђу исто ри ча ра-
ма. Оно што је сва ка ко по зна то је сте да су жи ве ли на те ри то ри ји Шпа-
ни је до по след њих го ди на 15. ве ка, у То ле ду, Кор до би, Се ви љи, Пал ма де 
Ма јор ци и Хе ро ни [Солдатић и До нић 2011: 80].

Мно ге дру штве не окол но сти, као и ин кви зи ци ја, ути ца ле су на то 
да 15. век за шпан ске Је вре је бу де не по во љан за њи хов жи вот у тој зе мљи. 
Иа ко је при ја тељ ство с Је вре ји ма до но си ло еко ном ску ко рист кра ље ви ма 
тог пе ри о да, про цес про те ри ва ње кре ће од до ла ска Иза бе ле I од Ка сти ље 
(Isa bel I de Ca stil la) на пре сто, ко ја је би ла под ја ким ути ца јем цр кве. У 
том пе ри о ду њен су пруг Фер нан до од Ара го на (Fer nan do II de Aragón y 
V de Ca stil la), за у зет при ли ком осло бо ђе ња Гра на де, су спен до вао је од-
лу ку о про те ри ва њу Се фар да. Ме ђу тим, на кон па да Гра на де, ка то лич ки 
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кра ље ви до не ли су де крет о де фи ни тив ном про те ри ва њу Је вре ја уз оштру 
и из ри чи ту за бра ну из но ше ња нов ца и дра го це них ме та ла [Солдатић и 
До нић 2011: 84]. Го ди не 1492. за по че ло је про те ри ва ње Је вре ја ко ји су од-
би ли да пре ђу у ка то ли чан ство. Њих око 100.000 на пу сти ло је та да Шпа-
ни ју и кре ну ло да осни ва се фард ске за јед ни це на дру гим те ри то ри ја ма 
[Ba ho Al va res i Hil Pe ća ro man 2003: 103].

Од тог вре ме на из го ди не у го ди ну жи вот и суд би на Се фар да знат но 
су се ме ња ли. На кон про го на, се фард ско ста нов ни штво кре ну ло је да се 
на се ља ва ши ром Сре до зе мља – ју жна Фран цу ска, зе мље се вер не Афри-
ке, Ита ли ја, Ото ман ско цар ство и Хо лан ди ја. Ве ћи део Се фар да кре тао 
се ка Ис то ку и за хва љу ју ћи сул та ну Ба ја зи ту II (вла дао 1481–1512), на се-
лио се у Ца ри гра ду, Со лу ну и гра до ви ма Ма ле Ази је [Вучина Си мо вић 
и Фи ли по вић 2009: 41]. 

Ток на се ља ва ња Се фар да на ста вио се у дру гим кра је ви ма, та ко су и 
за вре ме вла да ви не Су леј ма на Ве ли чан стве ног (1520–1566) сти гли и на 
под руч ју Бал ка на, нај пре у Ма ке до ни ју, а ка сни је и у Бу гар ску, Ср би ју, 
Ру му ни ју и Бо сну [Видаковић Пе тр ов 2001: 10–14; Не зи ро вић 1992: 17–20; 
Асан 1995: 118–120 пре у зе то од Ву чи на Си мо вић и Фи ли по вић 2009: 41]. 
У ве ћем бро ју шпан ски Је вре ји на се ли ли су се у Са ра је ву, Бе о гра ду, Би-
то љу, Ско пљу и у ма њем бро ју у не ко ли ко дру гих ва ро ши Ју жне Ср би је 
[Stanojević 1926: 131]. Про на шав ши уто чи ште у на ве де ним гра до ви ма, 
овај на род је та ко ђе от по чео свој жи вот и у гра ду Ни шу.

ДО ЛА ЗАК СЕ ФАР ДА У НИШ

Ниш је од свог по стан ка, за хва љу ју ћи свом ге о граф ском по ло жа ју, 
пред ста вљао ва жну вој ну ба зу и глав ну рас кр сни цу, спа ја ју ћи за пад с 
ис то ком. Та ко су се и шпан ски Је вре ји, на кон про го на 1492. го ди не, на-
се ља ва ју ћи од ре ђе на ме ста Бал ка на, упу ти ли ка овом гра ду на Ни ша ви 
и на се ли ли се у ње му.

Пре ма пр вим по да ци ма из хе бреј ских из во ра, пр ви пи са ни до ку мент 
о Је вре ји ма је из 1651, а дру ги из 1671. го ди не ка да се ис ти че по је ди ни 
слу чај уби ства Је вре ји на, са ку пља ча ха ра ча у ни шким се ли ма. Ме ђу тим, 
ја че и ви дљи во при су ство Је вре ја у Ни шу и око ли ни осе ћа се од 1695. 
го ди не. Та да, у ве ли ком бро ју до ла зе и на се ља ва ју се Се фар ди, про те ра-
ни из Шпа ни је и Пор ту га ли је [Ћурбабић 2011: 55–56]. 

У Ни шу је за јед ни ца Је вре ја би ла за јед нич ка и у њој су ве ћи ном пре-
о вла да ва ли Се фар ди. Ма њи број би ли су Ашке на зи, тј. не мач ки Је вре ји. 
„Се фар ди су се од Ашке на за раз ли ко ва ли по тра ди ци о нал ном је зи ку ла-
ди ну и очу ва њу ва ви лон ских уме сто па ле стин ских је вреј ских ри ту ал них 
тра ди ци ја” [Енциклопедија Бри та ни ка 2005: 73]. Од до ла ска Се фар да у 
Ниш, жи во ти је вреј ског ста нов ни шта пре пли ћу се у че му се огле да и 
сна га, про гре сив ни дух ства ра ња за јед ни ца ка ко би се бр же и бо ље адап-
ти ра ли ме сту, али и са чу ва ли сво ју тра ди ци ју, кул ту ру, је зик, јед ном реч-
ју, свој иден ти тет, ко ји „за ви си од ин ди ви ду ал них, ре ги о нал них и дру гих 
окол но сти/фак то ра у ко ји ма по је дин ци од ра ста ју и фор ми ра ју дру штве ни 
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иден ти тет” [Filipović 2009: 21]. Во ђе ни по кре тач ком сна гом за очу ва њем 
ет нич ког иден ти те та, Је вре ји кре ћу с из град њом и уре ђе њем сво је дру-
штве не за јед ни це у гра ду на Ни ша ви.

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СЕ ФАРД СКОГ СТА НОВ НИ ШТВА

Од 1695. го ди не, од но сно већ од сре ди не па до кра ја 17. ве ка сте кли 
су се усло ви да се на ле вој оба ли Ни ша ве, бли зу мо ста ко ји је по ве зи вао 
Твр ђа ву с град ским де лом, из гра ди си на го га. У том пе ри о ду Јеврејскa 
оп шти на по ди гла је пр ву си на го гу [Ниш ки лек си кон 2011: 212]. За да так 
оп шти не био је да се бри не о вер ским по тре ба ма сво јих чла но ва, као и да 
уна пре ђу је по тре бе уста но ве. Сва ки Је вре јин, ко ји је жи вео на под руч ју 
ве ро и спо вед не оп шти не, мо рао је би ти њен члан. На осно ву ста ту та, по-
ме ну том оп шти ном упра вља ло је Пред сед ни штво, Ве ће и Од бор [Водич 
Исто риј ског ар хи ва Ниш 1996: 455]. 

Си на го га је пред ста вља ла јав ну ин сти ту ци ју ко ја је би ла глав но сте-
ци ште Је вре ја, ме ђу ко ји ма су се по број но сти нај ви ше ис ти ца ли Се фар-
ди. Ова згра да је озна ча ва ла ка ко при вред ну, та ко и ор га ни за ци о ну сна-
гу Је вре ја Ни ша и омо гу ћи ла им бр жи раз вој је вреј ске ма ха ле, је вреј ске 
за јед ни це у овом гра ду чи ме је под ста кла ја ча ње ду хов ног жи во та овог 
на ро да [Ozimić 2001: 14–15]. 

У пр вој по ло ви ни 17. ве ка у ва ро шком де лу та да шњег Ни ша, на ле вој 
оба ли ре ке Ни ша ве, на про сто ру из ме ђу твр ђав ског мо ста, да на шњег 
Тр га кра ља Ми ла на, Да ви до ве ули це и Ни ша ве то ком тур ске вла да ви не 
осно ва на је је вреј ска четврт (махала), та ко зва на Чи вут-ма ха ла. Део Чи вут-
-ма ха ле, бли жи Ни ша ви, био је по знат под име ном Та бак ха на, што је ука-
зи ва ло на ра ди о ни це ко је су се ба ви ле пре ра дом ко же [Ниш ки лек си кон 
2011: 212]. Је вреј ска ма ха ла је има ла згра ду Је вреј ског до ма, си на го гу, 
ра би но ву ку ћу, Је ши ву – је вреј ску шко лу, об ред но ку па ти ло и мно го при-
зем них ку ћа [Галерија Си на го га, 2016]. 

Та да шњи Је вреј ски дом об у хва тао је за јед нич ке про сто ри је у при зе мљу 
и на спра ту. Овај дом је у пр вој по ло ви ни 18. ве ка из гра ђен уз по моћ Осма-
на-па ше на про сто ру да на шње Бал кан ске ули це [Ниш ки лек си кон 2011: 212].

Ме ђу про на ђе ним по да ци ма о на ве де ној си на го ги у ма ха ли мо же се 
и уо чи ти да, по ред свих на ме та ко је је тур ска власт на мет ну ла Се фар ди-
ма, њи хо ва ја ка же ља да на пра ве још јед ну си на го гу и ти ме под ми ре 
сво је по тре бе пру жи ла им је по зи тив не ре зул та те. 

На и ме, 1800. го ди не по диг ну та је но ва си на го га уз по моћ и по др шку 
Ра бин ског су да у Ни шу на чи јем су се че лу на ла зи ли: Ши мон Мор де хај, 
Ра ха мим Ха јим, Ра фа ел Ба рух, Ха им Ни сим, Шло мо Ја ков и Је ху да Мо-
ше Ели. Из град њом но ве си на го ге у Чи вут-ма ха ли (Чи ву та ни), за вре ме 
слу жбо ва ња ра би на Ра ха мим Наф та ли Ге де ља, за по че ло се с нај о снов-
ни јим вер ским обра зо ва њем свих Је вре ја, док су на ста ву хе де ра1 во ди ли 

1 Хе дер пред ста вља је вреј ску шко лу у ко јој се сти че пр ви сте пен тра ди ци о нал ног 
је вреј ског обра зо ва ња. На зив је до би ла по хе бреј ској ре чи „хе дер” (со ба) јер је на ста ва одр-
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На сим Ели и Езра ел Ал ка лај [Ozimić 2001: 15–16]. Кра јем 19. ве ка у Ни шу 
су по сто ја ле две си на го ге, од ко јих је прва би ла ве ли ка си на го га под на-
зи вом Ел Кал Гран де, а дру га ма ла си на го га под именом Ел Кал Чи ко, у 
Да ви до вој ули ци [Галерија Си на го га, 2016].

Ме ђу тим, 15. ав гу ста 1879. го ди не избио је ве ли ки по жар, ко ји је за-
хва тио и згра ду та да шње Је вреј ске ма ха ле, где су та ко ђе и из го ре ле ку ће 
и ду ћа ни на за пад ном де лу Таш-ћупријe Mале и Ат-па за ра, да на шњи Трг 
кра ља Ми ла на [Ниш ки лек си кон, 2011: 212]. По ред ових зда ња, у по жа ру 
је у це ло сти стра да ла и згра да си на го ге уну тар ма ха ле [Галерија Си на го га, 
2016]. 

На кон од ре ђе ног пе ри о да је вреј ска ма ха ла је об но вље на, док је 1925. 
го ди не на ме сту из го ре ле и уни ште не си на го ге у Да ви до вој ули ци из гра-
ђе на но ва, са да шња си на го га [Ниш ки лек си кон, 2011: 212]. На осно ву по да-
та ка из Исто риј ског ар хи ва Ниш, у књи зи Ре гу ла ци о на ли ни ја гра да Ни ша 
од 1921. до 1924. го ди не за бе ле же но је да „срп ско-је вреј ска оп шти на зи да 
си на го гу у Да ви до вој 2. од 15. апри ла 1924. го ди не”, што ће ка сни је ре-
зултирати за вр ше тком ра до ва у про ле ће 1925. го ди не. Иа ко не до ста ју 
ар хив ски по да ци о пројектанту си на го ге, на осно ву бе ле жа ка и раз го во ра 
са ста ри јим ни шким ар хи тек та ма сма тра се да је про јек тант био ар хи тек та 
Ми лан Ка пе та но вић, за јед но с Вик то ром Азри е лом, ко ји су би ли за слу-
жни и за из град њу Бе о град ске си на го ге из 1908. го ди не. За хва љу ћи ар хи-
тек тон ским и исто риј ским вред но сти ма, си на го га је 1986. го ди не ста вље на 
под за шти ту др жа ве [Андрејевић 2001: 133]. 

Си на го га у Ни шу би ла је у функ ци ји све до Дру гог свет ског ра та, 
али ду го на кон за вр шет ка ра та ни је би ла ко ри шће на. На кон ре но ви ра ња, 
ко је је за по че ло 2001. го ди не, све ча но је отво ре на 2009. го ди не и да нас 
пред ста вља ме сто број них из ло жби, кон це ра та и дру гих кул тур них де-
ша ва ња [Николић 2012: 171].

Упр кос чи ње ни ци да се про те ри ва њем из Шпа ни је му ње ви то ме њао 
жи вот Се фар да, они су, ско ро у сва ком мо мен ту, те жи ли да из гра де но ве 
за јед ни це у ме сти ма где су се на ста ни ли. До шав ши на Бал кан, про на шли 
су уто чи ште и на ју гу Ср би је, тач ни је у Ни шу, где кре ће ства ра ње но вих 
је вреј ских ин сти ту ци ја, ко је ће се на да ље бри ну ти о свом на ро ду, о кул-
ту ри, очу ва њу тра ди ци је и обра зо ва њу је вреј ске омла ди не. Иа ко је ма њи 
број Се фар да бо ра вио у Ни шу, у од но су на Бе о град, о че му и све до че 
про на ђе ни по да ци, до ку мен та ци ја и по пи си ста нов ни штва, њи хо во при-
су ство у гра ду се и те ка ко осе ћа ло. Сход но то ме, ло кал но ста нов ни штво 
ни је би ло рав но ду шно пре ма њи ма, из ра жа ва ло је и по зи тив не и не га-
тив не ко мен та ре, али све то ни је обес хра бри ло Се фар де да се и да ље 
бо ре за из град њу ег зи стен ци је и ак тив но уче ству ју у сва ко днев ном жи-
во ту гра да Ни ша. 

жа ва на у со би учи те ља и ње го ве по ро ди це. На ста ва у хе де ру је тра ја ла чи тав дан, од ра ног 
ју тра до осам –де вет са ти уве че. Три ме се ца су де ча ци учи ли Хе бреј ско пи смо, док су че твр-
тог по чи ња ли да чи та ју Ху маш (То ру), Ми шну и Тал муд. На пред ни ји уче ни ци ко ји су за-
вр ша ва ли хе дер на ста вља ли су шко ло ва ње у је ши ви, где су сти ца ли основ на зна ња из Тал-
му да и ра бин ске књи жев но сти [Da non 1996: 218].
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ЖИ ВОТ СЕ ФАР ДА У НИ ШУ НА КОН ОСЛО БО ЂЕ ЊА  
ОД ТУ РА КА

Пре ма по да ци ма Го ди шња ка гра да Ни ша из 1938. го ди не, по сле 
осло бо ђе ња од Ту ра ка Ниш је бро јао 12.817 ста нов ни ка, од ко јих је 
би ло 900 Је вре ја, што зна чи да су чи ни ли 7, 02% ста нов ни штва. Ак тив-
ни је уче ство ва ње Се фар да у Ни шу мо же се уо чи ти и у на ве де ном при-
ме ру: „Од тог до ба по че ли су ни шки Је вре ји да уче ству ју с ви ше по ле-
та у рас пра вља њу про бле ма и ети ке сво је ве ре, те је та ко би ло ме ђу 
њи ма и не ко ли ко ис так ну тих. У из ве сно вре ме Ниш је за Је вре је био 
до ста зна ча јан, ка да се исто риј ски спо ми ње да га је, по сле Ца ри град ског 
кон гре са, по се тио и ге ни јал ни Мај мо ни дес2 [Годишњак гра да Ни ша, 1938: 
16–17].”

На кон осло бо ђе ња од Ту ра ка, Се фар ди у Ни шу сма тра ли су да ће 
жи вот под срп ском вла шћу би ти мно го лак ши. Ме ђу тим, у Ср би ји у том 
пе ри о ду и да ље су би ли на сна зи за ко ни ко ји су огра ни ча ва ли Је вре је, 
од у зи ма не су им не крет ни не, зах те ва ло се да је вреј ска за јед ни ца пла ти 
1.600 це ки на (око 6.000 ру ба ља), оти ма ли су се тр гов ци ко ји ни су би ли 
осло бо ђе ни. Осим то га, срп ске вла сти су до не ли на ред бе, на ште ту овог 
на ро да, ко ји ма су па зар не да не пре ба ци ли у су бо ту и ти ме им оне мо гу ћи-
ли да бо ра ве у си на го ги. Ни шки Је вре ји би ли су при ну ђе ни да за тва ра ју 
рад ње не де љом и за вре ме срп ских пра зни ка што је повећало њи хо ве 
ма те ри јал не гу бит ке [Изв еш тај Al li an sce Isra el li te Uni ver sel le, Лебл 2000; 
пре у зе то од Ћур ба бић 2011: 56–57]. 

Жи вот на ве де ног ста нов ни штва ни је био лак у гра ду Ни шу јер су че-
сто би ли пред мет исме ја ва ња због шо хе та.3 Оно ни је било у мо гућ но сти 
да иде у кла ни цу и при пре ма ме со на тра ди ци о нал ни на чин. По сто ја ли су 
и од ре ђе ни слу ча је ви скр на вље ња гро бо ва, ко ја су Је вре ји при ја вљи ва ли 
вла сти ма. Неодговарајућа реакција на овакве појаве указивало је да у да том 
тренутку није било подршке [Изв еш тај Al li an sce Isra el li te Uni ver sel le, Лебл 
2000; пре у зе то од Ћур ба бић 2011: 56–57]. Ве ли ко не за до вољ ство код је-
вреј ског ста нов ни штва та ко ђе је иза зва ла од лу ка вла сти да по ру ше од-
ре ђе не спо ме ни ке на ни шком Је вреј ском гро бљу ка ко би се про ши ри ле 
град ске ули це [Ozimić 2001: 26].

Су сед ски од но си из ме ђу Се фар да и та да шњих Ни шли ја би ли су ма-
ње-ви ше по љу ља ни. Ме ђу тим, ка да је до шло до по жа ра 15. ав гу ста 1879. 
го ди не, и ка да је страдала ско ро це ла је вреј ска ма ха ла, усле ди ли су мно го-
број ни ба ло ви и игран ке гра ђан ског Ни ша на ко ји ма се при ку пља ла нов-
ча на по моћ за Је вреј ску цр кве но школ ску оп шти ну [Ozimić 2001: 26].

2 Mo ses Ma i mo ni des (1138–1204) за у зи мао је по себ но ме сто у је вреј ској исто ри ји. Осим 
што је успе шно оба вљао ра бин ску слу жбу и пред во дио за јед ни цу, та ко ђе је био по знат као 
сред њо ве ков ни фи ло зоф и док тор [Ge sund he it анд Ha dad 2005: 547].

3 Шо хет или шах тер (хе бр.) је „вје р ски и ве те ри нар ски об у че на осо ба, ко ја по про пи-
си ма каш ру та ко ље жи ви ну и сто ку, али је и пре гле да да ли је ко шер – ка шер, да кле об ред но 
по доб на за је ло” [Вербер 1988б: 340; пре у зе то од Ву чи на Си мо вић и Фи ли по вић 2009: 84].
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ДО МЕН ПРО ФЕ СИ ЈЕ

Сва ко днев ни жи вот Се фар да ите ка ко се огле дао и у ни шкој тр го ви ни. 
По зна ти као тр гов ци, ни шки Је вре ји би ли су „ак тив ни у свим обла сти ма 
при вред ног жи во та и по себ но су се ис ти ца ли као жи тар ски тр гов ци, ко-
жар ски тр гов ци и бан ка ри” [Ћурбабић 2011: 60]. Ула жу ћи опре зно свој 
но вац, чла но ви се фард ске за јед ни це по че ли су да отва ра ју тр го вач ке рад-
ње у Ни шу. Про цват ни шке тр го ви не де сио се отва ра њем пру ге Бе о град –
Ниш 1884. го ди не чи ме се бор ба за куп ца по ве ћа ла и би ла очи глед ни ја. 
Сход но то ме, је вреј ски тр гов ци су ме ђу пр ви ма за по че ли с огла ша ва њем 
сво јих услу га у но ви на ма. „Шпан ски Је вре ји се ни ка да ни су пла ши ли 
ду гог пу та од Ни ша, Со фи је и Плов ди ва и за раз ли ку од Ту ра ка, они су 
би ли мно го ак тив ни ји у ну ђе њу и хва ље њу сво је ро бе” [Каниц 2007: 212]. 

По ред на ве де них из во ра за ра де, Се фар ди су ула га ли ка пи тал и у 
штам па ри ју (Пр ва ни шка елек трич на штам па ри ја Ђор ђа Ј. Мун ца и М. 
Ка ри ћа) и из град њу Је вреј ске ште ди о ни це 1884. го ди не. Исте го ди не су 
осно ва ли За дру гу је вреј ске ни шке омла ди не, док су 1889. го ди не про ши-
ри ли за дру гу и про ме ни ли име у Срп ско-је вреј ска тр го вач ка за дру га. 
Осим огла ша ва ња ро бе у но ви на ма, Се фар ди су по ста ја ли још при сни ји 
с куп ци ма та ко што су кре ну ли да уче ству ју у свим дру штве ним оку-
пља њи ма, при ред ба ма и ху ма ни тар ним ак ци ја ма и на тај на чин же ле ли 
да раз би ју пред ра су де ко је су по сто ја ле о њи ма ме ђу ни шким ста нов ни-
штвом [Ozimić 2001: 37–41].

Као при мер се мо же из дво ји ти и при лог Срп ско-је вреј ске тр го вач ке 
за дру ге за по моћ за осни ва ње до бро во љач ке ле ги је „Син ђе лић” ко ја је 
„по хи та ла пр ва од свих нов ча них за во да у Ни шу, те је ни шком Од бо ру 
за На род ну од бра ну да ла 500 ди на ра” [Синђелић, 1909: 2].

Та ко ђе је за бе ле же но да су се Се фар ди у Ни шу ба ви ли и дру гим ра-
зно вр сним по сло ви ма и за на ти ма. Они су би ли и ко жа ри, опан ча ри, над-
ни ча ри, те не ке џи је (ка лај џи је), ду ван џи је, пи ља ри, кун дур џи је (обу ћари), 
мле ка ри, жи та ри, ме са ри [Da ni ti 1939: 9].

Тр го ви на је, сва ка ко, до мет у ко ји ма су ни шки Је вре ји нај ви ше до-
ми ни ра ли и би ли успе шни у овом по слу. Сход но то ме су се и из дво ји ле 
по ро ди це Ни сим, Ал ка лај, Ру со, Нах ми јас, Ман дил ко је ће би ти по зна те 
и це ње не по тр го вин ској де лат но сти у гра ду Ни шу [Ћурбабић 2011: 60]. 

ВЕР СКИ ЖИ ВОТ

Још од са мог до ла ска у Ниш, Се фар ди су те жи ли да ис по шту ју вер-
ски жи вот, сво је пра зни ке и тра ди ци о нал не оби ча је, ко ји су им би ли 
ве о ма ва жни ка ко би очу ва ли свој иден ти тет и ти ме ус по ри ли ет нич ку 
аси ми ла ци ју и ин те гра ци ју у срп ско ста нов ни штво. Сход но то ме „по бо-
жни Се фар ди су мно го вре ме на про во ди ли у је ши ва ма чи та ју ћи по бо жне 
књи ге и слу ша ју ћи при по ве ди” [Da ni ti 1939: 9]. 

Вер ски ри ту а ли и оста ли аспек ти жи во та Се фар да углав ном су се 
спро во ди ли пре ма од ред ба ма ре ли гиј ско-со ци јал ног ка рак те ра ко је су 
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би ле про из вод мно гих ге не ра ци ја је вреј ских уче ња ка [Урбах 1927: 71; пре-
у зе то од Ву чи на Си мо вић и Фи ли по вић 2009: 77].

На вик ну ти на жи вот ну бор бу и сва ко днев но су о ча ва ње са су ро вом 
ре ал но шћу, се фард ско ста нов ни штво ипак је успе ва ло да из др жа ва све 
пре пре ке и очу ва свој ет нич ки иден ти тет и кул тур ну тра ди ци ју. У скла-
ду с тим, мла ди на ра шта ји су се вас пи та ва ли у тра ди ци о нал ном ду ху, 
по шту ју ћи сво је пра зни ке и оби ча је. Ме ђу је вреј ским пра зни ци ма нај ва-
жни ји су би ли Пас ха (Ус крс),4 Ши вот (Ду хо ви), Рош-аша на (Но ва го ди на)5 
и Јом Ки пур (Суд њи дан)6 [Ниш ки лек си кон, 2011: 212]. 

Ко ли ко су се је вреј ски пра зни ци по што ва ли, све до че и мно го број ни 
слу ча је ви осло ба ђа ња оба ве за уче ни ка и вој ни ка. У фон ду Цр кве но-школ-
ска Је вреј ска оп шти на Ниш (1996) у Исто риј ском ар хи ву Ниш мо гу се 
на ћи до ку мен та: „Мол ба” (24. март 1910. го ди не) упра ве Је вреј ске оп шти-
не упу ће на ко ман дан ту 16. пе ша диј ског пу ка ко јом се тра жи осло ба ђа ње 
вој ни ка мој си је ве ве ре за пра зник Пас ху (ЈОП-51), за тим „Зах тев” (25. мај 
1910. го ди не) упу ћен, та ко ђе, ко ман дан ту 16. пу ка да се вој ни ци осло бо-
де вој не слу жбе у вре ме пра зни ка Ши вот (Ду хо ви) (ЈОП-73), као и „Зах-
тев” (17. сеп тем бар 1910. го ди не) ко јим се тра жи да се осло бо де вој ни ци 
за вре ме пра зни ка Рош-аша на и Јом Ки пур (ЈОП-136) и „Одо бре ње” за 
осло ба ђа ње од на ста ве ђа ка основ не шко ле и гим на зи је за вре ме исто и-
ме них пра зни ка (ЈОП-140). 

УЧЕ ШЋЕ НИ ШКИХ ЈЕ ВРЕ ЈА У ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ

Ме ђу тим, но во до ба до но си ло је но ва исто риј ска де ша ва ња. Осе ћа ла 
се и опа сност од ра та. Се фар ди су оста ли у Ни шу и де ли ли суд би ну са 
срп ским ста нов ни штвом. По шту ју ћи др жа ву у ко јој су жи ве ли, Се фар ди 
су слу жи ли вој ни рок и ак тив но уче ство ва ли у бор ба ма све до кра ја Пр вог 
свет ског ра та. 

За вре ме Пр вог свет ског ра та, ка да су Бу га ри упа ли у Ниш, тра жио 
се спи сак чла но ва та да шње за јед ни це од пред сед ни ка Је вреј ске оп шти не. 
По ме ну ти спи сак је при ло жен са 125 вој но спо соб них ли ца ко ји су би ли 
раз ли чи тих про фе си ја. Ве ћи на Се фар да и Ашке на за је у том пе ри о ду 
ин тер ни ра но у Бу гар ску где су оста ли, од ко јих су не ки осно ва ли и по-

4 „Пас ха па да по лу нар ном ка лен да ру увек 14 Ни са на (кон цем Мар та или по чет ком 
Апри ла). То је ста ро древ на и чуд но ва та свет ко ви на, ко јој је цељ, да под се ти Је вре је на бег-
ство из Ми си ра, ка да су ус пла хи ре ни и у хит њи по не ли те сто за хлеб, пре но што је ус ки сло. 
За то се овај пра зник зо ве пас ха тј. пра зник бес ква сних хле бо ва и њи хо во об на ро до ва ње 
да ти ра још од вре ме на Мој си је ва и гла си: Че тр на е стог да на пр во га ме се ца у ве че, ви ће те 
је сти бес ква сни хлеб, све до 21 исто га ме се ца у ве че. За вре ме од се дам да на, не сме би ти 
ква сца у ва шим ку ћа ма [Davičo 2000: 21]”.

5 „Рош-аша на је на зив за је вреј ску Но ву го ди ну, ко ја се сла ви пр вог и дру гог да на 
сед мог ме се ца тиш ри ја [Da non 1996: 20]”.

6 Јом Ки пур или Јом аки пу рим је пра зник по ми ре ња, по ка ја ња и пра шта ња. Пра зну је се 
де се тог да на сед мог ме се ца тиш ри ја, а про во ди се у хра му, у мо ли тви и по сту. Тог да на сва-
ки вер ник но си у се би за ко не То ре, ми ло ср ђе и уз ви ше но осе ћа ње за јед ни штва са љу ди ма. 
Јом аки пу рим је вр ху нац и за вр ше так де се то днев ног раз до бља по ка ја ња ко је по чи ње на 
Рош-аша на [Da non 1996: 26].
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ро ди це. О то ме све до чи и пи смо упу ће но бу гар ском на чел ни ку Мо рав ске 
вој не ин спек ци о не обла сти где се тра жи ло њи хо во осло ба ђа ње и по вра так 
из ин тер на ци је. Ме ђу тим, од го вор на ово пи смо ни шки Је вре ји ни ка да 
ни су ни до би ли [Ћурбабић 2011: 60–61]. По ро ди це ин тер ни ра них Је вре ја 
жи ве ле су те шко и на ру бу ег зи стен ци је од по мо ћи ни шке је вреј ске за јед-
ни це што се ви ди у до ку мен ту фон да Цр кве но-школ ска Је вреј ска оп шти-
на Ниш [1996: ЈОП 716] „ме ђу њи ма има и та квих бед них по ро ди ца ов де, 
ли ше них сред ста ва за жи вот, ко ја је оп шти на при ну ђе на да из др жа ва”.

Не ми нов но је да је срп ски на род за вре ме ра та имао зна чај ну по моћ 
и по др шку вој ни ка Је вре ја. Та ко ђе је и од нос овог на ро да пре ма вла да ри-
ма Ср би је био пун по што ва ња о че му све до че пре пи си ро ђен дан ских 
че стит ки кра љу Пе тру I и пре сто ло на след ни ку Алек сан дру Ка ра ђор ђе-
ви ћу, ме ђу ко ји ма је и че стит ка Иса ка И. Бе ра хе, пред сед ни ка оп шти не 
од 4. де цем бра 1910. го ди не. Она је сле де ће са др жи не: „Дан ро ђе ња Ва шег 
Кра љев ског Ви со чан ства дан је ра до сти ни шке је вреј ске цр кве но школ ске 
оп шти не ко ја у Ва шем Кра љев ском Ви со чан ству ви ди јем ство за срећ ну 
бу дућ ност Ср би је и нас мој си је ва ца вер них по да ни ка Ње го вог Ве ли чан-
ства Кра ља. Пле ме ни том Пре сто ло на след ни ку Ср би је ми ло сти ви Бог 
по да рио је опо рав ка по сле те шког Ср би ји ног ис ку ше ња, а на ма по кло ни-
ци ма Ва шег Кра љев ског Ви со чан ства дао је мо гућ ност да оми ље ног Пре-
сто ло на след ни ка у то ли ко ра до сни је по здра ви мо на дан по Ср би ју зна-
чај ног и срећ ног ро ђе ња Ва шег Ви со чан ства” [Оzimić 2001: 56–57].

Уче шћем у ра ту, ни шки Је вре ји по мо гли су ло кал ном ста нов ни штво 
и у част њи хо вог хе рој ства 1929. го ди не, по ред Ни шке Ба ње, по диг нут је 
спо ме ник па лим бор ци ма у Пр вом свет ском ра ту, где се на ла зе и име на 
осам на ест ни шких Је вре ја: Мо ша Авра мо вић, Ра фа ел Авра мо вић, Мор-
де хај Бо ра Ал ка лај, Јо сиф Бон ве ни сти, Би ња Да на и ти, Ми ка П. Ге да ља, 
Ра ха ма хим Са сон Ка пон, Ја ков Ма рио Ка рић, Ашер М. Ле ви, Аврам Ра-
ха мим Ман дич, Јо сиф Б. Ме ир, Да ни ло Ме во рах, Гер шон Ме во рах, Здрав-
ко И. Ни сим, Аврам Пе ло соф, Ни сим Пе ло соф, Бе ња мин Ра фа ел и Мо ша 
С. Ру со [Ћурбабић 2011: 61]. 

СЕ ФАРД СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА НА КОН РА ТА 

На кон ра та у Ни шу је оста ло са мо 537 Је вре ја. Узрок ова кве си ту а-
ци је би ла је чи ње ни ца да су Се фар ди же ле ли ква ли тет ни је вас пи та ње и 
обра зо ва ње за сво ју омла ди ну па су у по тра зи за тим од ла зи ли из Ни ша. 
Та ко ђе се као дру ги раз лог из два ја ла и не мо гућ ност уда је де во ја ка јер та да 
нај бли жа је вреј ска за јед ни ца из Про ку пља ни је во ди ла ра чу на о очу ва њу 
тра ди ци је. С об зи ром на ма ло број ност, про ку пач ки Је вре ји су вр ло бр зо 
би ли аси ми ло ва ни у срп ско ста нов ни штво што па три јар хал но вас пи та ним 
Се фар ди ма у Ни шу ни је од го ва ра ло [Озимић 2001: 60]. „Број ни је је вреј-
ске по ро ди це из Ни ша кре ну ле су у Бе о град или у ју жне гра до ве где је 
по сто ја ла је вреј ска за јед ни ца јер у Ни шу ни је би ло до вољ но мо ма ка за 
скла па ње бра кова, али се и као раз лог ис ти ца ла чи ње ни ца да су ве ћи гра-
до ви пру жа ли ве ће мо гућ но сти за жи вот и рад” [Ћурбабић 2011: 61–62].
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Оста ли ни шки Је вре ји ко ји су оста ли у гра ду, за раз ли ку од ра ни јих 
пе ри о да, има ли су мно го бо ље од но се с ло кал ним ста нов ни штвом. На кон 
Првог ра та ат мос фе ра у гра ду би ла је мир на, до шло је до ин тен зив ни јег 
ме ђу соб них дру же ња, док на ци о нал на и вер ска по де ла ни је би ла из ра же-
на. Се фард ска омла ди на је у том пе ри о ду, до Дру гог свет ског ра та, лак ше 
при хва та ла ло кал на пра ви ла, на лик рад ним су бо та ма, де вој ке су по че ле 
да се обла че на европ ски на чин, а чак су за бе ле же на и пр ва „бек ства” 
де во ја ка Се фарт ки ња за срп ске мом ке. Та ко ђе се у је вреј ским ку ћа ма све 
уче ста ли је по чео ко ри сти ти срп ски је зик при че му се лá ди но по сте пе но 
гу био [Озимић 2001: 61–67]. „Је вреј ско-шпан ски се као је зик груп не ко му-
ни ка ци је све ви ше по вла чио пред срп ским, на ро чи то ме ђу мла ђим ге не ра-
ци ја ма. Ме ђу мла ди ма је ин тен зив ни је би ло и гу бље ње усме не тра ди ци је. 
Шко ло ва ни на зва нич ном је зи ку зе мље, они су се мно го лак ше уда ља ва-
ли од тра ди ци о нал не се фард ске кул ту ре и је зи ка. Ста ри је ге не ра ци је су, 
уз је вреј ско-шпан ски је зик, ус пе ле да до Дру гог свет ског ра та очу ва ју и 
усме ну тра ди ци ју” [Вучина Си мо вић и Фи ли по вић 2009: 159].

Сва ко днев ни жи вот Се фар да у Ни шу ни је би ло лак на кон осло бо ђе-
ња од Ту ра ка, али је по сте пе ним при ла го ђа ва њем по стао под но шљи ви ји. 
Ак тив ним уче шћем у јав ним сфе ра ма, на ро чи то у тр го ви ни и вој сци, као 
и са рад ња с ло кал ним ста нов ни штвом, ста нов ни штво Ни ша Сефарде је 
по сте пе но при хва та ло, што се нај ви ше мо же при ме ти ти у пе ри о ду на кон 
Пр вог свет ског ра та, ка да је ат мос фе ра би ла мир на а су сед ски од но си 
нор ма ли зо ва ни. Та ква кли ма по го до ва ла је очу ва њу дру штве ног иден ти-
те та и ве ре чи ме је под ста кла је вреј ску за јед ни цу да на ста ви с осни ва њем 
ра зно вр сних дру штве них за јед ни ца ка ко би се спре чи ла на гла асми ла-
ци ја од стра не срп ске ве ћи не. 

КУЛ ТУР НО-ОБРА ЗОВ НИ АСПЕКТ ЖИ ВО ТА  
НИ ШКИХ СЕ ФАР ДА 

На кон ви ше го ди шњег фор ми ра ња дру штве них ор га ни за ци ја и уре-
ђе ња жи во та та да шњих ни шких Је вре ја, тј. Се фар да и Ашке на за, кре ну ло 
се с ре а ли за ци јом обра зов ног и кул тур ног до ме на овог на ро да. Обра зо ва ње 
мла дих љу ди било је нео п ход но, док је и ства ра ње дру штве них ор га ни-
за ци ја пред ста вља ло, та ко ђе, јед но од при о ри те та.

ЈЕ ВРЕЈ СКО ШКОЛ СТВО 

Још од 1878. го ди не је вреј ско ста нов ни штво у гра ду на Ни ша ви има ло 
је вас пи та че за де цу пред школ ског уз ра ста, ко ји су да ва ли основ но пред-
зна ње де ци и за то су би ли пла ће ни. Де ца овог уз ра ста би ла су сме ште на 
у за ба ви шту на зва но „A la Me stra”, ко је је во ди ла ста ри ја же на под име ном 
Бу ка. Та ко ђе се у до ку мен ти ма спо ми њу учи те љи Авра хам Ели и Је хо шуа 
Ту ви ко ји су ра ди ли у шко ли Тал муд–То ра [Озимић 2001: 29].

Од осло бо ђе ња од Ту ра ка 1878. го ди не, Је вреј ска основ на шко ла, 
при ват ног ка рак те ра, кре ну ла је да ра ди у дво спрат ној згра ди Је вреј ске 
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цр кве не оп шти не по ин тер ном пла ну и про гра му. У том пе ри о ду ра ди ли 
су учи те љи Ја ков Ме ва рах, Ме на ха ри Ле ви и Да вид Ели. Ја ков Ме ва рах 
је во дио 44 уче ни ка пр вог раз ре да, Ме на ха ри Ле ви 34 уче ни ка дру гог 
раз ре да, док је Да вид Ели био учи тељ 20 уче ни ка тре ћег раз ре да [Озимић 
2001: 29]. 

У овој при ват ној шко ли, 1885. упи са но је 117 уче ни ка. У њој се на-
ста ва из во ди ла на је вреј ском је зи ку. Из из ве шта ја из 1888. го ди не са зна-
је се на чин ра да ове че тво ро ра зред не је вреј ске шко ле. У пр вом раз ре ду 
уче ни ци су учи ли Азбу ку и чи та ње на сло го ве. Бу квар ко ји је ко ри шћен 
на ча со ви ма, штам пан је у Бе чу и био је са ста вљен од мо ли тви. У дру гом 
раз ре ду уче ни ци су из у ча ва ли Те о фи ла, ко ји је об у хва тао ју тар ње, пред-
ве чер ње и ве чер ње мо ли тве. Тре ћи раз ред је био пред ви ђен за уче ње 
псал ти ра, би бли је и ра чу на, док су у че твр том раз ре ду глав ни пред ме ти 
би ли Би бли ја и Тал муд7 [Миловановић 1975: 172].

На став ни са др жа ји су об у хва та ли чи та ње и пи са ње на је вреј ском и 
срп ском је зи ку, ра чу на ње, фран цу ски је зик и пе ва ње ре ли гиј ских пе са ма 
на је вреј ском и срп ском је зи ку. Срп ски је зик су пре да ва ли учи те љи Ди-
ми три је Пет ко вић и Ми ха и ло Ри стић [Ниш ки лек си кон, 2011: 212].

Ме ђу тим, иа ко су по сто ја ли усло ви за рад шко ле, њен рад ипак ни је 
био аде кват но ре гу ли сан и ква ли тет на ста ве је био на ни жем ни воу. Из 
ових раз ло га, ни шке про свет не вла сти тог пе ри о да, тач ни је школ ске 
1895/96. го ди не пи са ли су Ми ни стар ству про све те ра ди ре ше ња ста ту са 
је вреј ске шко ле. Би ло је нео п ход но да се од лу чи да ли ће шко ла и да ље 
оста ти при ват на или је тре ба пре тво ри ти у др жав ну, тј. пре ме сти ти је-
вреј ске уче ни ке по оста лим срп ским шко ла ма у гра ду. Ми ни стар ство 
про све те је 12. ја ну а ра 1896. го ди не до не ло од лу ку о уки да њу шко ле и 
сви уче ни ци су би ли рас по ре ђе ним по дру гим град ским шко ла ма [Ми-
ловановић 1975: 173]. 

У том пе ри о ду, вла да ло је ми шље ње да су усло ви за ква ли тет ни је 
шко ло ва ње би ли бо љи у срп ским шко ла ма. Уче ни ци ко ји су рас по ре ђе ни 
по срп ским шко ла ма у гра ду би ли су осло бо ђе ни на ста ве су бо том, не де-
љом и то ком је вреј ских пра зни ка [Ниш ки лек си кон, 2011: 212]. 

Вер ску на ста ву су на ста ви ли да во де је вреј ски учи те љи, у згра ди, у 
цен тру гра да, и пла ћа ла их је Је вреј ска оп шти на у Ни шу. Ни шки Је вре ји 
ни су би ли за до вољ ни но во на ста лом си ту а ци јом и до не тим ре ше њем. Сход-
но то ме, жа ли ли су се на не то ле ран ци ју град ског школ ског од бо ра и тра-
жи ли по но во отва ра ње је вреј ске шко ле у по себ ној згра ди [Миловановић 
1975: 173]. 

Ка да је осно ва на Ни шка гим на зи ја, се фард ски уче ни ци су на ста вља ли 
сво је обра зо ва ње за јед но са срп ском де цом док је је ди ни услов био за вр-
ше на основ на шко ла. О то ме све до че и мно ги спи ско ви уче ни ка је вреј ског 
по ре кла ко ји се мо гу на ћи у Фон ду ЈОП (ЈОП-338) Исто риј ског ар хи ва у 
Ни шу. 

7 Тал муд озна ча ва хе бреј ско уче ње, под у ча ва ње и на у ку. Пред ста вља за јед нич ки на зив 
за Ми шну и Ге ма ру. Ми шна је збо р ник за ко на и про пи са оби чај ног пра ва где се об ја шња ва ју 
и упот пу њу ју пи са ни за ко ни Би бли је, док је Ге ма ра де таљ ни ко мен тар Ми шне [Da non 1996: 160].
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Не ма по да та ка ка ко је омла ди на ре а го ва ла на исто и ме ну си ту а ци ју 
али је сва ка ко од тог пе ри о да и кре ну ла ин те гра ци ја мла дих ни шких Је-
вре ја у школ ски си стем Ср би је, што је и ве ро ват но ути ца ло на њи хо во 
бр же адап ти ра ње и усва ја ње но вих кул тур них мо де ла и је зи ка во де ће 
дру штве не срп ске за јед ни це.

Мо гло би се за кљу чи ти да су та да шње обра зо ва ње и шко ла за пра во 
би ли при мер во де ће је зич ке обра зов не по ли ти ке, где се као и у оста лим 
ма њин ским за јед ни ца ма, по че ло спро во ди ти усва ја ње ве ћин ског – срп-
ског је зи ка. „Оног тре нут ка ка да чла но ви од ре ђе не го вор не за јед ни це свој 
је зик ви ше не са гле да ва ју као ко ри стан, тј. он да ка да ве ћин ски је зик обра-
зов но, еко ном ски, по ли тич ки по ста не вред но сни ре сурс за оп ста нак и 
уна пре ђе ње со цио-еко ном ског ста ту са и за до би ја ње пре сти жа у окви ру 
ши ре за јед ни це, про цес за ме не је зи ка не у мит но по чи ње, а ма њин ски је-
зик се чу ва на ни воу сен ти мен тал не вред но сти ет нич ког је зи ка” [Вучина 
Си мо вић и Фи ли по вић 2009: 166].

ДРУ ШТВЕ НЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ

Же ле ћи да оја ча ју дру штве ну за јед ни цу и до при не су ње ном ква ли-
те ту, Се фар ди су осно ва ли и раз ли чи та дру штва ко ја су се ба ви ла ци о-
ни змом,8 пе ва њем, спо р том и пи та њи ма је вреј ских же на у Ни шу то га 
вре ме на. У том сми слу, већ пр вих го ди на 20. ве ка осно ва ла су се сле де ћа 
удру же ња: Ци о ни стич ко удру же ње „Ци он”, срп ско-је вреј ско пе вач ко 
дру штво „Да вид”, спорт ско дру штво „Ци он”, жен ска дру штва „Де бо ра” 
и WI ZO.9

Ду го го ди шњи пред сед ник удру же ња „Ци он” у Ни шу био је др Бо-
ри во је Бе ра ха. По зна то је да је ово удру же ње одр жа ло не ко ли ко ло кал них 
и по кра јин ских кон фе рен ци ја, у пе ри о ду до 1936. го ди не. По сто ја ла су 
сред њо школ ска и сту ден ска ци о ни стич ка дру штва чи ји је глав ни мо то 
био оку пља ње је вреј ске омла ди не око иде је ци о ни зма. Ме ђу овим омла-
дин ским удру же њи ма ис ти ца ла су се Макс Нор дау, Трум пел дор, Ха ша-
хар, Жа бо тин ски и Ха шо мер Ха ца ир [Озимић 2001: 33]. 

Ка да го во ри мо о кул тур но-за бав ном аспек ту жи во та ни шких Се фар-
да, не из о став но је по ме ну ти и пе вач ко дру штво „Да вид” ко је је би ло 
оми ље но ме ђу ста нов ни штвом. Ово дру штво је на сту па ло на свад ба ма 
и дру гим на род ним ве се љи ма, при ре ђи ва ло је кон цер те, док је су бо том 
и пра зни ци ма го сто ва ло у Си на го ги. Сма тра се да је фор ми ра но у пр вим 
го ди на ма 20. ве ка, тј. од 1909. го ди не. Као пред сед ни ци овог дру штва су 
се ис та кли Бо ра Ал ка лај и Да вид Ал ка лај. По ме ну то пе вач ко дру штво 
ни је би ло ак тив но од 1918. до 1922. и сма тра се да је пре ста ло с ра дом по-
чет ком Дру гог свет ског ра та [Озимић 2001: 33–34].

8 Јеврејска омладина у Југославији прихватила је ционистичке идеје. Оснивала је мно-
га ционистичка друштва као што су „Иврија”, „Хашомер хацаир”, WIZO (Women’s Inter-
national Zionist Organization), „Кадим” итд. [Viličić i dr. 2014: 15]. 

9 Wo men’s In ter na ti o nal Zi o nist Or ga ni za tion
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По ред кул тур них, обра зов них и за бав них ак тив но сти, Се фар ди су, 
упр кос ве ли ком бро ју од ла ска из Ни ша, успе шно де ло ва ли и у спорт ским 
до га ђа ји ма. 

Је вреј ска цр кве на оп шти на, на чи јем се че лу на ла зио др Бо ри во је 
Бе ра ха, фор ми ра ла је спорт ско дру штво под на зи вом „Ци он”. Пре ма не-
ким по да ци ма, дру штво је осно ва но 1929, а пре ма дру ги ма три го ди не 
ка сни је тј. 1932. го ди не. Иа ко се не зна пре ци зна го ди на осни ва ња, ва жно 
је на гла си ти да је спорт ско дру штво има ло ве ли ки успех и по ред сла бог 
ин те ре со ва ња је вреј ске омла ди не за ову вр сту спо р та, ка да је 1937. го ди-
не ус пе ло да бу де свр ста но у дру гу гру пу уз по зна те ти мо ве та да шњег 
Ни ша: „Че гар”, „Гај рет”, „Гра фи чар”, „Је дин ство,” „НСК”, „Кон кор ди ја” 
и „Ја дран”. Дру штво је престало с ра дом по чет ком Дру гог свет ског ра та 
1941. го ди не у Ју го сла ви ји [Озимић 2001: 35].

Осим на ве де них ак тив но сти и ор га ни за ци ја, се фард ско дру штво у 
Ни шу та ко ђе је омо гу ћи ло да се жен ски део ста нов ни штва ис так не у јав-
ној сфе ри њи хо ве дру штве не за јед ни це. За раз ли ку од му шка ра ца, же не 
у је вреј ској за јед ни ци ду же вре ме на ни су мо гле да бу ду ак тив не и да 
да ју од ре ђе ни до при нос дру штву. Има ју ћи у ви ду да су му шкар ци во ди-
ли глав ну уло гу у функ ци о ни са њу по ли ти ке, еко но ми је и ис ти ца ли дру-
штве ну моћ, же на ма се уло га углав ном сво ди ла на ку ћу и до ма ћин ство, 
и одр жа ва ње је вреј ске по ро ди це. С дру ге стра не, изо ла ци ја се фард ског 
дру штва омо гу ћи ла је да се бо ље са чу ва ју ко ре ни, ре ли ги ја и тра ди ци о-
нал ни оби ча ји [Вучина Си мо вић и Фи ли по вић 2009: 262].  

Ме ђу тим, вре ме ном је и та си ту а ци ја по че ла да се ме ња: „кре ну ла су 
да се осни ва ју је вреј ска жен ска дру штва, ко ја су би ла ху ма ног и фи лан-
троп ског ка рак те ра”. Пр во је вреј ско жен ско дру штво је осно ва но у Бе о гра-
ду 1874. го ди не и глав ни за да ци су би ли да се ра ди на обра зо ва њу си ро ма-
шних де во ја ка, да се ма те ри јал но по ма же си ро ма шним ста ри јим љу ди ма 
и не спо соб ним ли ци ма [Stanojević 1926: 131]. 

У Ни шу је би ло по зна то жен ско дру штво под име ном „Де бо ра”, ко је 
је пред во ди ла 1936. го ди не Ре бе ка Ман дил. Дру штво је би ли ху ма ни тар-
ног ка рак те ра, као и оста ла је вреј ска жен ска дру штва. Њи хов за да так био 
је да по мог ну си ро ма шним по је дин ци ма, по ро ди ља ма и дру ги ма ко ји ма 
је по моћ би ла нео п ход на. С об зи ром на то да су чла ни це „Де бо ре” би ле 
ва нин сти ту ци о нал но ори јен ти са не, ду же вре ме су се про ти ви ле спа ја њу 
с дру гим ци о ни стич ким дру штвом „WI ZO”. На кон из ве сног вре ме на ка-
да је чла ни ца ма дру штва об ја шње но да мо гу оста ти у свом дру штву 
„Де бо ра” и да ујед но бу ду чла ни це и дру штва „WI ZO”, не стао је не спо ра-
зум ко ји је до та да по сто јао. По зна то је да је пред сед ни ца дру штва „WI ZO” 
би ла Ра хе ла Бе ла Бе ра ха, су пру га док то ра Бо ри во ја Бе ра хе, ко ји је био и 
пред сед ник Ни шке је вреј ске оп шти не [Озимић 2001: 36].

Се фард ска за јед ни ца у Ни шу сва ка ко је би ла по ве за на и са за јед ни-
цом у Бе о гра ду. Са рад ња је по сто ја ла и у ви ду одр жа ва ња тра ди ци је и 
кул ту ре, али и по ма га њу чла но ви ма ко ји су же ле ли да се уса вр ша ва ју у 
од ре ђе ним сфе ра ма.
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Та ко је и ху ма ни тар но дру штво „Пот по ра” из Бе о гра да пру жа ло по-
др шку чла но ви ма из Ни ша. Пре ма по да ци ма из Фон да Цр кве но-школ ска 
Је вреј ска оп шти на [1996: ЈОП 217] Исто риј ског ар хи ва Ниш на ве де но 
дру штво упу ти ло је по зив за члан ство Је вреј ској оп шти ни у Ни шу 24. 
ју ла 1911. го ди не, где је ис та кло ва жност дру штва и апе ло ва ло да се по-
ве ћа број чла но ва. У по зи ву је ис так ну то да дру штво „Пот по ра” „по сто-
ји већ 12 го ди на у Бе о гра ду с ве о ма ху ма ни тар ним ци љем, ко ји ће се 
мо ћи оства ри ти у пу ној ме ри ако се бу ду и оста ли су на род ни ци из свих 
кра је ва Ср би је при дру жи ли као чла но ви тог дру штва”. Та ко ђе је ука за но 
на то да је дру штво по мо гло мно гим је вреј ским гра ђа ни ма, ле ка ри ма, 
ин же ње ри ма, апо те ка ри ма и за на тли ја ма, ве ли ком бро ју пи то ма ца, ко ји 
су же ле ли да се уса вр ша ва ју у на у ка ма и ра зним за на ти ма, ђа ци ма Гим-
на зи је и Тр го вач ке шко ле, као и де ча ци ма ко ји ни су мо гли на ста ви ти са 
шко лом, пру жив ши им мо гућ ност за из у ча ва ње за на та. У за кључ ку по-
зи ва ис ти че се да је нео п ход но да по ме ну то дру штво по ве ћа број чла но ва 
уз по моћ свих је вреј ских оп шти на на те ри то ри ји Ср би је ка ко би се по мо гло 
свим чла но ви ма за јед ни це, а по нај ви ше омла ди ни. На ве де но „до бро твор но 
дру штво осно ва но је 1897, са за дат ком да пот по ма же је вреј ску омла ди ну, 
шко ло ва ње и уса вр ша ва ње сво јих пи то ма ца у на у ци и за на ти ма. На кон 
Пр вог свет ског ра та дру штво је сво ју де лат ност про ши ри ло и на снаб де-
ва ње и вас пи та ва ње је вреј ске рат не си ро ча ди” [Шланг 2006].

Те же ћи да из гра де ква ли тет ни ји жи вот за јед ни це уз мно го број не 
ак тив но сти, Се фар ди су ујед но оста ви ли тра га и у умет но сти гра да Ни-
ша. Ме ђу глав ним умет ни ци ма се фард ског по ре кла ис та као се Мо ша 
Шо а мо вић чи ја је уло га у ни шкој кул ту ри пр ве по ло ви не 20. ве ка ве о ма 
зна ча ја на ка ко у умет но сти, та ко и у про све ти. 

Као ду го го ди шњи гим на зиј ски про фе сор, Шо а мо вић је упам ћен као 
вре дан пе да гог и ме то ди чар ис та кав ши се и као ак ти ван у дру штве ном 
жи во ту шко ле [Дрча 1985: 91]. С дру ге стра не у овом пе ри оду Ниш је имао 
раз ви јен ли ков ни жи вот, па је по ја ва Шо а мо ви ћа и ње го ва уло га као умет-
ни ка и ли ков ног пе да го га, као и ње гов три де се то го ди шњи рад зна ча јан 
за исто ри ју гра да Ни ша [Макарић 2014: 24].

НИ ШКА СЕ ФАРД СКА ЗА ЈЕД НИ ЦА ЗА ВРЕ МЕ  
ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

Све до по чет ка Дру гог свет ског ра та, се фард ско ста нов ни штво је 
успе ва ло да осна жи сво ју за јед ни цу, да уна пре ди обра зов ни и кул тур ни 
аспект на ро да. Осни ва њем дру штве них огра ни за ци ја и шко ла, као и по-
сте пе ним пре ла ском на срп ско обра зо ва ње, овај на род је омо гу ћио сво јим 
чла но ви ма да се уса вр ша ва ју и на пре ду ју ко ли ко је то би ло мо гу ће с об зи-
ром на окол но сти ко је су их за де си ле. Ме ђу тим, исто риј ски до га ђај из 1941. 
за у ста ви ло је је вреј ско ста нов ни штво у на ме ри да сло бод но жи ви, ра ди 
и ја ча свој иден ти тет. 

Две го ди не пре по чет ка Дру гог свет ског ра та, 1939. го ди не, Дра ги ша 
Цвет ко вић, та да шњи пред сед ник Вла де и ми ни стар уну тра шњих по сло ва, 
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по ку шао је да упо зо ри је вреј ску за јед ни цу, на чи јем су че лу би ли ра бин 
Аврам Да ни ти, Мо ша Бе ра ха и пред сед ник Је вреј ске оп шти не др Бо ри во-
је Бе ра ха, на те шка вре ме на ко ја им до ла зе и по са ве то вао их је да на пу сте 
Ниш и уз ње го ву по моћ кре ну пре ма Тур ској. Чла но ви ни шке је вреј ске 
за јед ни це ни су при хва ти ли упо зо ре ње, сма тра ју ћи да је реч о по ли тич кој 
сми ца ли ци. Ово не по ве ре ње, на кон две го ди не, про у зро ко ва ло је ло ше 
по сле ди це по ову за јед ни цу [Озимић 2001: 82].

Го ди не 1941. не мач ке тру пе ушле су у Ниш и за те кле 562 Је вре ја, 
што је та да чи ни ло 1% укуп ног ста нов ни штва гра да [Милентијевић 1978]. 
Од та да је кре ну ло план ско ис тре бљи ва ње је вреј ског ста нов ни штва, при 
чему су им уки ну та ско ро сва пра ва, док се њи хо ва имо ви на не ми ло срд но 
уни шта ва ла и пљач ка ла [Ћурбабић 2011: 56–57]. 

Ухап ше ни и од ве де ни у ло гор Цр ве ни крст, суд би на Се фар да у Ни-
шу оста ла је у ру ка ма Не ма ца: „На кон про бо ја ло го ра на Цр ве ном кр сту 
1942. го ди не ка да је око сто ти ну ло го ра ша по бе гло, не ки део је вреј ског 
ста нов ни штва по ги нуо, а дру ги део од ве ден у ло гор ‘Сај ми ште’, де сио се 
и Хо ло ка уст где су го то во сви ни шки Је вре ји стра да ли” [Viličić i dr. 2014: 
27–28].” 

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

На кон ми гра ци ја ко је су го ди на ма тра ја ле, по чев ши од 1492. го ди не, 
Се фар ди су од лу чи ли да сво је ме сто про на ђу и у гра до ви ма бал кан ских 
др жа ва. Про на шав ши уто чи ште у Ни шу кра јем 17. ве ка, ма њи део је вреј-
ског ста нов ни штва је ство рио ба зу за при сто јан жи вот, где су по сто ја ле 
мо гућ но сти и усло ви да се са чу ва ју тра ди ци о нал ни оби ча ји и вер ски 
жи вот, као срж њи хо вог по сто ја ња. Из град њом си на го га и Је вреј ске ма-
ха ле, Се фар ди су от по че ли ак ти ван жи вот у Ни шу, у ко јем су се ка сни је 
и про сла ви ли као до бри тр гов ци, бан ка ри, за на тли је али и уче сни ци у 
ра то ви ма. 

Ула жу ћи у обра зо ва ње сво је омла ди не, ни шки Је вре ји су, по ред основ-
ног обра зо ва ња, ам би ци о зно ства ра ли дру штва, нај че шће ци о ни стич ког 
ка рак те ра, ко ја су се ба ви ла пе ва њем, спо р том и пи та њи ма та да шњих 
је вреј ских же на у Ни шу. Тру ди ли су се да по ма жу мла ђим ге не ра ци ја ма, 
да ју ћи им по др шку пу тем ор га ни зо ва них ху ма ни тар них дру шта ва ко ја 
су ма те ри јал но по мо га ла си ро ма шним, али и чла но ви ма ко ји су же ле ли 
да на ста ве обра зо ва ње у ино стран ству. 

По шту ју ћи ре ли ги ју, све те књи ге и вер ске ри ту а ле, Се фар ди су се 
тру ди ли да ис по шту ју све пра зни ке, тра же ћи до пу ште ње из вој ске и шко-
ле у сва ком тре нут ку. Иа ко је њи хо ва на ме ра би ла да очу ва ју свој ет нич ки 
иден ти тет, не из бе жна аси ми ла ци ја од стране срп ског ста нов ни штва би ла 
је све ин тен зив ни ја ка ко је је вреј ска омла ди на ушла у срп ски обра зов ни 
си стем и ти ме по сте пе но до при но си ла да се њи хов је зик ла ди но по ла ко 
гу би и одр жа ва је ди но уну тар по ро ди ца.

Жи вот на кон осло бо ђе ња од Ту ра ка ни је им до нео лак ши жи вот у 
гра ду, али је на кон Пр вог свет ског ра та кре нуо на бо ље. До шло је и до 
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при хва та ња од стра не ло кал ног ста нов ни штва ко је је би ло ви дљи во при 
че му су се ме ђу људ ски од но си по бољ ша ли и по тра ја ли јед но вре ме.

Ме ђу тим, урав но те же ну ат мос фе ру ме ђу је вреј ским и срп ским ста-
нов ни штвом у Ни шу за у ста вио је Дру ги свет ски рат, не ми ло срд ни до га-
ђај, ко ји је од нео мно ге жи во те Се фар да и Ашке на за у ло го ри ма чи ме је 
уни ште но све што је го ди на ма ства ра но. Тра гич ни до га ђај је био смр то-
но сан за ве ћи број ни шких Је вре ја, ко ји су по сле че ти ри ме се ца стре ља ни 
на Буб њу. 

Да на шња Је вреј ска оп шти на и да ље је ак тив на, али је број чла но ва 
мно го ма њи не го пре Дру гог свет ског ра та, ка да је бор ба за очу ва ње тра-
ди ци је, кул ту ре, ет нич ког иден ти те та и ства ра њем бо га те дру штве не 
за јед ни це, у ко јој су сви ак тив но уче ство ва ли, би ла нај ја ча за се фард ско 
ста нов ни штво у гра ду на Ни ша ви. 
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RE VI EW SCI EN TI FIC PA PER

THE SEP HAR DIC JE WISH COM MU NITY OF NIŠ

by

MI LE NA VI DO SA VLJE VIĆ
Bel gra de, Ser bia

mi ka_vi do_88@yahoo.com

SUM MARY: In 1492, Sep har dic po pu la tion was ex pel led from Spain, which spur-
red a gre at mi gra tion and ca u sed them to se ek re fu ge in ot her co un tri es. One of the se 
pla ces of re fu ge was the city of Niš. Ha ving ar ri ved in the city on the Ni ša va Ri ver, a new 
pha se of li fe for Sep har dim be gan in the 17th cen tury. They slowly bu ilt the ir so ci ety, 
ta king a good ca re of the ir cul tu re, lan gu a ge, cu stoms, tra di ti ons, re li gion, in a word, of 
the ir et hnic iden tity. In this re gard, the ob jec ti ve of this pa per is to po int to the exi sten ce 
and im por tan ce of a small com mu nity of Sep har dic Jews in the city of Niš and its vi tal 
exi sten ce from the Tur kish ti me un til the be gin ning of World War II. This com mu nity was 
very ac ti ve in the city, and it spaw ned gre at mer chants, ban kers, craftsmen, and in di vi-
du als who par ti ci pa ted in wars and thus hel ped lo cal Ser bian po pu la tion. This com mu nity 
al so in ve sted in edu ca tion of the youth and the cre a tion of Je wish so ci e ti es, who se ro le 
was to pro vi de as si stan ce to all mem bers of the com mu nity. The de si re for sur vi val and 
cre a tion was un sha ke a ble, but in hu ma ne events in 1941, when a lar ge num ber of Jews 
we re kil led, stop ped the Sep har dic com mu nity in its in tents and de alt a se ve re blow to 
this na tion.

KEYWORDS: Sep har dic Jews, Niš, Sep har dic com mu nity, et hnic iden tity
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СА ЖЕ ТАК: У овом ра ду се ис тра жу ју тек сто ви у њу јор шком днев ном 
ли сту Њу јорк тајмс, ко ји су изи шли у де се то го ди шњем пе ри о ду, од 1998. 
до 2007. го ди не, у ко ји ма се го во ри о Бал ка ну или Ју го и сточ ној Евро пи. 
Би ће ана ли зи ра ни тек сто ви у окви ру ру бри ке Edi to ri als и Opi nion, ко ји нај-
бо ље о сли ка ва ју ста во ве о од ре ђе ној те ми. По се бан на гла сак у ис тра жи ва њу 
би ће ста вљен на кон текст у ко јем је осли ка ван ре ги он, кључ не ре чи ко је су 
ко ри шће не и раз ли ку у тер ми но ло ги ји, од но сно тер ми ну „Бал кан” и „Ју го-
и сточ на Евро па”. Нај пре ће мо пред ста ви ти лист Њу јорк тајмс ка ко би се 
оства рио увид у кон текст у ко јем се на ла зи наш узо рак, а на кон то га ће мо 
пред ста ви ти ис тра жи ва ње – по став ку, уоп ште не ре зул та те, по је ди нач не 
ка те го ри је и ва ри ја бле и нај ва жни је за кључ ке.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Бал кан, Ју го и сточ на Евро па, Ју го сла ви ја, Ко со во, 
рат, Њу јорк тајмс, ме ди ји 

УВОД

Зна чај ове те ме про на ла зи мо у ве о ма ва жној уло зи ме ди ја и ме диј ског 
ути ца ја у сва ко днев ном жи во ту. Ме ди ји „ма пи ра ју” ре ал ност, гра де сли-
ке о оно ме што је „до бро”, „ло ше”, сли ку о „на ма” и сли ку о „њи ма”. По-
себно кључну улогу медији има ју ка да се из ве шта ва о осе тљи вим те ма ма, 
као што су рат, глад, угр о же ност здра вља, при род не ка та стро фе и дру ге 
слич не кри зе ве ћих раз ме ра. У та квим вре ме ни ма, пу бли ка по се же за ме-
диј ским са др жа ји ма и у од ре ђе ној ме ри гра ди ми шље ње на осно ву њих. 

У сре ди шту на ше ана ли зе су ме диј ски са др жа ји у окви ру ру бри ке 
Edi to ri als и Opi nion у днев ном ли сту Њу јорк тајмс, у ко ји ма се по ми њу 
тер ми ни Бал кан и Ју го и сточ на Евро па. Ана ли зи ра ће се дис курс у ко ји-
ма се по ми њу ови тер ми ни, у по тра зи за сли ком ко ју је овај днев ни лист 
гра дио о овом ре ги о ну у пе ри о ду од 1998. до 2007. го ди не. На ве де ни пе-
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ри од је иза бран из раз ло га што су тих де сет го ди на зна чај не с аспек та 
аме рич ког ути ца ја на Бал ка ну. У том пе ри о ду НА ТО (на че лу са Сје ди ње-
ним Аме рич ким Др жа ва ма) 1999. го ди не из вр шио је на пад на СР Ју го-
сла ви ју. По сле ове агре си је по ја ча ли су се на по ри САД да до ђе до по ли-
тич ких про ме на у СР Ју го сла ви ји што је оства ре но ок то бра 2000. го ди не. 
Од 1999. САД су и вој но при сут не на За пад ном Бал ка ну пре ко ба зе на 
Ко со ву и Ме то хи ји. Од 1995. вој но су при сут не и у Бо сни и Хе р це го ви ни. 
Са мим тим по сто ји по ја ча но за ни ма ње за ре ги он.

Ана ли за ће об у хва ти ти оба тер ми на ко ји ма се озна ча ва овај ре ги он, 
ка ко би смо из вр ши ли по ре ђе ње у упо тре би тер ми на, у кон тек сту не га тив-
ног и по зи тив ног осли ка ва ња ре ги о на. Ис тра жи ва ње ће мо при ка за ти кроз 
осам ва ри ја бли, од ко јих је нај зна чај ни ја ва лен ца узо р ка. Нај зад, из ве шће-
мо и за кључ ке на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња о то ме ка кву је сли ку 
ства рао Њу јорк тајмс и ње го ви нај по зна ти ји ау то ри, ме ђу ко ји ма се на ла зе 
и То мас Фрид ман, Ми ша Гле ни, Ти на Ро сен берг и дру ги.

ЊУ ЈОРК ТАЈМС И ТЕК СТО ВИ О  
БАЛ КА НУ/ЈУ ГО И СТОЧ НОЈ ЕВРО ПИ

Њу јорк тајмс је лист с ду гом тра ди ци јом. На ста ле су 1851. го ди не у 
Њу јор ку, под на зи вом Њу јорк деј ли тајмс [The New York Com pany, 2016]. 
Ово је је дан од нај зна чај ни јих ли сто ва, не са мо у САД-у, већ и у све ту. До 
да нас, Њу јорк тајмс се мо же по хва лити са 117 Пу ли це ро вих на гра да, ви ше 
од би ло ко је дру ге но вин ске ку ће [Pu lit zer Pri zes].

Да би уоп ште мо гли да ана ли зи ра мо тек сто ве об ја вље не у Њу јорк 
тај мсу, мо ра мо да зна мо о ка квом се ли сту ра ди, о по зи ци ји ових но ви на, 
о пу бли ци ко ја их чи та и вред но сти ма на ко ји ма оне по чи ва ју. Но ам Чом-
ски свр ста ва Њу јорк тајмс у елит не ме ди је, у истом ску пу са CBS-ом. 
„Nji ho va pu bli ka su ve ći nom po vlaš te ni lju di, lju di ko ji či ta ju Nju jork tajms 
– lju di ko ji su bo ga ti ili dio ono ga što se po ne kad na zi va po li tič kom kla som. 
Oni su kon stant no uklju če ni u po li tič ki su stav. To su naj češ će me na dže ri. Po-
li tič ki me na dže ri, po slov ni me na dže ri (še fo vi ko r po ra ci ja, na pri mjer), znan-
stve ni me na dže ri (sve u či liš ni pro fe so ri) ili no vi na ri uklju če ni u or ga ni za ci ju 
na či na na ko ji raz miš lja ju i vi de stva ri” [Čomski 2003: 13]. Да кле, Њу јорк 
тајмс се обра ћа углав ном ели ти, што је ве о ма ва жан по да так за ана ли зу 
на ших тек сто ва. Иа ко је ва жно при до би ти оби чан на род за од ре ђе не ста-
во ве, мно го је ва жни је при до би ти и убе ди ти ели ту, ко ја пред ста вља мо-
зак др жа ве. У слу ча ју но ви на ко је са со бом но се ау то ри тет, обра ћа ње ова-
квој пу бли ци до би ја још ви ше на зна ча ју. А ка ко твр ди Мар тин Крис берг, 
Њу јорк тајмс су но ви не с из у зет ним ау то ри те том и сма тра се да пред ста-
вља нај бо љи при мер до бр ог но вин ског из ве шта ва ња у САД [Kri es berg, 
1946: 541]. За но ви не с та квим ау то ри те том и ре пу та ци јом мно го је лак ше 
да ути чу на јав но мње ње и раз ви ја ју пра вац раз ми шља ња о од ре ђе ним 
вред но сти ма уну тар јед ног дру штва. С Крис бе р гом су са гла сни и Ау е р-
бах и Блок-Ел кон, ко ји сма тра ју да Њу јорк тајмс, уз Ва шинг тон пост 
(Was hing ton Post), има ва жну уло гу у фо р му ли са њу по ли ти ке у САД. Ови 
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ау то ри сма тра ју да моћ Њу јорк тај мса до ла зи с њи хо вим кри тич ким 
ста вом и чи ње ни цом да су ве о ма не за ви сни од дру гих ути ца ја [Di a mond 
1994: 85]. Мно го је лак ше гра ди ти ау то ри тет ка да не по сто је при ти сци и 
ути ца ји са стра не. Ли сто ви ко ји има ју до бру ре пу та ци ју и ква ли тет но из-
ве шта ва ње, мо гу ве о ма ла ко ути ца ти на отва ра ње де ба та у дру штву, по-
ста вља ње нор ми по на ша ња и вр ши ти при ти сак у кључ ним си ту а ци ја ма. 

Ли сто ви као што су Њу јорк тајмс ите ка ко су све сни сво је по зи ци је. 
Чом ски их на зи ва ку сто сом слу жбе не исто ри је. Чом ски на во ди при мер 
из ја ве Ја се ра Ара фа та и по на ша ње овог ли ста у ве зи с тим. Ара фат је по-
звао Изра ел на ми ров не пре го во ре, и на „ме ђу соб но при зна ње две др жа-
ве” – Изра е ла и Па ле сти не. Чом ски при ме ћу је да је из ве шта ва ње ме ди ја 
у Аме ри ци по том пи та њу би ло ве о ма за ни мљи во. У Њу јорк тај мсу о то ме 
та да ни је мо гло ни шта да се про чи та. На пи та ње јед ног чи та о ца за што 
ни су об ја ви ли Ара фа то ву из ја ву, с об зи ром на то да су му ра ни је да ва ли 
до ста про сто ра и об ја вљи ва ли ње го ве из ја ве о не при зна ва њу Изра е ла, 
Ва рен Хог, уред ник спољ не по ли ти ке му је од го во рио да су упо ре ди ли 
ову ње го ву из ја ву с ра ни јим из ја ва ма и да ту не ма ни шта но во, те би са мим 
тим би ло по гре шно об ја ви ти ту ин фор ма ци ју као вест [Čomski 2003: 53]. 
И упра во ова ко Њу јорк тајмс гра ди исто ри ју по свом на хо ђе њу. „Bu du ći 
po vje sni ča ri će se okre nu ti ar hi vi ma New York Ti me sa da ‘od re deʼ šta je po vi-
jest, a ne ar hi vi ma San Fran ci sco Exa mi ne ra (ako uop će po sto je)” [Čomski 2003: 
54]. Да су је у пи та њу не ки лист ко ји има ло шу ре пу та ци ју и ко ји не ужи-
ва по ве ре ње гра ђа на, он да би би ло пот пу но не ва жно што се од ре ђе на ин-
фор ма ци ја ни је по ја ви ла у та квом ли сту. С об зи ром на то да је у пи та њу 
Њу јорк тајмс, он по ста је се лек тор исти не, тј. зва нич не исти не и са мим 
тим је мно го ва жни је ка да не што би ва из о ста вље но из тог листа. 

Њу јорк тајмс се сма тра кон зер ва тив ним ли стом, ко ји у из ве шта ва њу 
да је пред ност ве сти ма у ве зи с без бед но сти и гло бал ним про бле ми ма, а 
ма ње се ба ви со ци јал но-ху ма ни тар ним те ма ма [Di a mond 1994: 85]. По-
себ но је зна чај но зна ти по зи ци ју од ко јих по ла зи лист, те по сма тра ти све 
тек сто ве у скла ду с тим ста во ви ма. Ви де ће мо ко ли ко се кон зер ва ти ван 
став по ја вљу је у тек сто ви ма ко ји пред ста вља ју узо рак на шег ис тра жи ва-
ња, од но сно ко ли ко је он за сту пљен и да ли је уни вер за лан. Од ли ста се 
сва ка ко оче ку је ат мос фе ра у ко јој по сто ји де ба та и про стор за ди ску си ју. 
Ипак, Чом ски твр ди да ни је увек баш та ко. У ње го вој ана ли зи овог ли ста, 
ба ви се пи са њем Њу јорк тај мса о сан ди ни сти ма, 1 у вре ме ка да је из гла-
са на по моћ те ро ри стич кој вој сци ко ја је ра ди ла на ру ше њу ни ка ра гван ског 
ре жи ма Ана ста си ја Со мо зе, и ка да је вла да же ле ла да про ме ни од лу ку Кон-
гре са. Чом ски је ана ли зи рао ау тор ске члан ке и ко лум не Њу јорк тај мса 
и Ва шинг тон по ста – укуп но њих 85. Сви су пи са ли не га тив но о сан ди-
ни сти ма, сход но слу жбе ној по ли ти ци. Та ко ђе, он на по ми ње да је је дан 
од ау то ра пи сао дру га чи је у дру гим но ви на ма [Čomski 2003: 65]. Мо же мо, 
да кле, оче ки ва ти да ће Њу јорк тајмс пра ти ти зва нич ну по ли ти ку. У то 

1 Сан ди ни стич ки фронт на ци о нал ног осло бо ђе ња (Fren te San di ni sta de Liberación 
Na ci o nal, FSLN) би ла је по ли тич ка пар ти ја со ци ја ли стич ке ори јен та ци је у Ни ка ра гви.
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вре ме ка да је Чом ски ра дио ову ана ли зу (1986) пред сед ник др жа ве био je 
Ро налд Ре ган, а ве ћи ну у Кон гре су има ле су де мо кра те. Да кле, Њу јорк 
тајмс је пра тио зва нич ну по ли ти ку ре пу бли ка на ца, у ли ни ји са сво јим 
кон зер ва тив ним ста во ви ма. 

Ипак, ка да је реч о по ли тич кој ори јен та ци ји овог листа, по сто је раз-
ли чи та ту ма че ња и ми шље ња. У зва нич ној исто ри ји ко ја се на ла зи на 
сај ту Њу јорк тајмс ком па ни је мо же се про чи та ти по да так да је овај лист 
на пу стио ре пу та ци ју ре пу бли кан ских но ви на 1884. го ди не ка да је по др-
жао кан ди да та де мо кра та за пред сед ни ка. Пре ма Ра сму сен (Rasmussen) 
ис тра жи вач ком из ве шта ју из 2007. го ди не ве ћи на Аме ри ка на ца сма тра да 
Њу јорк тајмс, Ва шинг тон пост и њи хо ви ло кал ни ли сто ви по др жа ва ју 
ле ви чар ски став. За пра во, Аме ри кан ци Њу јорк тајмс по зи ци о ни ра ју нај-
да ље ле во на ле стви ци. Чак 40% ис пи та ни ка сма тра да је Њу јорк тајмс 
при стра сан ка да су у пи та њу ли бе ра ли. Чак и са ми ли бе ра ли ви де ли су ту 
при стра сност (25%), док је 17% оце ни ло да по сто ји при стра сност у од но су 
на кон зер ва тив це [Me dia Bi as 101, 2014]. Слич не ре зул та те на ла зи мо и код 
из ве шта ја Пју ис тра жи вач ког цен тра (Pew Research Center), од но сно по да-
так да се чи та о ци с ли бе рал ним ста во ви ма из ме ђу оста лог, окре ћу и Њу јорк 
тај мсу [Mitchell et al. 2014]. Да кле, не мо же мо с пре ци зно шћу утвр ди ти да 
ли по сто ји ја сан по ли тич ки став овог листа ни ти о ка квом је ста ву реч.

ПО СТАВ КЕ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Пред мет ис тра жи ва ња је ме диј ска упо тре ба тер ми на „Бал кан” и 
„Ју го и сточ на Евро па” и дис кур си у ко ји ма се ова два тер ми на по ми њу. 
Циљ на шег ис тра жи ва ња био је да утвр ди мо да ли по сто ји до го во ре ни 
ша блон по ко јем је у листу Њу јорк тајмс пи са ло о овом ре ги о ну у десeто-
годишњем пе ри о ду, у ко јој ме ри се упо тре бља ва тер мин Ју го и сточ на 
Евро па а у ко јој ме ри тер мин Бал кан, и да ли се пи са ње но ви на ра овог ли ста 
вред но сно раз ли ку је у слу ча ју ода би ра јед ног од но сно дру гог тер ми на. 
Хи по те за ко ју же ли мо да по твр ди мо или опо врг не мо је сте да се тер мин 
Бал кан ко ри сти у кон тек сту не га тив ног пи са ња о овом ге о граф ском ре гио-
ну, а тер мин Ју го и сточ на Евро па у не у трал ном или по зи тив ном кон тек сту. 
За тим ће мо ура ди ти ана ли зу кон тек ста у ко јем се пи ше о овом ре ги о ну, 
ана ли зу тер ми но ло ги је и уче ста ло сти од ре ђе них тер ми на и ак те ра.

Узо рак на шег ис тра жи ва ња би ли су тек сто ви у ли сту Њу јорк тајмс 
од но сно ње го вом ди ги тал ном из да њу, из ру бри ка ау тор ских тек сто ва 
Opi nion и Edi to ri als. Ове две ру бри ке иза бра не су из раз ло га што се ту 
нај ви ше очи та ва став са мог ме ди ја и на чин на ко ји се из ве шта ва и пи ше 
о од ре ђе ној те ми. Пе ри од ко ји ово ис тра жи ва ње об у хва та је де сет го ди на, 
од 1. ја ну а ра 1998. до 31. де цем бра 2007. го ди не. На ве де ни пе ри од ода бран 
из раз ло га што је у том пе ри о ду из ве де но бом бар до ва ње Са ве зне Ре пу бли-
ке Ју го сла ви је (СРЈ) и овај до га ђај је зна ча јан мар кер у из ве шта ва њу аме-
рич ких ме ди ја о овом под руч ју. За тим, зна чај но је би ло пра ти ти пе ри од 
на кон бом бар до ва ња ка ко би се утвр ди ло осли ка ва ње ре ги о на на кон овог 
до га ђа ја у ду жем про то ку вре ме на.
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Ис тра жи вач ке ме то де ко је су ко ри шће не су ква ли та тив не ме то де – 
суп стан ци јал на и струк тур на ана ли за са др жа ја, ком па ра тив ни ме тод, 
дис кур зив на ана ли за, се ми о ло шка ана ли за, уз ис пу ње ње основ них епи-
сте мо ло шких прин ци па као што су објек тив ност, си сте ма тич ност, оп-
штост, пре ци зност, по у зда ност и про вер љи вост. Узо рак ко ји је про на ђен 
у на ве де ном пе ри о ду je 250 тек сто ва, од но сно 138 тек стoва из ру бри ке 
Opi nion и 112 тек сто ва из ру бри ке Edi to ri als. Об у хва ће ни су сви тек сто ви 
про на ђе ни у окви ру на ве де ног пе ри о да. У окви ру узо р ка по сто ји укуп но 
16 тек сто ва где се овај ре ги он обе ле жа ва ис кљу чи во тер ми ном So ut he ast 
Eu ro pe или So ut he a stern Eu ro pe (Ју го и сточ на Евро па), за тим 26 тек сто ва 
где се упо тре бља ва ју оба тер ми на, од но сно и Bal kan или Bal kans и So ut-
he a stern Eu ro pe или So ut he ast Eu ro pe, и нај зад чак 208 тек сто ва где се 
упо тре бља ва из ри чи то тер мин Bal kan или Bal kans. Да кле, већ у ста р ту 
је при мет но да је тер мин „Бал кан” да ле ко ви ше упо тре бља ван у од но су 
на тер мин „Ју го и сточ на Евро па”. Са мим тим, ма њак тек сто ва у ка те го-
ри ји „Ју го и сточ на Евро па” пред ста вља јед но од огра ни че ња у ме то до ло-
ги ји при ком па ра ци ји тек сто ва ко ји ко ри сте ова два тер ми на. Ипак, ва-
ли дан за кљу чак се и да ље мо же из ве сти, бу ду ћи да сâм број тек сто ва у 
ко ји ма се упо тре бља ва тер мин Бал кан не ме ња вред но сни кон текст са мих 
тек сто ва. Пред ста вља ње ре зул та та ис тра жи ва ња и за кљу ча ка по чи ње мо 
с ге не рал ном сли ком и оп штим број ка ма, док ће мо ка сни је ана ли зи ра ти 
по је ди но сти и раз ли чи те ка рак те ри стич не слу ча је ве. 

УОП ШТЕ НА СЛИ КА О УЗО Р КУ И РЕ ЗУЛ ТА ТИ МА

Чи та ју ћи тек сто ве из Њу јорк тај мса, ства ра се ве о ма ја сна сли ка о 
на чи ну на ко ји је осли кан Бал кан и на чи ну на ко ји су осли ка ни до га ђа ји 
у то вре ме на овим про сто ри ма. Не по сто је ни ка ква од сту па ња а ге не-
рал но има ве о ма ма ло тек сто ва ко ји се уоп ште не ба ве те мом ра та на овим 
про сто ри ма. Из у зе так је шест та квих тек сто ва. По сто је сва ка ко тек сто ви 
ко ји се ба ве дру гом те мом, али по ми њу Бал кан у кон тек сту ра та. Да кле, 
од ста р та је ја сно да ис тра жи ва ње об ра ђу је пи са ње о те ми ра та на Бал-
ка ну, об у хва та ју ћи при пре му бом бар до ва ња СРЈ до по сле рат них де ша-
ва ња као што су крај вла да ви не Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, и ду го роч но 
ре ша ва ње пи та ња Ау то ном не По кра ји не Ко со во и Ме то хи ја.

На пр ви по глед, кроз ве ли ки број тек сто ва про вла чи се оправ да ност 
НА ТО ин тер вен ци је и бом бар до ва ња, као и аме рич ке уло ге у њи ма. За 
ау то ре ових тек сто ва би ло је ве о ма ва жно да чи та лац ни у јед ном тре-
нут ку не по сум ња у то да је бом бар до ва ње СРЈ, би ло оправ да но и ва жно 
за спољ но по ли тич ке ци ље ве САД. У ве ли ком бро ју тек сто ва Бал кан се 
по ми ње са мо у јед ној или две ре че ни це, али се увек по ми ње у кон тек сту 
уда ље ног ре ги о на, где САД има ју за да так да уве ду де мо крат ске вред но-
сти и од бра не људ ска пра ва ко ја се ма сов но кр ше. Бал кан се ста вљао у 
гру пу про бле ма тич них под руч ја, ко ја зах те ва ју хит ну ин тер вен ци ју и 
мо мен тал но ре ше ње. У не ма лом бро ју тек сто ва та ко ђе се по ја вљу је де-
ба та о то ме ка ко и за што се де ша ва рат на Ко со ву и ко ји је из вор по сто-
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је ћих су ко ба. Ту се по ја вљу ју су прот ста вље на ми шље ња, ко ја су ве о ма 
по јед но ста вље на, има ју ћи на уму те му о ко јој ау тор го во ри. Та ко, јед но 
ми шље ње је да су су ко би на ста ли услед исто риј ских не су гла си ца из ме ђу 
Ср ба и Ал ба на ца ко је још увек по сто је на овим про сто ри ма и ко је се ни-
ка да не ће ре ши ти, док је дру го ми шље ње да су су ко би на ста ли ма ни пу-
ла ци јом емо ци ја ма на ро да од стра не по ли тич ке ели те а уз по моћ ме диј ске 
про па ган де. Да кле, у ста р ту ви ди мо да по сто ји по јед но ста вље на сли ка 
јед ног ве о ма ва жног сег мен та при че, а то је раз лог због ко јег се уоп ште 
ра то ва ло на Бал ка ну у том пе ри о ду. Ка сни је ће мо про ћи кроз кон крет не 
тек сто ве у ко ји ма се ово по јед но ста вљи ва ње по ми ње и пру жи ти де таљ-
ни ји увид у сва ки од њих.

Ка да се го во ри о Бал ка ну и зе мља ма на овим про сто ри ма, вр ло че сто 
се го во ри о то ме ка ко му тре ба вра ти ти „пра во ме сто у Евро пи” или о ро-
ђа ци ма с Ис то ка, по след њим вра ти ма Евро пе. Да кле, при мет но је да се 
Бал кан не по сма тра као стан дард ни део Евро пе, ре ги он ко ји по свим мо-
гу ћим ге о граф ским ме ри ли ма већ при па да Евро пи, већ као део ко ји штр чи, 
ко ји је оти шао на мар ги ну и на ла зи се на из ла зу или пе ри фе ри ји. 

За тим, на и ла зи мо на раз ли чи те пред ра су де о Бал ка ну, ко је оправ-
да ва ју ин тер вен ци ју, об ја шња ва ју рат и по јед но ста вљу ју опис си ту а ци је. 
Та ко, на Бал ка ну по сто ји „кул ту ра оруж ја”, Бал кан је „свет не ре да”, док 
су Евро па и САД „свет ре да”, Бал кан је „зла си ла у све ту”, на Бал ка ну се 
ја вља људ ска агре си ја на сле ђе на од жи во тињ ских пре да ка, Бал кан је ре-
ги он древ них, ис пре пле те них, не по мир љи вих за ва да, на Бал ка ну се на си ље 
под ра зу ме ва, на Бал ка ну вла да отров на по ли тич ка кул ту ра, не пре кид ни 
ци клу си уби ста ва и осве те, Бал кан је не га тив на па ра диг ма у ме ђу на род-
ним од но си ма и дру ге слич не од ред ни це ко је де фи ни шу Бал кан. По сто ји 
сва ка ко и не ко ли ко тек сто ва ко ји кри ти ку ју ова кав на чин пи са ња о ре-
ги о ну, а де таљ ни је о њи хо вој кри ти ци и са др жа ју тек сто ва говориће мо 
ка сни је.

Тек сто ви су сор ти ра ни пре ма сле де ћим ка те го ри ја ма и ва ри ја бла ма: 
1) Ва лен ца – мо же би ти по зи тив на, не га тив на, не у трал на и не у трал-

но-не га тив на,
2) Зе мља/те ри то ри ја ко ја се по ми ње од но сно ви ше те ри то ри ја ко је 

се по ми њу – ов де су по сма тра не са мо по ја ве зе ма ља ко је се свр ста ва ју у 
ужу де фи ни ци ју Бал ка на, а то су: Хр ват ска, Бо сна и Хер це го ви на (Бо сна), 
Ср би ја, Цр на Го ра, Ко со во, Бив ша Ју го сло вен ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја 
(Ма ке до ни ја) и Ал ба ни ја,

3) Кључ не ре чи ко ји ма се опи су ју де ша ва ња,
4) Глав ни до га ђај ко ји текст по кри ва (уко ли ко се исти мо же де фи ни-

са ти),
5) Кључ ни ак те ри у тек сту (узи ма ју ћи у об зир све ак те ре ко ји се по-

ми њу у тек сту, па та ко и исто риј ске лич но сти),
6) Го ди на об ја ве тек ста,
7) Ау тор ство над тек стом,
8) Ме сто из ко јег је до пи сник/до пи сни ца.
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Ови по да ци су, да кле, бе ле же ни за сва ки текст, а да те су по је ди нач-
не на по ме не о од ре ђе ним ка рак те ри сти ка ма. Са да ће мо про ћи кроз пр ве 
ре зул та те ка да је у пи та њу об ра да по да та ка пре ма го ре пред ста вље ним 
ва ри ја бла ма.

Ка да го во ри мо о ва лен ци тек сто ва, нај ве ћи део узо р ка на ла зи се у 
ка те го ри ји не у трал них тек сто ва, сле де ћу це ли ну чи не тек сто ви у гра нич-
ним вред но сти ма, и нај зад пот пу но по зи тив них од но сно пот пу но не га-
тив них тек сто ва има јед на ко ма ло (ви де ти Гра фи кон 1). Као не у трал ни 
су оце ње ни они тек сто ви где ни је за бе ле жен на ро чи то из ра жен не га ти ван 
или по зи ти ван став пре ма Бал ка ну и де ша ва њи ма на њему. Као ис кљу чи-
во не га тив ни обе ле же ни су они тек сто ви где по сто ји ја сан не га ти ван став 
ау то ра пре ма Бал ка ну и ов да шњим де ша ва њи ма, без ја сних на зна ка не-
при стра сног и ана ли тич ког при сту па пи са њу тек ста. Као по зи тив ни су 
оце ње ни они тек сто ви где се о Бал ка ну или не ком ње го вом де лу при ча 
у по зи тив ном и по хвал ном кон тек сту или у ван рат ном кон тек сту. Нај зад, 
они тек сто ви где ни је би ло мо гу ће ја сно де фи ни са ти да ли су не у трал ни 
или не га тив ни, од но сно где по сто ји бла га при ме са не га тив ног кон тек ста, 
оце ње ни су као не у трал но-не га тив ни тек сто ви.

Гра фи кон 1. Ва лен ца тек сто ва (по зи тив на,  
не га тив на, не у трал на, не у трал но-не га тив на)

Ова ква рас по ре ђе ност узо р ка до не кле је оче ки ва на, бу ду ћи да го во-
ри мо о но ви нар ским тек сто ви ма, ко ји под ле жу од ре ђе ним етич ким и про-
фе си о нал ним стан дар ди ма. За то је и оче ки ва но да нај ве ћи број тек сто ва 
са со бом но си не у трал ну вред ност. На рав но, бу ду ћи да ни је реч о кла-
сич ним ве сти ма, већ о уред нич ким и до пи снич ким тек сто ви ма, сва ка ко 
да је од ре ђе ни став при су тан у сва ком тек сту. Тек сто ви ко ји су оце ње ни 
не га тив но го во ре о Бал ка ну древ не мр жње, ци клу си ма уби ја ња и осве те, 
бал ка ни за ци ји као ме та фо ри за не пред ви дљи вост и по де ле, де мон ској 
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увре ди прин ци пи ма ци ви ли зо ва ног дру штва, кла њу, си ло ва њу и слич ним 
те ма ма. Та ко, на при мер, у тек сту „Bal kan Ghosts” [Bal kan Ghosts, 1999], 
чи ји ау тор ни је име но ван, го во ри се о кон флик ту ко ји по ти че из древ не 
мр жње ко је су про из ве ле ци клу се уби ја ња и осве те. Текст „Bal kan Ec ho es 
in To day’s Mid dle East”, ау тор ке Ила не Бет Ел (Ila na Bet-El) за по чи ње 
об ја шња ва њем тер ми на Bal ka ni zed, ко ји пред ста вља скра ће но за – би ти 
не пред ви дљив и по де љен – пот пи са ти уго вор, а он да га не при мет но га-
зи ти на ред ног да на; уву ћи мно го спољ них по сма тра ча, он да их окре ну ти 
јед не про тив дру гих; по на ша ти се др ско, он да бра ни ти по на ша ње јед на ко 
др ско ду гим го во ри ма о исто ри ји и вик ти ми за ци ји. Из над све га, за ову 
ау тор ку, Bal ka ni zed пред ста вља ве шти ну да се би ло ко је пи та ње, укљу-
чу ју ћи на ци о нал ни кон фликт, пре тво ри у кр ва ви лов на мо рал ну/етич ку 
пред ност [Bet-El 2001]. За тим, у јед ном тек сту не по зна ти ау тор на во ди 
ка ко већ та да ни је би ло ра но за кљу чи ти да је бом бар до ва ње би ло „пра вед-
но”, иа ко рат че ка да љи раз вој до га ђа ја на Бал ка ну и рад бу ду ћих исто ри-
ча ра. Ау тор на ста вља да су де ша ва ња на Ко со ву* де мон ска увре да прин ци-
пи ма ци ви ли зо ва ног дру штва [Les son of the Bal kan War, 1999].

Да кле, оно што је за јед нич ко свим овим тек сто ви ма ко ји су оце ње ни 
не га тив но је сте да се си ту а ци ја углав ном по сма тра цр но-бе ло, што пред-
ста вља ве ли ку гре шку у тек сто ви ма ко ји се ба ве ова ко ком плек сним 
пи та њем као што је рат на про сто ри ма где жи ви ви ше на ро да. 

Је дан од тек сто ва ко ји су оце ње ни као по зи тив ни је на пи сан од стра-
не Мар ти ја Ах ти са ри ја, ко ји је у то вре ме био спе ци јал ни иза сла ник ОУН 
за ста тус Ко со ва и Ме то хи је. Ах ти са ри пи ше да зе мље ЕУ из да ју сво је 
иде а ле ако не отво ре сво ја вра та оста лим зе мља ма Евро пе ко је се на ла зе 
на Бал ка ну, узи ма ју ћи у об зир зва нич не прав це по ли ти ке пет зе ма ља 
Бал ка на ко је су из ра зи ле ми шље ње да сво ју бу дућ ност ви де у Европ ској 
уни ји. За тим, го во ри о пат ња ма на ро да на Бал ка ну, о ви зном ре жи му ко-
ји оте жа ва кре та ње кроз Европ ску уни ју и слич ним те ма ма [Ah ti sa ri 2003]. 
За тим, у ка те го ри ји по зи тив но оце ње них тек сто ва по сто ји је дан текст у 
ко јем се ау тор обра ћа ау то ру Сти ве ну Вајс ма ну (Ste ven R. We i sman), и 
на во ди да је де ба та ме ђу ин те лек ту ал ци ма, исто ри ча ри ма и до но си о ци ма 
од лу ка, о то ме да ли су кон флик ти на Бал ка ну плод „древ них мр жњи” 
или „мо дер них ма ни пу ла ци ја”, по вр шног ка рак те ра. Он ов де на во ди и 
дру гу стра ну при че, од но сно да су по те зи САД и са ве зни ка по мо гли по-
кре та ње кон флик та и по гор ша ли га [Ru bin 1999]. Та ко ђе, још је дан текст 
ко ји пред ста вља од го вор на текст ау то ра То ма са Фрид ма на (Tho mas L. 
Fri ed man) узи ма у об зир и дру гу стра ну при че и кри ти ку је ис хи тре не 
од лу ке аме рич ких вла сти као и не раз ми шља ње о по сле ди ца ма ко је са 
со бом но се од ре ђе не од лу ке [We ber 1999].

Да кле, као по зи тив ни су оце ње ни они тек сто ви ко ји су узи ма ли у 
об зир и дру гу стра ну при че и оста ле чи ње ни це ко је по сто је у окви ру ве о-
ма сло же не си ту а ци је ко јом се тек сто ви ба ве. Нај зад, не у трал ни тек сто ви 
су сви оста ли ко ји, иа ко су од раз од ре ђе ног ау тор ског ста ва, не иду пре-
ви ше у крај но сти, а у слу ча ју да по сто ји од ре ђе ни про цент тек ста ко ји се 
мо же ту ма чи ти као не га ти ван, та кав текст свр стан је у тек сто ве с гра-
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нич ном вред но шћу, од но сно оце њен је као не у трал но-не га ти ван текст. 
При мер ова квог тек ста је текст ау то ра Пи те ра Ма са (Pe ter Ma ass), у ко јем 
го во ри о то ме ка ко се др жа ва Ср би ја од но си пре ма сво јој кри ви ци за оно 
што се до го ди ло на Ко со ву. Кроз текст се про вла чи ка ко Ср би не же ле да 
при хва те сво ју кри ви цу, те да им тре ба мо рал на вер зи ја шок-те ра пи је, 
су о ча ва ње с оним што је ура ђе но у њи хо во име и оста ле тврд ње слич ног 
ка рак те ра, ко је ни су по др жа не ва ља ним ар гу мен ти ма [Ma ass 2000].

Сле де ћа ва ри ја бла пре ма ко јој су тек сто ви сор ти ра ни је сте број по-
ми ња ња од ре ђе не те ри то ри је/зе мље на Бал ка ну у тек сто ви ма. Ов де је 
сва ка ко ја сно да пе ри од ко ји смо узе ли као пе ри од по сма тра ња и ана ли-
зе са со бом на ме ће и од го вор на пи та ње ко ја ће те ри то ри ја нај ви ше да се 
по ми ње. На рав но, то је Ко со во, бу ду ћи да се ве ћи на тек сто ва ба ви пи та-
њем Ко со ва и Ме то хи је и рат ним де ша ва њи ма на том про сто ру (ви де ти 
Гра фи кон 2). За тим, иа ко би смо мо жда оче ки ва ли да сле де ћа по бро ју 
по ми ња ња бу де Ср би ја, ипак је то Ју го сла ви ја, иа ко се број не раз ли ку је 
мно го. Раз лог то ме сва ка ко је сте чи ње ни ца да је зва ни чан на зив др жа ве 
још увек био Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја, ко ју су чи ни ле Ср би ја и 
Цр на Го ра.

Гра фи кон 2. Број по ми ња ња те ри то ри ја/др жа ва на Бал ка ну у тек сто ви ма

На рав но, ве ћи на тек сто ва по ми ње ви ше раз ли чи тих те ри то ри ја, вр-
ло рет ко се ба ве ћи са мо јед ном од бал кан ских др жа ва. Та кви слу ча је ви 
се по ја вљу ју на при мер ка да се го во ри о ра ту у Бо сни по чет ком 90-их, 
ка да се углав ном по ми ње Бо сна, или ка да је текст о не ком дру гом ге о-
стра те шком пи та њу, ка да се по ми ње Ко со во, као јед на од те ри то ри ја где 
САД има ин те рес да шти ти људ ска пра ва/де мо кра ти ју и слич но. Има 
та ко ђе тек сто ва где се уоп ште не по ми ње ни јед на од др жа ва, већ са мо 
Бал кан/Ју го и сточ на Евро па ге не рал но. За ни мљи ва је за тим ко ре ла ци ја с 
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ка те го ри јом вред но сти, где на при мер има мо слу чај да се Хр ват ска по-
ми ње у све га че ти ри тек ста ко ја су оце ње на као не га тив ни или не у трал-
но-не га тив ни, што за јед но чи ни чак 16% тек сто ва. Да кле, бу ду ћи да се 
Хр ват ска по ми ње 31 пут – 12,9% је то у тек сто ви ма с не га ти вном вред-
но шћу. У слу ча ју Ср би је, овај про цент из но си 25,9%, од но сно од 81 пут 
ко ли ко се по ми ње, 21 пут је у тек сто ви ма с не га тив ном оценом. При том, 
бу ду ћи да укуп но има 39 тек стoва ко ји су оце ње ни као не га тив ни, Ср би-
ја се по ми ње у ви ше од 50% та квих тек сто ва. Ка да је реч о Ко со ву, тај 
про цент је не што ма њи, бу ду ћи да се по ми ње 29 пу та, што чи ни 20,7% у 
од но су на 140 пу та ко ли ко се укуп но по ми ње. Ипак, у од но су на 39 тек-
сто ва у ка те го ри ји не га тив них и не у трал но-не га тив них тек сто ва, то је 
74,3% у ко ји ма се по ми ње Ко со во (ви де ти Гра фи кон 3).

Гра фи кон 3. По ми ња ње зе ма ља/те ри то ри ја у не га тив ним и  
не у трал но-не га тив ним тек сто ви ма

Aко по гле да мо Гра фи кон 3 ви ди мо да се Хр ват ска и Цр на Го ра нај-
ма ње по ми њу у не га тив ном кон тек сту, док се Ко со во и Ср би ја нај че шће 
по ми њу у не га тив ном кон тек сту. Ова ква рас по де ла иде у ко рак и с ре ал-
ном по ли тич ком си ту а ци јом, по го то во ка да го во ри мо о Хр ват ској и Ср-
би ји. Хр ват ска је чла ни ца ЕУ од 2011. го ди не, док Ср би ја тре ба или би 
тре ба ла да по ста не чла ни ца ЕУ. Иа ко то ни је је ди ни ин ди ка тор про гре са 
од ре ђе не др жа ве, сва ка ко је сте по ка за тељ ка ко За пад гле да на др жа ве 
Бал ка на и тре ти ра их у скла ду с тим. Сва ка ко, ја сно је за што се Ко со во 
по ми ње у ве ли ком бро ју слу ча је ва, и за што се по ми ње нај че шће ка да је 
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реч о не га тив ним тек сто ви ма. Ипак, у жи жи аме рич ке јав но сти би ло је 
бом бар до ва ње Ср би је због ра та на Ко со ву и да ље ре ша ва ње пи та ња ове 
те ри то ри је. Оно што мо же би ти чуд но је сте ма ли број спо ми ња ња Ал ба-
ни је, бу ду ћи да је ова др жа ва уме ша на у де ша ва ња око Ко со ва. Ипак, нај-
че шће се по ми њу Ал бан ци с Ко со ва, док Ал ба ни ја не. Ју го сла ви ја се вр ло 
че сто по ми ња ла и на кон рас па да, у кон тек сту бив ше др жа ве, и то по не кад 
у тек сто ви ма ко ји не ма ју ве зе с ра том. Та ко се, на при мер, Ју го сла ви ја по-
ми ње у тек сту ко ји го во ри о Евро ви зи ји, му зич ком так ми че њу ко је обу-
хва та европ ске зе мље, где се на гла ша ва бло ков ско гла са ње зе ма ља бив ше 
Ју го сла ви је и ме ђу соб на до де ла ве ли ког бро ја по е на [Watts 2007]. Та ко ђе, 
тре ба има ти на уму да ка да се по ми ње Ју го сла ви ја, углав ном се ми сли на 
Ср би ју и до га ђа ња ве за на за Ср би ју, док се Цр на Го ра по ми ње из ри чи то 
ка да се ми сли на те ри то ри ју ове др жа ве. У овом ис тра жи ва њу ни смо по-
сма тра ли ко ли ко се че сто по ми њу на ро ди на Бал ка ну, где би мо жда рас-
по ред био ма ло дру га чи ји у од но су на то ко ли ко се по ми њу др жа ве/те-
ри то ри је. Сва ка ко, тај број би се по ве ћао у слу ча ју Ал ба на ца, Ср ба и у 
ма њој ме ри Хр ва та. Ово де ли мич но има ве зе и с тим што су ови на ро ди 
чи ни ли кон сти ту тив не на ро де сво јих др жа ва, али и ма њи не у су сед ним 
др жа ва ма, и то по не кад ви ше од јед ног свог су се да. 

Сле де ћа ва ри ја бла пре ма ко јој смо по сма тра ли и ана ли зи ра ли тек-
сто ве је су кључ не ре чи ко је су ко ри шће не за опис си ту а ци је и глав ног 
до га ђа ја у тек сту. У овом де лу ра да би ће да та са мо ге не рал на за па жа ња 
у ве зи с овом ва ри ја блом, док ће мо де та ље и по је ди нач не тек сто ве раз-
ма тра ти ка сни је у ра ду. 

Ка да го во ри мо о кључ ним ре чи ма, нај че шће су то ре чи ко је са со бом 
но се не га тив ну ко но та ци ју, углав ном си но ни ми или пот пу но иден тич не 
ре чи у тек сто ви ма раз ли чи тих ау то ра. Ка да бу де мо пред ста ви ли по себ но 
тек сто ве од ре ђе них ау то ра, ви де ће мо ко ли ко исти до пи сни ци ко ри сте 
исте ре чи. Иа ко ни је пре те ра но по треб но об ја шња ва ти за што је баш ода-
бир ре чи ва жан за сâм текст, по ђи мо од то га да по сто ји ве ли ка раз ли ка 
ка да ка же мо „уби ство” и „кр во про ли ће”, а да не по ми ње мо ре чи чи је је 
зна че ње пре по зна то и стро го де фи ни са но у ме ђу на род ном пра ву, као што 
је реч „ге но цид”. Ола ко ко ри шће ње те ре чи до во ди до по гре шних за кљу-
ча ка јав но сти и ши ре ње не и сти не пу тем ме ди ја. Исти на је, из над све га, 
во ди ља про фе си о нал ног но ви нар ства, би ло да го во ри мо о ве сти ма или 
уред нич ким и до пи снич ким тек сто ви ма. Да кле, сâм ода бир ре чи за со бом 
но си сна жне емо ци је, по го то во ка да го во ри мо о ра ту и слич ним те ма ма, 
ко је се ја вља ју у на шем узо р ку. Оне по ја ча ва ју ути сак чи та о ца и ути чу у 
ве ли кој ме ри на суд чи та о ца о од ре ђе ном до га ђа ју. 

Ка да је реч о на шем узо р ку, ја вља ју се раз ли чи те син таг ме и ком би на-
ци је. Нај че шће су ко ри шће не ре чи: blo o dlet ting; et hnic cle an sing; ge no ci dal 
mur der; vi o len ce; kil ling; blo ods hed; atro ci ti es – (пу шта ње кр ви; ет нич ко чи-
шће ње; ге но цид но уби ја ње; уби ја ње; кр во про ли ће; звер ства) (ви де ти Гра-
фи кон 4). Ове ре чи су та ко ђе ко ри шће не у ком би на ци ји с дру гим ре чи ма, 
а у истом зна че њу. Та ко се по ја вљу ју још и сле де ће ре чи: sha me; cruel jo ke; 
an ci ent ha treds; re ven ge; qu ag mi re; bloody cha se; bru ta lity; mass kil ling; hu man 
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cru elty; vi o len ce; bru tal march; mur der; ra pe; pil la ge; for ce exo dus; swamp; 
evic tion; sla ug hter; war; bar ba rism; we ak and tri ba li zed sta tes; ge no ci de, mas-
sac re; sa va ge as sa ult; mass mur der; et hnic bullying; ar son; bru tal crac kdown; 
bloody crac kdown; bla tant vi o la ti ons; et hnic kil lings; et hnic vi o len ce; cal cu-
la ted tyranny; mass de por ta tion; ge no ci dal cam pa ign; ge no ci dal as sa ult; ho-
mi ci dal et hnic ha tred; mur de ro us as sa ult; hu ma ni ta rion night ma re; ge no ci dal 
war; mur de ro us for ces; et hnic ram pa ge; de mo nic as sa ult; cam pa ign of ter ror; 
per se cu tion; ag gres sion; abu se; et hnic con flict; et hnic sla ug hter; eco no mic 
ca ta strop he; po li ti cal slum; pur ge; mur de ro us in tent… (сра мо та; окрут на ша ла; 
древ не мр жње; осве та; бла то; кр ва ви лов; бру тал ност; ма сов но уби ство; 
људ ска окрут ност; на си ље; бру тал ни марш; уби ство; си ло ва ње; пљач ка; 
при си љен од ла зак; мо чва ра; исе ље ње; кла ње; рат; вар ва ри зам; сла бе и пле-
мен ске др жа ве; ге но цид; ма са кр; ди вљи на пад; ма сов но уби ство; ет нич-
ко зло ста вља ње; под ме та ње по жа ра; бру тал ни об ра чун; кр ва ви об ра чун; 
очи глед но на си ље; уби ја ње на ет нич кој осно ви; на си ље на ет нич кој осно-
ви; сми шље но угње та ва ње; ма сов на де пор та ци ја; ге но цид на кам па ња; 
ге но цид ни на пад; ет нич ка мр жња с ци љем уби ја ња; на па ди ко је во де 
уби ству; ху ма ни тар на ноћ на мо ра; ге но цид ни рат; уби лач ке си ле; ди вља-
ње за сно ва но на ет нич кој мр жњи; де мон ски на пад; кам па ња те ро ра; про-
гон; агре си ја; зло у по тре ба; ет нич ки кон фликт; ет нич ки по кољ; еко ном ска 
ка та стро фа; по ли тич ко бла то; чист ка; уби лач ка на ме ра…).

4

9

9

9

8

14

16

17

bloodletting

genocidal 

murder

violence 

killing

bloodshed 

atrocities

ethnic …

? ? ???? ? ??? ? ?????

Гра фи кон 4. Нај че шће ко ри шће не ре чи у опи су до га ђа ја у тек сто ви ма

Ка да са гле да мо ове ре чи, све су ве о ма не га тив не. Го то во и без кон-
тек ста по ми сли ли би да се ра ди о опи су Хо ло ка у ста. Мо жда је нај про-
бле ма тич ни ја упо тре ба тер ми на „ге но цид” и слич них из ве де ни ца и атри-

Кључне речи у опису
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бу та „ге но цид ни”. На и ме, ге но цид је у ме ђу на род ном пра ву де фи ни сан 
у УН Кон вен ци ји о спре ча ва њу и ка жња ва њу ге но ци да [Con ven tion on the 
Pre ven tion and Pu nis hment..., UN, 1948] као ка жњи во де ло чи ја је на ме ра 
пот пу но или де ли мич но уни шта ва ње на ци о нал них, ет нич ких, ра сних и 
ре ли гиј ских гру па. Да кле, бу ду ћи да је де фи ни са на у ме ђу на род ном пра-
ву, пре су ду о то ме да ли је од ре ђе на др жа ва по чи ни ла овај зло чин до но-
си Ме ђу на род ни суд прав де. У вре ме ка да су пи са ни ови тек сто ви, још 
ни је би ла до не та пре су да у слу ча ју Бо сне и Хер це го ви не про тив Ср би је 
и Цр не Го ре, где је БиХ за ге но цид под не ла ту жбу про тив СРЈ. Да кле, 
упо тре ба тер ми на „ге но цид” и слич них из ве де ни ца, по го то во у кон тек сту 
де ша ва ња на Ко со ву, не ма ни ка кво прав но уте ме ље ње и са мим тим је 
ве о ма опа сна и по гре шна у ме диј ским тек сто ви ма. По ђи мо по но во од ме-
диј ског ути ца ја и сли ке ко ју ме ди ји ства ра ју код јав ног мње ња. Ако би смо 
упо ре ди ли ово с ин ди ви ду ал ном си ту а ци јом, то би би ло као да ме диј на-
пи ше да је оп ту же ни крив за уби ство пре не го што суд до не се пре су ду. Јав-
ност та да на ње га гле да као на по чи ни о ца, иа ко осо ба мо же би ти не ви на. 

Све ове ре чи ста вља ју Бал кан у ве о ма лош кон текст. На рав но, под-
ра зу ме ва се да се си ту а ци је тре ба ју на зи ва ти сво јим пра вим име ном, али 
већ је на пр ви по глед ја сно ко је су стан дард не ре чи у опи су ра та, а ко је 
су ре чи ко је би смо ко ри сти ли ка да би смо при ча ли филм ску хо рор при чу. 
Ов де по себ но има мо гру пу ре чи ко ја сме шта Бал кан у ни жи, пот чи ње ни 
на зад ни по ло жај у од но су на За пад. На и ме, ау то ри упо тре бља ва ју тер ми-
не кла ње, вар ва ри зам, сла бе и пле мен ске др жа ве, ди вљи на пад. Ови тер-
ми ни тре ба да ука жу да је ту реч о на зад ним на ро ди ма, ко ји ни су ци ви-
ли за циј ски на пре до ва ли. Они не позна ју пра ви ла лепог по на ша ња, не 
по шту ју прин ци пе мо дер не де мо кра ти је и не по шту ју људ ска пра ва. Овим 
ре чи ма се упра во у јав но сти за пад них зе ма ља оправ да ва бом бар до ва ње 
Ср би је и уче шће САД у ра ту. Сва кој вла сти ко ја се бе на зи ва де мо крат ска 
власт, по треб на је по др шка свог на ро да, ка ко за уну тра шњу, та ко и за 
спо љну по ли ти ку. По го то во је та по др шка по треб на ка да го во ри мо о тро-
ше њу ве ли ких из но са на ци о нал ног бу џе та и сла њу вој них си ла не где та мо 
– на Бал кан. По што на пр ви по глед не по сто ји ја сан аме рич ки ин те рес 
на овим про сто ри ма, он да ме ди ји мо ра ју не са мо да ука жу на ин те рес, већ 
и да по ја ча ју ем па ти ју на ро да, по ка жу да је ту реч о мен то ри са њу бал кан-
ских на ро да и уче њу прин ци па сло бо де и прав де, те са мим тим о ап со лут-
ној по тре би за ин тер вен ци јом. 

За тим, за ни мљи во је да се у 250 тек сто ва по на вља ју исти опи си, па 
чак и исте син таг ме. Ау то ри пре у зи ма ју јед ни од дру гих, ве зу ју до га ђа је 
за опи се, зе мље за кључ не ре чи, на ро де за чи но ве. По сто ји још јед на реч 
ко ја се ве о ма че сто по ја вљу је а то је pe a ce ke e ping (одр жа ва ње ми ра). Ова 
реч се по ја вљу је као глав но по сла ње НА ТО ин тер вен ци је. Упра во та реч 
ства ра пер ма нент ну по тре бу за по др шком – кроз ин тер вен ци ју, кроз при-
су ство стра них вој них си ла, кроз ди пло мат ске пре го во ре итд. Слич не 
овој ре чи су и: ea sing ten si ons, ba lan ced ap pro ach (сми ри ва ње тен зи ја, ба-
лан си ра ни при ступ) итд. Та ко ђе, по сто ји и че ста по ја ва до да ва ња при де-
ва „срп ски” уз на ве де не ре чи. Та ко на при мер до би ја мо „срп ска увре да”, 
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„срп ско звер ство”, „срп ска агре си ја”, „бру тал на срп ска вла да ви на”, „срп-
ска бру тал ност” итд. 

Све ове ре чи спа да ју у гру пу моћ них ре чи у окви ру јед ног кон тек ста. 
Реч мо же да про ме ни рас по ло же ње чи та о ца, мо же да мо ти ви ше чи та о ца 
на раз ли чи та де ла. Не са мо да по ве зу је мо ре чи с емо ци ја ма, већ ре чи по-
ве зу је мо и са сли ка ма и зву ком. Ве ћи на ових ре чи исто вре ме но су и ви-
зу ел не по сво јој при ро ди, као на при мер „кр во про ли ће”. На рав но, го то во 
је не по треб но по ме ну ти да пре у ве ли ча ва ње кон флик та про да је при чу и 
обез бе ђу је нео п ход на фи нан сиј ска сред ства за рад ме диј ске ку ће – реч 
„рат” не про да је при чу, реч „звер ство” мо жда, реч „ма са кр” си гур но. Да-
кле, ода бир ова квих ре чи ни ка ко ни је слу ча јан ни ти не ва жан. 

Сле де ћа ва ри ја бла пре ма ко јој смо ана ли зи ра ли тек сто ве је сте глав-
ни до га ђај ко јим се текст ба ви. На жа лост, ово че сто ни је би ло мо гу ће 
де фи ни са ти, по што су те ме углав ном ве о ма ком плек сне, об у хва та ју ви ше 
ни воа, ви ше раз ли чи тих ак те ра, зе ма ља, те са мим тим и вр ло че сто ви ше 
до га ђа ја чи ју при о ри тет ност ни је мо гу ће од ре ди ти и из дво ји ти је дан до-
га ђај као глав ни. 

До га ђа је је би ло мо гу ће ја сно де фи ни са ти у слу ча ју ка да је реч о не-
че му ван ред ном, као, на при мер, пуц ња ва у сред њој шко ли у аме рич кој 
др жа ви Ко ло ра до, ма ја 1999; уби ство Зо ра на Ђин ђи ћа, пре ми је ра Ср би је, 
мар та 2003; хап ше ње Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, бив шег пред сед ни ка СРЈ, 
ја ну а ра 2001. и ње го ва смрт ма р та 2006; или бом бар до ва ње Ам ба са де 
На род не Ре пу бли ке Ки не у Ср би ји, ма ја 1999. 

Да кле, ау то ри углав ном ни су пи са ли сво је тек сто ве ве за но за од ре-
ђе ни до га ђај, већ су да ва ли ге не рал на ми шље ња о си ту а ци ји. Чак и ка да 
је по сто јао од ре ђе ни до га ђај за ко ји мо же мо ве за ти текст, он је скрај нут, 
о ње му се не пи ше, он слу жи са мо да по кре не при чу а да љи ток мо же да 
оде у пот пу но дру гом прав цу. Као што је на при мер већ по ме ну ти текст 
о пуц ња ви у сред њој шко ли у Ко ло ра ду. Ов де се та пуц ња ва по ми ње у 
кон тек сту ра та и оно га што оку пи ра па жњу аме рич ке јав но сти. Да кле, 
текст го во ри о Ко со ву и то ме ка ко Дом пред став ни ка у Кон гре су ни је дао 
по др шку ва зду шном на па ду на Ју го сла ви ју а то је за пра во од раз ста ња 
на ци је, чи ја је па жња усме ре на на по ме ну ту пуц ња ву [Fri ed man 1999].

На рав но, бу ду ћи да не го во ри мо о ве сти ма, већ уред нич ким и до пи-
снич ким тек сто ви ма, ова ква по став ка је пот пу но оче ки ва на. До га ђа ји су 
цен трал ни у ве сти ма, а у овим тек сто ви ма они су ту да по кре ну де ба ту. Са-
мим тим, ова ва ри ја бла ни је то ли ко ва жна за на шу ана ли зу и ис тра жи ва ње. 

Сле де ћа ва ри ја бла су кључ ни ак те ри о ко ји ма ау то ри пи шу. Ов де је 
зна чај но по ме ну ти да су као ак те ри узи ма ни сви ак те ри ко ји се по ми њу, 
без об зи ра да ли су има ли не ко чи ње ње у си ту а ци ји или се по ми њу ус пут-
но, у од ре ђе ном кон тек сту. Сва ка ко, за на ше ис тра жи ва ње, нај ва жни ји 
су ак те ри ко ји се по ми њу у кон тек сту од ре ђе ног дé ла, и ак те ри ко ји су 
има ли ва жну уло гу у та да шњим по ли тич ким де ша ва њи ма. Ва жно је та-
ко ђе на по ме ну ти да ни смо збра ја ли ви ше по ми ња ња од ре ђе ног ак те ра у 
окви ру јед ног тек ста, већ смо ра чу на ли ко ли ко се тек сто ва ба ви од ре ђе ним 
ак те ром/ак те ри ма. 
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Ак те ри ко ји се по ми њу мо же мо по де ли ти у три гру пе: бал кан ски 
ак те ри, за пад ни ак те ри и ис точ ни ак те ри. На рав но, као и у сва кој до бр ој 
се ри ји, нај ви ше се по ми ње не га ти вац (the bad guy). Та ко се, без кон ку рен-
ци је, тек сто ви ко ји чи не наш узо рак, нај ви ше ба ве Сло бо да ном Ми ло ше-
ви ћем, бив шим пред сед ни ком СРЈ (ви де ти Гра фи кон 5). О де та љи ма овог 
пи са ња ка сни је ће мо ви ше го во ри ти, али за са да је вр ло зна чај но при ме-
ти ти раз ли ку из ме ђу ње га и сле де ћег ак те ра, Би ла Клин то на (Wil li am Jef-
fer son Bill Clin ton), бив шег пред сед ни ка САД. Сло бо дан Ми ло ше вић се 
по ми ње у 115 тек сто ва, а Бил Клин тон у 76. Да кле, Ми ло ше ви ћем се ба ви 
ско ро 50% ви ше тек сто ва. Оста ли ак те ри, чи ја је уло га по ста ла зна чај на 
на кон НА ТО ин тер вен ци је, као што је на при мер Џорџ В. Буш, или Во-
ји слав Ко шту ни ца, ни су би ли то ли ко за сту пље ни у узо р ку. Та ко ђе, ни 
пред сед ни ци дру гих бал кан ских зе ма ља ни су то ли ко по ми ња ни. У тек-
сто ви ма се по ми њу и дру гу ак те ри као што су Кон до ли за Рајс, Са дам Ху-
се ин, Ал Гор, Џон Ме кејн, Жак Ши рак, Ни ко лае Ча у ше ску, Строб Тал бот, 
Ко лин Па у ел, Ха ви јер Со ла на, Мар ти Ах ти са ри, Ко фи Анан, Џон Ке ри, 
Оса ма Бин Ла ден, Зо ран Ђинђић, Во ји слав Ше шељ, Ми ло Ђу ка но вић, 
Ра муш Ха ра ди нај, Ибра хим Ру го ва, Вик тор Чер но мир дин, итд. 

Гра фи кон 5. Кључ ни ак те ри на осно ву за сту пље но сти у тек сто ви ма

Ка ко је Сло бо дан Ми ло ше вић ак тер ко ји се нај че шће по ја вљу је, пру-
жи ће мо увид у по је ди но сти пи са ња о ње му. За по је ди не ау то ре Њу јорк 
тај мса и њи хо ве до пи сни ке, Сло бо дан Ми ло ше вић је био зли ко вац ко ји 
се про на ла зи у „Ди знијевим цр та ћи ма”, онај ко јег не во ли мо у фил му, 
ко јег на кра ју по бе ђу је хе рој при че. Од ње га све по чи ње и с њим се све 
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за вр ша ва. На и ме, нај ве ћи про блем ко ји је у то вре ме ста јао на пу ту на-
прет ку Бал ка на и ши ре њу де мо кра ти је на Бал ка ну је сте ни ко дру ги до 
Сло бо дан Ми ло ше вић. Не рет ко се Сло бо дан Ми ло ше вић по ми њао ра ме 
уз ра ме уз Са да ма Ху се и на, Оса му Бин Ла де на – аме рич ких не при ја те ља 
на пр вој ли ни ји. На при мер, у тек сту “Fo re ign Af fa irs; I Lo ve the E.U.” 
[Fri ed man 2001], ау тор го во ри о од но си ма САД и ЕУ. Он ов де ис ти че да 
САД и ЕУ има ју мно го та ча ка са рад ње, од ко јих је јед на: how to or ga ni ze 
so ci ety and whet her to fight the re ally bad guys li ke Slo bo and Sad dam („ка-
ко ор га ни зо ва ти дру штво и да ли се бо ри ти про тив не га ти ва ца као што 
су Сло ба и Са дам”). За тим, у тек сту ко ји го во ри о тај ним вој ним су до ви ма 
ко је Џорџ Буш же ли да ис ко ри сти за су ђе ње те ро ри сти ма, ау тор ка же да 
би Са вет без бед но сти УН тре ба ло да ус по ста ви ме ђу на род ни суд као што 
је онај ко ји се ба ви рат ним зло чи ни ма по чи ње ним на Бал ка ну [A Tra vesty 
of Ju sti ce, NYT, 2001]. Ау тор на ста вља: If Slo bo dan Mi lo se vic can be bro ught 
to trial be fo re such a co urt, so can Osa ma bin La den („Ако Сло бо да ну Ми ло-
ше ви ћу мо же би ти су ђе но пред та квим су дом, мо же и Оса ми Бин Ла де ну”). 
У тек сту “A Plan wit ho ut a Goal in Ko so vo”, ау тор на зи ва Сло бо да на Ми-
ло ше ви ћа злoм силoм на све ту исто као што је Са дам Ху се ин [Ri eff 1998]. 
У тек сто ви ма се вр ло че сто спо ми ње ње го ва кри ви ца, чи ње ни ца да на пад 
ни ка ко ни је усме рен на Ср бе не го на Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Ка да се го-
во ри о од лу ка ма САД углав ном се по ми ње из раз Clin ton Ad mi ni stra tion, док 
је то у Ср би ји је дан чо век – Сло бо дан Ми ло ше вић. Он од лу чу је о то ме 
ко ће ка да би ти про те ран, уби јен или кид на по ван. На при мер, у тек сту 
под на сло вом “To pre vent a Wi der War in Ko so vo”, ау тор пи ше If We stern 
na ti ons can not mu ster a cle ar and uni fied mes sa ge to Mr. Mi lo se vic to re strain 
his army, he will un le ash a new ro und of et hnic kil ling in the Bal kans („Ако 
за пад не на ци је не мо гу да фор ми ра ју ја сну и је дин стве ну по ру ку го спо-
ди ну Ми ло ше ви ћу да за у зда сво ју вој ску, он ће от по че ти но ву рун ду ет нич-
ког уби ја ња на Бал ка ну”) [To pre vent a wi der…, NYT, 1998]. Да кле, Ми ло-
ше вић је та ин ди ви дуа ко ја од лу чу је ка да по чи ње но ва рун да ет нич ког 
уби ја ња. Ау то ри су из гра ди ли ње го ву лич ност по пут бе сног де те та с ко јим 
тре ба па жљи во ка ко не би опет ура ди ло не што без о бра зно. Де те за ко је 
они, ро ди те љи, увек има ју аде кват ну ка зну док де те не од лу чи да ће да 
по слу ша на ред бе. На зи ва ју га по ли тич ким фо си лом [The Kre mlin Lo oks 
West, NYT, 1999] и по ли тич ким ана хро ни змом [Rus sia, Cap ti ve of Hi story, 
NYT, 1998].

Да кле, не са мо да су из гра ди ли у пот пу но сти ње го ву лич ност као 
нај го рег не га тив ца бал кан ске при че, већ су та ко ђе ис пра ти ли сва ки ко рак 
у ње го вој по ли ти ци, за тва ра ју ћи по гла вље с ње го вим хап ше њем и смр ћу. 
Гра ђе ње ње го ве лич но сти и при бли жа ва ње ње го ве не га тив но сти чи та лач-
кој пу бли ци у САД и ши ре је зна чај но из угла до би ја ња по др шке за ва зду-
шни на пад и ге не рал но аме рич ко при су ство на Ко со ву. Сва ки лош до га-
ђај и сва ка ло ша при ча мо ра да има свог не га тив ца. Мо ра по сто ја ти не ко 
ко га ће пу бли ка мр зе ти због оног што се до го ди ло. У слу ча ју Бал ка на, тај 
не ко је Сло бо дан Ми ло ше вић. Са ма чи ње ни ца да се ста вља у исти ранг са 
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Са да мом Ху се и ном и Оса мом Бин Ла де ном, вр ло је ја сна по ру ка за аме-
рич ку јав ност. То је фи о ка „свет ски не га тив ци” про тив ко јих се САД бо ри 
и осло ба ђа свет њи хо ве по ша сти. 

За раз ли ку од Ми ло ше ви ћа, оста ли по ли ти ча ри с ових про сто ра по-
ми њу се знат но ма ње. Та ко, на при мер, Ми ло Ђу ка но вић, та да шњи пред-
сед ник Цр не Го ре, а са да шњи пре ми јер, ко ји се по ми ње све га три пу та. 
Ми ло Ђу ка но вић је опи сан као про за пад ни, де мо крат ски ли дер [The next 
Bal kan Cri sis, NYT, 2000]. Оста ли ак те ри ни су осли ка ва ни у то ли кој ме ри. 
Бил Клин тон и Џорџ Буш су по ми ња ни и у тек сто ви ма ко ји по кри ва ју 
на ци о нал не те ме а Бал кан се са мо ус пут но по ми ње. Ге не рал но по сма тра-
но, Бил Клин тон је опи си ван као чо век ко ји је знао шта ра ди на Бал ка ну. 
У јед ном тек сту, ау тор на во ди да се Клин тон из ви нио јер је ми слио да је 
рат плод древ них мр жњи на Бал ка ну [We i sman 1999]. Са да зна да је све 
то због Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. Клин тон је осли кан као онај ко ји шти ти 
пра ва ко сов ских Ал ба на ца, до бро чи ни тељ, не ко ко ши ри де мо крат ске 
вред но сти и ти ме ја ча и аме рич ку де мо кра ти ју и ста бил ност у све ту. Тек-
сто ви су ишли у прав цу обез бе ђи ва ња по др шке Клин то ну, по го то во јер 
ни је имао по др шку Кон гре са.

Сле де ћа ва ри ја бла пре ма ко јој смо ана ли зи ра ли тек сто ве је сте го ди-
на ка да је текст об ја вљен. Наш узо рак је рас по ре ђен у пе ри о ду од де сет 
го ди на, по чев од 1998. за кључ но с 2007. По кри ва не ко ли ко зна чај них до-
га ђа ја исто ри је Бал ка на и од но са САД и За па да с Бал ка ном. Та ко, по ла зи 
од при пре ме НА ТО бом бар до ва ња Ср би је, пра ти де ша ва ња на кон бом бар-
до ва ња, Ми ло ше ви ће во хап ше ње, смрт, до ла зак Во ји сла ва Ко шту ни це 
на власт, уби ство пред сед ни ка Вла де Зо ра на Ђин ђи ћа, зах те ве ко сов ских 
Ал ба на ца за ре ша ва ње ко сов ског пи та ња, ус по ста вља ње и рад Ха шког 
три бу на ла, и по је ди не до га ђа је у том пе ри о ду у остат ку све та. За исто то 
вре ме, пра ти сме ну вла сти у САД и у Ру си ји. У САД Џорџ В. Буш на сле-
ђу је Би ла Клин то на, а у Ру си ји Вла ди мир Пу тин на сле ђу је Бо ри са Јељ-
ци на. Та ко ђе, пра ти и сме ну вла сти у Хр ват ској, где на кон Туђ ма на на 
власт до ла зи Сти пе Ме сић. Нај ве ћи део на шег узо р ка, пот пу но оче ки ва-
но, на стао је 1999. го ди не, ка да се де си ло НА ТО бом бар до ва ње Ср би је 
(ви де ти Гра фи кон 6). За тим, ве ли ки део узо р ка је на стао у две го ди не 
на кон што се бом бар до ва ње де си ло. Ка ко је вре ме од бом бар до ва ња од-
ми ца ло, би ло је све ма ње тек сто ва ко ји су би ли по све ће ни Бал ка ну/Ју го-
и сточ ној Евро пи.

Ова ква рас по де ла узо р ка је пот пу но оче ки ва на. Као што смо већ 
не ко ли ко пу та на гла си ли, кон флик ти су ти ко ји про да ју но ви нар ски текст. 
Да кле, нај за ни мљи ви ји пе ри од је сва ка ко онај око бом бар до ва ња. Ди пло-
мат ска де ша ва ња, пре го во ри на кон бом бар до ва ња, ста би ли за ци ја овог 
ре ги о на – све то ни је то ли ко за ни мљи во у од но су на сам кон фликт. Ви ше 
од по ловине тек сто ва на пи са но је у две го ди не – 1999. и 2000 (55%). Од 
укуп ног узо р ка (250 тек сто ва), ско ро јед на че твр ти на је на пи са на у пе рио-
ду од 78 да на, 1999. го ди не, ко ли ко је тра ја ло бом бар до ва ње (од 24. мар та 
до 10. ју на).
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Гра фи кон 6. Об ја ва тек сто ва по го ди на ма

Та бе ла 1. Тек сто ви ко ји су на ста ли то ком бом бар до ва ња 1999. го ди не

Текстовикојисунасталитоком78данабомбардовања1999.године
Mесец Mарт Април Мај Jун
Бројтекстова 2 37 18 4
Укупно 61
Проценатуодносунаукупанузорак 24,4%

На рав но, ни је је ди ни раз лог то ме чи ње ни ца да кон флик ти про да ју 
ме диј ске тек сто ве, већ и чи ње ни ца да је овај до га ђај био пред мет де ба те, 
не са мо ме ђу стал ним ау то ри ма Њу јорк тај мса, већ и ме ђу до пи сни ци ма 
и чи та лач ком пу бли ком ко ја је сла ла ко мен та ре на тек сто ве и до пи се на-
ста ле у том пе ри о ду.

За тим, ако опет на пра ви мо ко ре ла ци ју с ва ри ја блом вред но сти, ја сно 
је уоч љи во да је ве ћи на не га тив них тек сто ва на ста ла то ком 1999. го ди не. 
Од 39 тек сто ва ко ји су оце ње ни као не га тив ни или не у трал но-не га тив ни, 
чак 16 је на ста ло то ком 1999. го ди не. 

Нај зад, до ла зи мо до прет по след ње ва ри ја бле на шег ис тра жи ва ња, а 
то је ау тор ство над тек стом. Наш узо рак чи не тек сто ви стал них ау то ра 
Њу јорк тај мса, али и до пи снич ки тек сто ви. Ка да је реч о овој ва ри ја бли, 
ни је би ло мо гу ће утвр ди ти ау тор ство за сва ки текст, бу ду ћи да то ни је 
би ло на ве де но у елек трон ском из да њу Њу јорк тај мса. Са мим тим, ов де 
ће мо се ба ви ти са мо оним де лом узо р ка, где смо мо гли да до ђе мо до по-
да тка о ау то ру од но сно ау тор ки тек ста. 

Из дво ји ће мо сва ка ко нај за ни мљи ви је: Џе фри Хеј ман, Ме ли та Га брић, 
Мар ти Ах ти са ри, Ми ша Гле ни, То мас Фрид ман, Фи лип Кор вин, Гејл Ко линс, 
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Ила на Бет Ел, Ри чард Хол брук, Ро берт Д. Ка план, Деј вид Брукс, Мајкл 
Гле нон, Па ул Круг ман, Курт Кем бел, Шеј ла Бен ха биб, Жан-Ма ри Гу е хе-
њо, Ха ви јер Со ла на, Ми ло Ђу ка но вић, Зо ран Ђин ђић, Јо зеф Јо фе, Деј вид 
Ше фер, Џо зеф Нај, Ти на Ро зен берг, Ви ли јам Са фир, Пи тер Мас, Боб Хер-
берт, Мајкл Иг на ти еф, Џи ми Кар тер, Деј вид Риф, Фи лип Та уб ман, Да дли 
Клен ди нен, Марк Томп сон, Ни ко лас Брнс, Брус Кларк, Иво Дал дер, Вол фганг 
Пе трич, Бо до Хом бах, Џо зеф Бај ден, Том Га ла гер, Бил Клин тон, Фло ра 
Лу ис, Стје пан Ме сић, Бо рис Трај ков ски, Зо ран Жив ко вић, Фа тос На но, 
Ме длин Ол брајт, Ма си мо Д А̓ле ма, Ро ма но Про ди, Јор гос Па пан дреу итд. 
На овом по ду жем спи ску на ла зе се ка ко по ли ти ча ри, та ко и но ви на ри, 
ана ли ти ча ри, екс пер ти у обла сти ме ђу на род них од но са и исто ри је. Је дан 
број ау то ра се по на вља ви ше пу та (ви де ти Гра фи кон 7).

Гра фи кон 7. Нај че шћи ау то ри/ау тор ке и број тек сто ва

         
Нај ви ше тек сто ва у на шем узо р ку на пи сао је То мас Фрид ман, но ви-

нар из САД ко ји је ре до ван са рад ник Њу јорк тај мса. Фрид ман је до био 
Пу ли це ро ву на гра ду три пу та и ау тор је шест књи га. Ма ја 1981. го ди не 
по ну ђен му је по сао у Њу јорк тај мсу. Од та да је пра тио зна чај не те ме и 
до га ђа је као што су де ша ва ња у Беј ру ту 1982. (оп са да и по вла че ње Па ле-
стин ске осло бо ди лач ке ор га ни за ци је из Беј ру та, уби ства Па ле сти на ца у 
из бе глич ким кам по ви ма и пра те ће до га ђа је). То ком че ти ри го ди не пра тио 
је Џеј мса Бе ке ра, др жав ног се кре та ра САД и крај Хлад ног ра та. Го ди ну 
да на, по чет ком ман да та Би ла Клин то на, ра дио је као глав ни до пи сник за 
Њу јорк тајмс из Бе ле ку ће. Од 1995. пре у зео је ру бри ку „Спољ на по ли-
ти ка” у Њу јорк тај мсу [Tho mas L. Fri ed man, 2016]. 

Ана ли зи ра ју ћи тек сто ве То ма са Фрид ма на, при мет но је да је је дан 
од тек сто ва при ву као нај ви ше па жње чи та лач ке јав но сти. У тек сту под 
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на сло вом Fo re ign Af fa irs; Stop the Mu sic, Фрид ман пи ше: Li ke it or not, we 
are at war with the Ser bian na tion (the Serbs cer ta inly think so), and the sta kes 
ha ve to be very cle ar: Every we ek you ra va ge Ko so vo is anot her de ca de we 
will set your co un try back by pul ve ri zing you. You want 1950? We can do 1950. 
You want 1389? We can do 1389 too. Организацијa Fa ir ness and Ac cu racy in 
Re por ting (FA IR) оп ту жи ла је да су Фрид ма но ве опа ске рат но ху шка че и 
уз бур ка ва ју ба нал ну ра сну мр жњу и рат не зло чи не [Fa ir ness and Ac cu racy 
in Re por ting, 2000]. За и ста, ова ква опа ска иде по ма ло у екс тре ме но ви нар-
ског пи са ња о ра ту. И у на шем ис тра жи ва њу, овај текст је оце њен као текст 
с не га тив ном вред но шћу. У са мом узо р ку по сто ји пет тек сто ва ко ји су од-
го вор на Фрид ма нов текст. Је дан од ових тек сто ва смо већ по ме ну ли, чи ји 
је ау тор Еу ген Ве бер, у де лу ко ји се ба ви ва ри ја блом вред но сти. За ни мљив 
је та ко ђе од го вор ко ји је вр ло сли чан оп ту жби ор га ни за ци је FA IR, у тек-
сту NA TO Gro und War: A Bal kan Qu ag mi re? На и ме, ау тор пи ше да Фрид ман 
ова квим опа ска ма пре ти срп ском на ро ду и да је ве о ма за ни мљи во да ни је 
уба цио и ка ме но до ба у свој па сус, као што је то ура дио ге не рал Кур тис 
Ли меј, ка да је пред ла гао бом бар до ва ње Ви јет на ма и раз би ја ње у па рам-
пар чад [Da lrymple, NYT, 1999]. Фрид ман је у сво јим тек сто ви ма ко ри стио 
та ко ђе раз ли чи те син таг ме ко је опи су ју ње гов по глед на Бал кан и рат. 
На при мер, у јед ном тек сту го во ри о по де ли ко ја ви ше не вла да по прин-
ци пу Ис ток –За пад, већ Свет ре да – Свет не ре да, а НА ТО је глав но оруж је 
да се са вла да ју прет ње ко је до ла зе из Све та не ре да [Fri ed man 2003]. Да кле, 
Фрид ман је ау тор ко ји је пи сао до ста не га тив но о Бал ка ну, исто вре ме но 
оста вља ју ћи сна жан ути цај на пу бли ку, услед по зи ци је и ути ца ја ко ји 
ужи ва у сво јој про фе си ји.

Нај зад, сле де ћи по зна ти ау тор, Ми ша Гле ни из Ве ли ке Бри та ни је 
спе ци ја ли зо вао је те ме Ју го и сточ не Евро пе и Бал ка на, и ау тор је не ко ли-
ко књи га, из ме ђу оста лог The Ri se and Fall of Yugo sla via [Mis ha Glenny, 
The Gu ar dian, 2016]. Сви тек сто ви овог ау то ра оце ње ни су као не у трал ни, 
а ње гов при ступ пи са њу о овој те ми зна чај но се раз ли ку је од при сту па 
То ма са Фрид ма на и Ти не Ро зен берг. Ово сва ка ко мо же мо при пи са ти и 
чи ње ни ци да он ни је аме рич ки но ви нар. Гле ни је да вао оп ште пре гле де 
си ту а ци је, опи су ју ћи по тен ци јал не по сле ди це де ша ва ња на Бал ка ну. Он 
је је дан од ау то ра ко ји је упо тре бља вао оба из ра за, и Бал кан и Ју го и сточ-
на Евро па, али без ика кве раз ли ке у дис кур су, о че му ће ка сни је би ти 
ви ше ре чи.

Тре ћа по зна та ау тор ка чи јих тек сто ва има ви ше у на шем узо р ку је сте 
Ти на Ро сен берг. Она је на гра ђи ва на аме рич ка но ви нар ка, ау тор ка три 
књи ге, из ме ђу оста лог до бит ни ца Пу ли це ро ве на гра де [The Ha un ted Land..., 
Ti na Ro sen berg, The Pu lit zer Pri zes, 1996]. Ро сен берг је ау тор ка ко ја је у 
ви ше сво јих тек сто ва ко ри сти ла из раз “cycle of kil ling and re ven ge” за оно 
што се де ша ва на Бал ка ну. О по сле ди ца ма ко је са со бом но си упо тре ба 
од ре ђе них ре чи и син таг ми у но ви нар ским тек сто ви ма го во ри ли смо го ре 
у тек сту. У јед ном од сво јих тек сто ва, Ро сен берг ка же NA TOʼs bom bing of 
Ser bia was ba sed on the sa me prin ci ple – en for cing re spect for in ter na ti o nal 
law. But many pe o ple all over the world did not per ce i ve it that way. Be ca u se 
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the bom bing was not do ne un der the U.N. au spi ces, the o ri es abo un ded that 
Was hing ton was re ally trying to esta blish he ge mony in the Bal kans or as su re 
the flow of Ca spian ba sin oil [Ro sen berg 1999]. Да кле, она чи та о ци ма по ку-
ша ва да об ја сни да по сто је раз ли чи те не и сти ни те те о ри је о то ме ко ји је 
за пра во ин те рес Ва шинг то на на Бал ка ну, и исто вре ме но по ка же ко ји су 
то за пра во ин те ре си и обез бе ди по др шку на ро да за уче шће САД у ра ту. 

Од оста лих зна чај них ау то ра, по ме ну ће мо још тек сто ве Џи ми ја Кар-
те ра, Џо зе фа Бај де на, Би ла Клин то на и тек сто ве по ли ти ча ра с Бал ка на. 
Џи ми Кар тер је 39. аме рич ки пред сед ник (1977–1981). Текст ко ји је на пи-
сао за Њу јорк тајмс кри ти ку је НА ТО ин тер вен ци ју. Кар тер пи ше: The re, 
the in ter na ti o nal com mu nity has ad mi ra ble go als of pro tec ting the rights of Ko -
so vars and en ding the bru tal po li ci es of Slo bo dan Mi lo se vic. But the de ci sion 
to at tack the en ti re na tion has been co un ter pro duc ti ve, and our de struc tion of 
ci vi lian li fe has now be co me sen se less and ex ces si vely bru tal. The re is lit tle 
in di ca tion of suc cess af ter mo re than 25,000 sor ti es and 14,000 mis si les and 
bombs, 4,000 of which we re not pre ci sion gu i ded [Car ter 1999]. Кар тер до да је 
да чак ни у слу ча ју нај ве ће су пер си ле на све ту, циљ не оправ да ва увек 
сред ства. Кар те ров текст је дан је од рет ких ко ји пре и спи ту је оправ да ност 
ин тер вен ци је, и твр ди дру га чи је у од но су на ве ћи ну ау то ра и ау тор ки. 
Сле де ћи зна ча јан ау тор је Џо зеф Бај ден, ко ји тре нут но вр ши уло гу пот пред-
сед ни ка САД. Бај де нов текст у стар ту има за циљ да оправ да уче шће САД 
у ра ту на Бал ка ну и при до би је по др шку аме рич ког на ро да за да ље ко ра ке. 
Бај ден пи ше о сво јим на да ма да ће јед ног да на вла сти у Ср би ји кре ну ти 
да еду ку је Ср бе о то ме ко ји су то зло чи ни про тив чо веч но сти по чи ње ни 
у име срп ског на ро да. Та ко ђе, он на по ми ње да је увек би ло те шко ба ви ти 
се кон флик ти ма на Бал ка ну [Bi den 2001]. На овај на чин, ау тор по твр ђу је 
по сто ја ње сте ре о ти па о „про бле ма тич ном Бал ка ну”. По зна та је ње го ва 
чвр ста по др шка бом бар до ва њу и агре сив ној по ли ти ци САД пре ма Бал ка-
ну. Овај текст је у на шем ис тра жи ва њу оце њен као не у трал но –не га ти ван. 

Мо жда нај за ни мљи ви ји је текст Би ла Клин то на ко ји да је це ло ку пан 
пре глед си ту а ци је на Бал ка ну и уче шћа САД у НА ТО ин тер вен ци ји и 
да љим ко ра ци ма. Овај текст је та ко ђе оце њен као не у трал но –не га ти ван 
у на шем ис тра жи ва њу. Бил Клин тон ко ри сти оба из ра за у опи су де ша ва-
ња на овим про сто ри ма, и Бал кан и Ју го и сточ на Евро па. У упо тре би 
тер ми на, Бал кан се ко ри сти углав ном као не га ти ван тер мин, док тер мин 
Ју го и сточ на Евро па углав ном у не у трал ном или бла го по зи тив ном кон-
тек сту. На при мер, Клин тон пи ше: The Bal kans are not fa ted to be the he art 
of Eu ro pean dark ness..., док за Ју го и сточ ну Евро пу пи ше ...if we stick with 
NA TO’s cam pa ign and fol low thro ugh with a stra tegy to in su re that the for ces 
pul ling so ut he a stern Eu ro pe to get her are stron ger than the for ces te a ring it apa rt 
[Clin ton 1999]. Клин тон та ко ђе по твр ђу је сте ре о ти пе о Бал ка ну, на зи ва-
ју ћи Ср би ју bal ka ni zed sta te at the pe rip hery of Eu ro pe (бал ка ни зо ва на 
др жа ва на ру бу Евро пе). 

Ка да је реч о тек сто ви ма чи ји су ау то ри по ли ти ча ри с Бал ка на, у 
на шем узо р ку се по ја вљу ју три та ква тек ста. Ау то ри пр вог тек ста су Ми ло 
Ђу ка но вић и Зо ран Ђин ђић (пред сед ник Цр не Го ре, и срп ски по ли ти чар, 
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ка сни је пре ми јер Ср би је), ау то ри дру гог тек ста су Стје пан Ме сић, Бо рис 
Трај ков ски, Зо ран Жив ко вић и Фа тос На но (та да шњи пред сед ни ци Хр-
ват ске и Ма ке до ни је и та да шњи пре ми је ри Ср би је и Ал ба ни је), а ау тор 
тре ћег тек ста је Стје пан Ме сић. Ђу ка но вић и Ђин ђић су на пи са ли ди пло-
мат ски текст, у ко ме из ра жа ва ју на ду да ће Ју го сла ви ја би ти ин те гри са-
на у Европ ску уни ју и на гла ша ва ју де мо крат ску по све ће ност Цр не Го ре 
и Ср би је де мо кра ти ји [Dju ka no vic and Djin djic 1999]. Они та ко ђе на во де 
да је ја ко те шко за де мо крат ску опо зи ци ју да функ ци о ни ше ефи ка сно, 
бу ду ћи да их на род ви ди као део За па да ко ји је бом бар до вао Ср би ју. Текст 
ко ји су пот пи са ли Стје пан Ме сић, Бо рис Трај ков ски, Зо ран Жив ко вић и 
Фа тос На но по себ но је за ни мљив јер упо тре бља ва ис кљу чи во из раз Ју го-
и сточ на Евро па, чи ме ау то ри на сто је да ста ве ре ги он у по зи тив ни ји кон-
текст, а текст го во ри о ин те гра ци ји Ју го и сточ не Евро пе у оста так Евро пе 
[Me sic et al. 2003]. У слич ном ма ни ру, по но во, пи ше Стје пан Ме сић у свом 
тек сту, по ми њу ћи исто ис кљу чи во са мо Ју го и сточ ну Евро пу [Me sic 2002]. 
У овом тек сту, та да шњи пред сед ник Хр ват ске го во ри о пот пу ној спрем-
но сти Хр ват ске да за до во љи све усло ве за ула зак у НА ТО.

По след ња ва ри ја бла ко ју смо по ста ви ли у ис тра жи ва њу је су гра до ви 
из ко јих до ла зе до пи сни ци. Исто као код прет ход не ва ри ја бле, ов де ни је 
би ло мо гу ће утвр ди ти за сва ки текст, из које је земље ау тор. Ипак, на 
осно ву оног што је сте би ло мо гу ће утвр ди ти, мо же мо из ве сти од ре ђе не 
за кључ ке. Тек сто ви ко је је об у хва тио наш узо рак до ла зе из 16 раз ли чи тих 
др жа ва (ви де ти Гра фи кон 8). Оче ки ва но, нај ве ћи број тек сто ва до ла зи из 
САД и Ве ли ке Бри та ни је, бу ду ћи да су ово зе мље ко је су нај ви ше уче ство-
ва ле у до га ђа ји ма ко ји су по кри ве ни овим тек сто ви ма.

Гра фи кон 8. Др жа ве из ко јих до ла зе ау то ри тек сто ва
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За ни мљи во је да пре ма по да ци ма ко ји су до ступ ни, ни је би ло ни јед-
ног тек ста из Ру си је, бу ду ћи да се ова те ма ите ка ко ти че Ру си је и да је 
са ма ви ше пу та по ме ну та у тек сто ви ма оста лих ау то ра. Ово сва ка ко има 
ве зе и с уре ђи вач ком по ли ти ком Њу јорк тај мса, из ме ђу оста лог. Ова ква 
рас по де ла узо р ка је сва ка ко је дан од ин ди ка то ра на осно ву ко јег мо же мо 
твр ди ти да у овим тек сто ви ма про на ла зи мо став За па да о де ша ва њи ма 
на Бал ка ну и осли ка ва ње овог про сто ра од стра не За па да. 

Пред ста вља њем ре зул та та у окви ру по след ње ва ри ја бле за вр ша ва мо 
овај нај оп се жни ји, уоп ште ни при каз на шег узор ка. Овај при каз нам омо-
гу ћа ва да у на ред ном де лу да мо кра так осврт на раз ли ку у упо тре би 
тер ми на Бал кан – Ју го и сточ на Евро па и до дат ну кра ћу ана ли зу нај ин те-
ре сант ни јих тек сто ва и па су са ко ји от кри ва ју раз ли чи те дис кур се, ко ји 
ни су об у хва ће ни прет ход ним из ла га њем. 

УПО ТРЕ БА ТЕР МИ НА „БАЛ КАН” И „ЈУ ГО И СТОЧ НА  
ЕВРО ПА” И ПРИ КАЗ ДИС КУР СА

Као што смо већ на ве ли на по чет ку овог по гла вља, у окви ру узор ка 
по сто ји 16 тек сто ва где се овај ре ги он обе ле жа ва ис кљу чи во тер ми ном 
So ut he ast Eu ro pe/So ut he a stern Eu ro pe (Ју го и сточ на Евро па), за тим 26 тек-
сто ва где се упо тре бља ва ју оба тер ми на, од но сно и Bal kan или Bal kans 
и So ut he a stern Eu ro pe или So ut he ast Eu ro pe и 208 тек сто ва где се упо тре-
бља ва из ри чи то тер мин Bal kan или Bal kans. У на став ку ће мо да ти кра ћи 
при каз и од го вор на пи та ње да ли по сто ји раз ли ка у упо тре би тер ми на, 
и ако по сто ји у че му је та раз ли ка.

Мо жда је нај бо ље по ћи од де ла узор ка у ко јем се ко ри сте оба тер ми-
на, јер ту у јед ном тек сту мо же мо да из вр ши мо ком па ра ци ју слу ча је ва. 
У окви ру овог де ла узор ка, за пет од 26 тек сто ва смо утвр ди ли да не по-
сто ји ни ка ква раз ли ка у упот ре би тер ми на, док се у оста лим тек сто ви ма 
мо гла уо чи ти од ре ђе на раз ли ка. Јед на од вр ло че стих упо тре ба се сва ка-
ко ја вља при по ме ну Пак та за ста бил ност Ју го и сточ не Евро пе. Ов де већ 
при ме ћу је мо да ово те ло у се би не са др жи на зив „Бал кан”, иа ко је то на зив 
за ге о граф ски ре ги он ко ји Пакт об у хва та. Та ко ђе, ја вља се по мен тер ми на 
„Ју го и сточ на Евро па” уз тер мин с по зи тив ном ко но та ци јом – „ста бил ност”. 
Ова ква си ту а ци ја је при сут на и у оста лим тек сто ви ма, где је при ме ће на 
од ре ђе на раз ли ка у упо тре би ова два тер ми на. Та ко, у јед ном тек сту, већ 
у пр вом па су су при ме ђу је мо раз ли ку. Gro wing mi li tant ac ti vity by et hnic 
Al ba nian gu er ril las along the Ma ce do nian and Yugo slav bor ders po ses a po-
ten ti ally se ri o us thre at to re gi o nal sta bi lity in so ut he a stern Eu ro pe. Ho we ver, 
we sho uld put fe ars of a new Bal kan war in the ir pro per per spec ti ve [Hom bach 
2001]. Да кле, ов де при ме ђу је мо да ау тор ко ри сти реч „ста бил ност” уз 
тер мин „Ју го и сточ на Евро па”, а „рат” уз тер мин „Бал кан”.

У тек сту То ма Га ла ге ра, на ла зи мо об ја шње ње па ра диг ме „Бал кан”. 
Га ла гер ка же да Бал кан оста је јед на од нај не га тив ни јих па ра диг ми у ме-
ђу на род ним од но си ма [Gal lag her 1999].
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Ко нач но, Фло ра Лу ис у свом тек сту об ја шња ва тер ми но ло шку раз-
ли ку: The na me is ta ken from the mo un ta ins which do mi na te the pe nin su la 
and its hin ter land, but ‘Bal kan’ has co me to be con si de red a ne ga ti ve, un de-
si ra ble de scrip tion of pe o ple do o med to re pe at di sa ster. The po li ti cally cor rect 
term is now ҅So ut he ast Eu ro pe̓ , which, li ke Cen tral and Ea stern Eu ro pe, is 
pre su med to ca rry no bag ga ge. [Le wis 1999]. Да кле, ау тор ка ов де ука зу је 
упра во на ону раз ли ку ко ја је, из ме ђу оста лог, пред мет на шег ис тра жи-
ва ња. 

У тек сто ви ма у ко ји ма ау то ри упо тре бља ва ју са мо тер мин „Ју го-
источ на Евро па” слич на је си ту а ци ја. Ни ка ква раз ли ка у упо тре би ни је 
при ме ђе на у три тек ста од укуп но 16. У оста лим тек сто ви ма „Ју го и сточ-
на Евро па” по ми ње се углав ном у кон тек сту ста бил но сти, ин те гра ци је у 
ЕУ, про спе ри те та, ми ра и де мо кра ти је, про ме ни по ли тич ке па ра диг ме и 
сл. На при мер, текст Ро ма на Про ди ја, ко ји је у то вре ме био пред сед ник 
Европ ске ко ми си је, сим бо лич но но си на зив “A New Chap ter for So ut he ast 
Eu ro pe” [Pro di 2000]. Та ко ђе, у тек сту, Про ди го во ри о про ме ни по ли тич-
ке па ра диг ме у Ју го и сточ ној Евро пи и де мо кра ти ји ко ја мар ши ра у овом 
ре ги о ну. Ниг де се не по ми ње Бал кан, ни ти би ло ка кве не га тив не ко но-
та ци је ко је углав ном пра те овај тер мин, и то са мо го ди ну да на на кон 
окон ча ња НА ТО бом бар до ва ња Ср би је. 

Да кле, ком па ра ци јом дис кур са у ко ји ма се по ми њу тер мин „Бал кан” 
и тер мин „Ју го и сточ на Евро па”, до ла зи мо до за кључ ка да по је ди ни ау то ри 
ко ри сте тер ми не у за ви сно сти од по зи ти вног или не га тив ног кон тек ста, 
од но сно да тер мин „Бал кан” ко ри сте у не га тив ном, а тер мин „Ју го и сточ-
на Евро па” у по зи тив ном кон тек сту. Ипак, не мо же мо ре ћи да је ово оп ште 
пра ви ло у упо тре би ових тер ми на, бу ду ћи да и да ље по сто ји до ста ау то ра 
ко ји не пра ве раз ли ку и оба тер ми на ко ри сте под јед на ко у оба кон тек ста. 

Нај зад, на са мом кра ју на ше ква ли та тив не ана ли зе дис кур са, да ће мо 
по је ди не за ни мљи ве при ме ре, ко ји до са да ни су би ли при ка за ни. Ин те-
ре сант на је на при мер упо тре ба ме та фо ре о Бал ка ну у тек сту “Cor rup tion 
is the No. 1 Con ten der” [Ba r ra 1999]. На и ме, ау тор пи ше о бок су и ко руп-
ци ји ко ја ле жи у овом спор ту, и он да об ја шња ва да је бокс за пра во Бал кан 
ме ђу спор то ви ма, по де љен из ме ђу ви ше ор га ни за ци ја. Да кле, ау тор уоп-
ште не пи ше о ра ту, ни ти о би ло че му што има ве зе с Бал ка ном, али ко-
ри сти овај тер мин као ме та фо ру. Да би не што би ло ве ро до стој на ме та фо ра, 
то не што мо ра би ти пре по зна то у дру штву као та кво. То зна чи да је Бал-
кан при хва ће на ма та фо ра за по де ле, рас пар ча ва ње и слич не кон цеп те. 

За тим, ау тор јед ног тек ста по ста вља пи та ње да ли је мо гу ће да Сло-
бо дан Ми ло ше вић и ње го ви пра ти о ци не ће ста ти и пре за ти од би ло че га 
на Ко со ву, због сво је уро ђе не људ ске агре си је, на сле ђе не од жи во тињ ских 
пре да ка, а од но си се на по се до ва ње те ри то ри је за ко ју ми слиш да је тво ја 
[Le ving ston and In ter na ti o nal He rald Tri bu ne, 1999]. Да кле, ов де ау тор ди-
рект но сме шта Бал кан у кон текст три бал ског на ро да, ко ји још увек жи ви по 
жи во тињ ским пра ви ли ма и пре ма жи во тињ ским ин стик ти ма ко ји га во де.

Ипак, по сто ји не ко ли ко тек сто ва ко ји за у зи ма ју дру га чи ју по зи ци ју 
и кри ти ку ју при стра сност у пи са њу и по јед но ста вље на гле ди шта. На 
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при мер, у тек сту “A se a rch for ju sti ce in the Ha gue”, ау тор ка же да се Ми ло-
ше ви ће во су ђе ње не мо же по сма тра ти по јед но ста вље но, и да се зло чи ни 
по чи ње ни про тив Ср ба не мо гу ума њи ва ти, гу ра ти под те пих, док се зло-
чи ни по чи ње ни про тив дру гих пре у ве ли ча ва ју и по гре шно пред ста вља ју 
[Huz svai 2002].

Да кле, ов де ау тор по ку ша ва да ши ре са гле да сло жен кон текст, и све 
стра не ко је по сто је у овој при чи, за раз ли ку од ве ћи не тек сто ва где не про-
на ла зи мо ова кав при ступ. Он упра во кри ти ку је тај по јед но ста вљен при ступ.

О овом по след њем де лу ко ји се ба ви ре зул та ти ма на шег ис тра жи ва ња, 
ви де ли смо раз ли ку у упо тре би тер ми на „Бал кан” и „Ју го и сточ на Евро па”, 
кра так пре глед дис кур са у ко ји ма се тер ми ни ко ри сте и на чи на на ко ји 
ау то ри осли ка ва ју Бал кан и зе мље ко је му при па да ју.

ЗА КЉУ ЧАК

На кон спро ве де ног ис тра жи ва ња и ана ли зе 250 тек сто ва у но ви на ма 
Њу јорк тајмс, ко ји су на пи са ни у пе ри о ду од де сет го ди на, тач ни је од 1. ја-
ну а ра 1998. до 31. де цем бра 2007. го ди не, мо же мо из ве сти не ко ли ко ва жних 
за кљу ча ка о то ме ка ко је је дан од чи та ни јих и зна чај них аме рич ких ме ди-
ја кроз тек сто ве сво јих ко лум ни ста и до пи сни ка осли као Бал кан/Ју го источ-
ну Евро пу у пе ри о ду кон флик та с овим ре ги о ном и пост кон фликт ном 
пе ри о ду. Вр ло је мо гу ће да би ода бир дру га чи јег пе ри о да до нео са со бом 
дру га чи је за кључ ке, али упра во је спе ци фич ност овог пе ри о да ути ца ла 
на фор ми ра ње ова ких за кљу ча ка.

Нај пре, мо же мо твр ди ти да је ве ћи на ау то ра ко ји су пи са ли за Њу јорк 
тајмс, би ло да до ла зе из САД или из не ке дру ге зе мље, по не кад ве о ма 
по јед но ста вље но да ва ло при каз си ту а ци је у овом ре ги о ну осла ња ју ћи се 
при том на кла сич не сте ре о ти пе ко ји се ве зу ју за овај ре ги он. У тек сто-
ви ма пре по зна је мо и ори јен та ли зам од но сно бал ка ни зам, као и при стра-
сан по глед на ову сло же ну си ту а ци ју. Ве ћи на тек сто ва ба ви се Бал ка ном 
по ла зе ћи од за пад не пер спек ти ве и од но са За па да пре ма ре ги о ну. Та ко 
ови тек сто ви про из во де Бал кан, уба цу ју ту иде ју у све дру штве не струк-
ту ре, па на кра ју и у сâм Бал кан. Ов де мо же мо про ши ри ти де фи ни ци ју 
„бал ка ни зма” ко ју је да ла Ма ри ја То до ро ва. Она ка же да иста ко ре ла ци-
ја ко ја по сто ји у окви ру од но са За па да и Бли ског ис то ка, по сто ји и у 
окви ру од но са Евро пе и Бал ка на. За пра во, иста ко ре ла ци ја по сто ји из ме-
ђу За па да и Бал ка на. Ни је са мо Евро па та ко ја осли ка ва Бал кан као при-
ми тив но и на зад но, већ и САД. Све оно што представља, на ла зи мо у овим 
тек сто ви ма – стро ге ро ди те ље ко ји уче де те пра вим вред но сти ма, де те 
ко је ни ка да не ће има ти то ис ку ство и зна ње ко је има ју ро ди те љи, успа-
ва ног ро ђа ка с Ис то ка ко ји не мо же да стиг не За пад, про бле ма тич но под-
руч је где вла да ју при ми тив ни и жи во тињ ски прин ци пи. 

За тим, по твр ди ли смо да се у овим тек сто ви ма ите ка ко гра ди ја сна 
сли ка дру гог, сли ка „Бал ка на”, и то по јед но ста вље на. Вра ћа мо се и ов де 
на сте ре о ти пе ко је је ака дем ска за јед ни ца већ уве ли ко пре по зна ла у прак си 
а из у ча ва ла у те о ри ји. То је де фи ни са ње Бал ка на кроз на си ље, не ва спи-
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та ност и вар ва ри зам и по сма тра ње кроз уску при зму, ола ко по ми ња ње 
сло же них кон це па та и ола ко ко ри шће ње моћ них тер ми на и син таг ми 
ко је са со бом но се моћ не емо ци о нал не на бо је и зна че ња, гра де ћи сли ку 
код чи та лач ке пу бли ке.

Та ко ђе, утвр ди ли смо да по сто ји мно го ви ше не га тив них кон тек ста 
у ко ји ма се по ми њао овај ре ги он у том пе ри о ду, а да та ко ђе по сто ји и раз-
ли ка у окви ру то га ко ји део ре ги о на се по ми ње. Та ко уо ча ва мо раз ли ку 
у кон тек сти ма у ко ји ма се по ми њу Ср би ја, Ко со во, Бо сна и Хер це го ви на, 
Ма ке до ни ја и кон тек сти ма у ко ји ма се по ми њу Хр ват ска и Цр на Го ра. 
Сва ка ко, ово има ве зе и с де ша ва њи ма на тим те ри то ри ја ма. 

Нај зад, ка да је у пи та њу раз ли ка ме ђу тер ми ни ма „Бал кан” и „Ју го-
и сточ на Евро па”, она по сто ји код не ких ау то ра, и са сто ји се у том што се 
тер мин „Ју го и сточ на Евро па” ко ри сти ка да се ре ги он по ми ње у по зи тив-
ном кон тек сту, а тер мин „Бал кан” у не га тив ном кон тек сту. Ипак, не мо-
же мо ре ћи да се ова раз ли ка по ми ње то ли ко че сто, да би смо уста но ви ли 
пра ви ло у пи са њу. Ова ква раз ли ка ипак оста је у ака дем ском и де ли мич-
но по ли тич ком кру гу, као по жељ но и не по жељ но ко но ти ра ње ре ги о на. 

Ово ис тра жи ва ње исто вре ме но де ли мич но пру жа увид у то ка ко је 
аме рич ка јав ност до жи вља ва ла рат на Ко со ву, као зна ча јан ме ђу на род ни 
до га ђај у ко јем је САД има ла ве ли ку уло гу. Пе ри од од 10 го ди на је до во-
љан да се од ре ђе на сли ка уста ли и при хва ти, те по ла зе ћи од то га, а гле-
да ју ћи из да на шње пер спек ти ве, од Бал ка на се оче ку је но ва тур бу лен ци-
ја и кон фликт. Ме ди ји мо жда не пра ве зна чај ну тер ми но ло шку раз ли ку, 
али ите ка ко има ју моћ да би ра ју кон текст и ре чи ко ји ма ће не што опи са ти. 
Ни је исто ако не ко ка же рат или ге но цид. Ни је исто ако не ко ка же уби ство 
или ма са кр. За то ће увек би ти ак ту ел но ис тра жи ва ти ме диј ска пи са ња о 
од ре ђе ном до га ђа ју, узи ма ју ћи у об зир уло гу ко ју ме ди ји има ју и чи ње ни-
цу да не ко та мо на дру гом кра ју све та не зна ни шта о Бал ка ну, осим да 
је то про бле ма тич но да ле ко под руч је, где жи ве пле мен ски на ро ди, во ђе ни 
жи во тињ ским ин стик том и же љом за те ри то ри јом ко ја ни је њи хо ва.

Сва ка ко, ово ис тра жи ва ње са мо је део ши ре сли ке, и пер спек ти ва 
јед ног аме рич ког ме ди ја.
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SUM MARY: This work fo cu ses on the re se arch of me dia texts from the daily new-
spa per New York Ti mes, which in clu de words “Bal kans”/“Bal kan” and “So ut he ast Eu ro-
pe”/“So ut he a stern Eu ro pe”, and which we re pu blis hed over ten years pe riod, from 1998 
to 2007. Two co lumns we re analyzed, “Edi to ri als” and “Opi nion”, sin ce they are the best 
pic tu re of the ad di tu de of me dia to wards the su bject or is sue in qu e sti on. The spe cial fo-
cus was on the con text and di sco ur se of the sto ri es abo ut this re gion, keywords which 
we re used and the qu e sti on of dif fe rent ap pro ach, de pen ding on the words which aut hors 
used to re fer to this area – Bal kan or So ut he ast Eu ro pe. In or der to gi ve a wi der pic tu re 
abo ut the sam ple, the me dia texts, this pa per will start with the pre sen ta tion of the New 
York Ti mes, and af ter that the re se arch will be pre sen ted – the ge ne ral re sults, ca te go ri es, 
va ri a bles and the most im por tant con clu si ons. 

KEYWORDS: Bal kan, So ut he ast Eu ro pe, Yugo sla via, Ko so vo, war, New York Ti mes, 
me dia
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КИ НА СЕ ГЛО БА ЛИ ЗУ ЈЕ: 
ИМ ПЛЕ МЕН ТА ЦИ ЈА УТО ПИ ЈЕ?

(Из ве штај са ску па „КПК у ди ја ло гу са све том:  
Ино ва ци је у гло бал ном еко ном ском упра вља њу”,  

Чунг ћинг, 13–15. ок то бар 2016) 

Ово је био тре ћи ди ја лог Пар ти је (КПК) са све том. Пр ва два одр жа-
на су у Пе кин гу (про шле1 и прет про шле го ди не), а овај у Чунг ћин гу, 
нај мно го људ ни јем ки не ском гра ду (33 ми ли о на ста нов ни ка), с нај ди на-
мич ни јом сто пом ра ста БДП-а од 11% (док се у Ки ни та сто па го то во 
пре по ло ви ла, озна ча ва ју ћи по че так ере „но ве нор мал но сти” – тј. „пре ла-
зак од кван ти те та на ква ли тет”).

Чунг ћинг2 је иза бран да би уче сни ци из пр ве ру ке мо гли да ви де 
прак су и ре зул та те ино ва тив них ме ра ко је Ки на пред у зи ма у еко ном ском 
упра вља њу. 

Те ма ово го ди шњег Ди ја ло га би ла је „Ино ва ци је у гло бал ном еко-
ном ском упра вља њу: ини ци ја ти ве и ак ци је по ли тич ких пар ти ја”, дру гим 
ре чи ма, ко ли ко и ка ко по ли тич ке пар ти је мо гу да до при не су ре а ли за ци-
ји (ки не ског, а гло бал ног) ме га про јек та Но ви пут сви ле („По јас и пут”) 
ко ји пред ста вља (у свет ским раз ме ра ма пи о нир ску) син те зу те лу ро крат-
ске и та ла со крат ске ге о е ко ном ске стра те ги је, а ко ја је и по об у хва ту и 
раз у ђе но сти без пре се да на у свет ској исто ри ји; та стра те ги ја – на пр ви 
по глед – де лу је као „не мо гу ћа ми си ја”. Да ли је то по сла ње оства ри во, 
ко ји су из гле ди „им пле мен та ци је уто пи је”, ко је су мо гућ но сти (и гра ни-
це) ин те лек ту ал ног (и мо рал ног) во ђе ња дру штва, од нос де мо кра ти је и 
ме ри то кра ти је (по сто ји ли њи хо ва оп ти мал на ком би на ци ја и да ли се она 
ме ња у вре ме ну и про сто ру), итд., итд. Све су то би ла пи та ња на днев ном 
ре ду овог ску па. 

Плат фор ма ску па оди ше исто вре ме но прин ци пи јел но шћу и праг ма-
ти змом. Она (у ду ху Денг Сја о пин га) ми ри и уса гла ша ва на че ла, вред но-
сти и ин те ре се. У њој се по ла зи од то га да „у ери ка да се људ ска би ћа 

1 Те ма Ди ја ло га 2015. би ла је: „Ди сци пли но ва ти Пар ти ју: Од го вор ност Пар ти је”. 
2 За хва љу јем се На та ши Ко стић на тран сли те ра ци ји ки не ских то по ни ма и лич них 

име на. 
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све ви ше по ве зу ју у за јед ни цу ... суд би не и ин те ре са, из град ња и ре фор-
ма си сте ма гло бал ног еко ном ског упра вља ња – ко ји укљу чу је ин те ре се 
свих при вре да у све ту и бла го ста ње свих ста нов ни ка пла не те – по ста је 
све ур гент ни ји зах тев ко ји за јед нич ки тре ба да по др же (и као свој за да так 
ре а ли зу ју) раз ли чи те ор га ни за ци је зе ма ља и ре ги о на у про це су у ко ме 
мо ра да се чу је глас сва ке лич но сти и у ко ме је нео п ход на му др ост свих 
стра на”. 

На скуп су по зва ни ли де ри по ли тич ких пар ти ја, др жав ни ци, на уч-
ни ци, при вред ни ци... Ода зва ле су се лич но сти (пре ко 300) и ор га ни за ци-
је (не ко ли ко де се ти на) из ви ше од 50 зе ма ља, нај ви ше из Афри ке и ју го-
и сточ не Ази је, али и из Евро пе, Ау стра ли је, Но вог Зе лан да, САД, Ру ске 
Фе де ра ци је, бив ших со вјет ских ре пу бли ка, Мон го ли је, Ја па на, Ју жне 
Ко ре је, Син га пу ра, Ка на де, Мек си ка, Ар ген ти не... 

Скуп је одр жан од 13. до 15. ок то бра 2016. го ди не у бив шој рат ној 
пре сто ни ци Ки не; за то је про грам укљу чио и по се ту му зе ју ра та и ре во-
лу ци је и раз го вор с ло кал ним вла сти ма о пи та њи ма раз во ја гра да. Сли чан 
раз го вор (ви ше окре нут те ма ма бу дућ но сти) упри ли чен је и у чунг ћин-
шком Ур ба ни стич ком за во ду где је по сле фа сци нант не ви зу ел не пре зен-
та ци је би ло го во ра о пет стра те шких пра ва ца раз во ја Гра да-По кра ји не 
Чунг ћинг. Та ко ће се раз го ва ра ло о са рад њи чунг ћин шких пла не ра-ур ба-
ни ста с ко ле га ма у дру гим (пре све га, африч ким) зе мља ма у град њи „па-
мет них” гра до ва-ба шти. 

По сле све ча ног бан ке та 13. уве че, 14. ок то бра ују тро усле ди ла је це-
ре мо ни ја отва ра ња у ко јој су се (ви ше у рад ном не го це ре мо ни јал ном 
сти лу, да кле, крат ко и са др жај но) обра ти ли: Сонг Тао, ми ни стар у Ме ђу-
на род ном оде ље њу ЦК КПК (IDCPC); Ху анг Ћи фан, за ме ник се кре та ра 
ОК КПК и гра до на чел ник Чунг ћин га (пред сед ник оп штин ске на род не 
вла де); Kcајсомфоне Фом ви ха не, пред сед ник Ла о ског на ци о нал ног фрон та 
из град ње, Едвард Ми ли банд, мла ђи син Рал фа Ми ли бан да, (марк си стич-
ког те о ре ти ча ра, ро ђен 1969), не ка да шњи ли дер Ла бу ри стич ке стран ке, 
члан бри тан ског Пар ла мен та и бив ши др жав ни се кре тар за енер ге ти ку 
и кли мат ске про ме не. 

Од стра них уче сни ка ску па – др жав ни ка и по ли ти ча ра – (осим на-
ве де них) тре ба још по ме ну ти не ке ак ту ел не и бив ше др жав не слу жбе ни-
ке и ли де ре по ли тич ких пар ти ја: 

Ак ту ел ни др жав ни слу жбе ни ци: Чар лот Сал вај, пре ми јер Ва ну а туа; 
Ми је гом бо Енк хболд, пред сед ник мон гол ског пар ла мен та; Чињ бај Тур-
сун бе ков, пред сед ник Пар ла мен та Кир ги зи је; Аб ду ла Ма сех Мо ха мед, 
пред сед ник На род ног Меџ ли са (скуп шти не) Мал ди ва; Сам деч Кро ла хом 
Сар Хенг, за ме ник пре ми је ра и ми ни стар уну тра шњих по сло ва Кам бо џе; 
Ба дри ја Су ли ман Абас Ха мид, за ме ни ца пред сед ни ка пар ла мен та Су да-
на; Мар се ли но Бар те ле ми, за ме ник пред сед ни ка Пар ла мен та Ва ну а туа; 
Оук Ра бун, ми ни стар ру рал ног раз во ја у Вла ди Кам бо џе; Це дев Даш дорџ, 
мон гол ски ми ни стар ру дар ства и те шке ин ду стри је; Пу рев џав Ганк ху, 
мон гол ски ми ни стар енер ге ти ке; Нко си на ти Мте тва, ју жно а фрич ки ми-
ни стар умет но сти и кул ту ре; Пол Лим, кам бо џан ски ми ни стар уну тра-
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шњих по сло ва; Ел Са диг Мо ха мед Али, ми ни стар спољ не тр го ви не Су-
да на; Као Дук Фат, ви со ки др жав ни чи нов ник у Mи ни стар ству при вре де 
Ви јет на ма...

Бив ши др жав ни слу жбе ни ци: Бро ни слав Ко мо ров ски, не ка да шњи 
пред сед ник Пољ ске; До ми ник Де Вил пен, бив ши фран цу ски пре ми јер; 
Жан Кре тјен, бив ши ка над ски пре ми јер; Ке вин Руд, бив ши пре ми јер Ау-
стра ли је; Ла јам Берн, бив ши ми ни стар фи нан си ја УК; Сер геј Же ље зњак, 
за ме ник ге не рал ног се кре та ра Је дин стве не Ру си је и бив ши пот пред сед ник 
ру ске Ду ме; Ви ра џај Ви ра ме ти кул, бив ши ми ни стар на у ке и тех но ло ги-
је у вла ди Тај лан да; На ли ни Та ви син, бив ша ми ни стар ка без порт фе ља 
у тај ланд ској вла ди... 

По ред то га, ску пу је при су ство ва ло 26 стра них ди пло ма та акре ди-
то ва них у Ки ни (углав ном из су сед них зе ма ља). 

У Ди ја ло гу 2016 уче ство ва ло је пре ко че тр де сет пар ти ја: Ко му ни-
стич ка пар ти ја Ви јет на ма; Ко му ни стич ка пар ти ја Фран цу ске; На род на 
пар ти ја, Кам бо џа; Ре пу бли кан ски пред лог (Pro pu e sta Re pu bli ca na, PRO) 
Ар ген ти на; Гол кар пар ти ја, Ин до не зи ја; Пар ти ја Нур Отан, Ка зах стан; 
Ин сти ту ци о нал на ре во лу ци о на р на пар ти ја (Par ti do Re vo lu ci o na rio In sti-
tu ci o nal, PRI), Мек си ко; Мо зам бич ки осло бо ди лач ки фронт (Fren te de 
Libertação de Mo ç am bi que, FRE LI MO) Мо зам бик; На род на ор га ни за ци ја 
Ју го за пад не Афри ке (So uth West Afri ca Pe o ple’s Or ga ni za tion, SWA PO), 
На ми би ја; Је дин стве на Ру си ја; Африч ки на ци о нал ни кон грес, Ју жна 
Афри ка; Де мо крат ска стран ка, Тај ланд; Ча ма Ча Ма пин ду зи (Cha ma Cha 
Ma pin du zi, CCM; Пар ти ја ре во лу ци је), Тан за ни ја; На ци о нал ни по крет 
от по ра, Уган да; Зим баб ве ан ски африч ки на ци о нал ни са ве зно-па три от ски 
фронт (ZA NU-PF ), Зим баб ве; Пар ти ја на ци о нал не бу дућ но сти, Еги пат; 
Европ ска ује ди ње на ле ви ца / Нор диј ска зе ле на ле ви ца (Eu ro pean Uni ted 
Left / Nor dic Green Left Eu ro pean Par li a men tary Gro up, GUE/NGL), гру па 
стра на ка у Европ ском пар ла мен ту; СДП (SDP), СР Не мач ка; Со ци ја ли-
стич ка пар ти ја Ма ђар ске; Ли бе рал но-де мо крат ска пар ти ја Ја па на; Уни ја 
со ли дар но сти и раз во ја, Ми јан мар; Стран ка прав де и раз во ја, Тур ска; На-
род ни по крет за осло бо ђе ње Ан го ле – Пар ти ја ра да (Mo vi men to Po pu lar 
de Libertação de An go la – Par ti do do Tra bal ho) MPLA-РТ, Ан го ла; Пар ти ја 
сло бод них Егип ћа на; Со ци ја ли стич ки по крет за ин те гра ци ју, Ал ба ни ја; 
На род на пар ти ја об но ве и де мо кра ти је (Pe o ple’s Party for Re con struc tion 
and De moc racy, PPRD), ДР Кон го; На род ни збор за на пре дак (Pe o ple’s Rally 
for Pro gress, RPP), Џи бу ти; Ети оп ски ре во лу ци о нар ни на род ни фронт; 
Ко му ни стич ка пар ти ја Фран цу ске; Џа на та пар ти ја, Ин ди ја; Де мо крат ска 
стран ка Ита ли је; Де мо крат ска стран ка Ја па на; Пар ти ја ју би ле ја (Ju bi lee 
Party), Ке ни ја; На род на ре во лу ци о нар на пар ти ја (Pe o ple’s Re vo lu ti o nary 
Party, PRP), Ла ос; Ла бу ри стич ка пар ти ја, Но ви Зе ланд; Али јан са за Ре пу-
бли ку – Ја кар (APR-Yaa ka ar; L’Al li an ce po ur la Répu bli que, APR), Се не гал; 
На ци о нал на кон гре сна пар ти ја, Су дан; Су дан ски на род ни осло бо ди лач ки 
по крет (Su dan Pe o ple’s Li be ra tion Mo ve ment, SPML), Ју жни Су дан...

Пар ти је су де ле ги ра ле сво је чел не или дру ге, ви со ко ран ги ра не, чла-
но ве.
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У Ди ја ло гу 2016 уче ство ва ло је око 60 ки не ских де ле га та из др жав-
них и пар тиј ских струк ту ра (од то га 20 у VIP ста ту су): 

Ху анг Кун минг, из вр шни ви це ми ни стар Оде ље ња за пу бли ци тет и 
ге не рал ни ди рек тор Кан це ла ри је Управ ног ко ми те та ЦК КПК за ду хов-
ну ци ви ли за ци ју (Of fi ce of the Spi ri tual Ci vi li za tion Ste e ring Com mit tee of 
the CPC Cen tral Com mit tee); Ху анг Ћи фан, за ме ник се кре та ра ОК КПК и 
гра до на чел ник Чунг ћин га (пред сед ник оп штин ске на род не вла де); Су 
Ђин гје, пред сед ник Чунг ћин шког ко ми те та Ки не ске на род не кон сул та-
тив не кон фе рен ци је; Гуо Је џу, ви це ми ни стар у Ме ђу на род ном оде ље њу 
ЦК КПК (IDCPC); Сjу Ли у пинг, ви це ми ни стар ка у Ме ђу на род ном оде-
ље њу ЦК КПК (IDCPC); Лин Ји фу, не ка да шњи пот пред сед ник Свет ске 
бан ке и по ча сни де кан На ци о нал не шко ле раз во ја у Пе кин гу; Кај Фанг, 
пот пред сед ник Ки не ске ака де ми је дру штве них на у ка; Фанг Синг хај, 
пот пред сед ник Ки не ске ре гу ла тор не ко ми си је за хар ти је од вред но сти; 
Џанг Гу о ћинг, за ме ник се кре та ра ОК КПК у Чунг ћин гу; Џанг Минг, члан 
Стал ног ко ми те та и ге не рал ни се кре тар ОК КПК у Чунг ћин гу; Чен Лиу-
пинг, за ме ник гра до на чел ни ка Оп штин ске на род не вла де у Чунг ћин гу; Лиу 
Гуejпинг, за ме ник гра до на чел ни ка Оп штин ске на род не вла де у Чунг ћин-
гу; Лиу Веј, пред сед ник Рен мин уни вер зи те та Ки не; Лиу Ћи тао, се кре тар 
Ки не ске ком па ни је за из град њу ко му ни ка ци ја (Chi na Com mu ni ca tion Con-
struc tion Com pany, CCCC) Ко ми те та КПК и пред сед ник CCCC; Ванг Ја ђун), 
по моћ ник се кре та ра у Ме ђу на род ном оде ље њу ЦК КПК (IDCPC); Ју Бин, 
члан Гру пе во де ћих пар тиј ских чла но ва и ге не рал ни се кре тар Глав не 
кан це ла ри је Цен тра за раз вој на ис тра жи ва ња Др жав ног са ве та; Ли Јeн-
хонг, пред сед ник и CEO, Ba i du.In c ; Лиу Ћиeнгдонг, CEO, JD.com.

Треба по ме ну ти и име на чла но ва „ака дем ске за јед ни це” ко ји су уче-
ство ва ли у Ди ја ло гу 2016: 

Стра ни: Да ни јел Бел, про фе сор Цинг хуа уни вер зи те та; Кјелд Ерик 
Брод сга рд, ди рек тор Цен тра за азиј ска ис тра жи ва ња Ко пен ха ген ске по-
слов не шко ле, Дан ска; Фле минг Кри сти јан сен, про фе сор ки не ских сту ди-
ја на Уни вер зи те ту у Ду ис бур гу, Есен, СР Не мач ка (Чунг ћинг је по чет на 
ста ни ца же ле знич ког евро а зиј ског пу та сви ле, а Ду ис бург, при вре ме но, 
за вр шна ста ни ца тог кра ка По ја са и пу та); Џунг Нам Ли, про фе сор ка и 
ди рек тор ка Цен тра за ки не ске сту ди је при Азиј ском ис тра жи вач ком ин-
сти ту ту Ко реј ског уни вер зи те та, Ју жна Ко ре ја; Ана Ра дван, ди рек тор ка 
Ин сти ту та „Бро ни слав Ко мо ров ски”, Пољ ска; Сер геј Пе тр ја јев, за ме ник 
пред сед ни ка ме ђу на род не уни је Еurasian Con si de ra tion; Дми триј Но ви ков, 
шеф Дру штве но-кон зер ва тив ног цен тра у Ки ни; Мар тин Џејкс, пре да вач 
на оде ље њу за ме ђу на род не сту ди је и по ли ти ку Кем брич ког уни вер зи-
те та; Лин да Јуе, ди рек тор ка Цен тра за ки не ски раст Окс форд ског уни вер-
зи те та, тре нут но го сту ју ћи про фе сор Пе кин шког уни вер зи те та; Џон Рос, 
Чон кјан шки Ин сти тут за фи нан сиј ске сту ди је Рен мин уни вер зи те та; Лиу 
Канг, ди рек тор Ки не ског ис тра жи вач ког цен тра Дјук уни вер зи те та, САД; 
Блејн Џон сон, Цен тар за аме рич ки про грес, Ва шинг тон; Амар Ба та ча ри ја, 
Ин сти тут Бру кингс, Ва шинг тон. 
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До ма ћи: Џенг Јонгниeн, ди рек тор Ин сти ту та за Ис точ ну Ази ју На-
ци о нал ног уни вер зи те та у Син га пу ру; Лиу Јуелиaнг, Фу ђи јан ака де ми ја 
по љо при вред них на у ка; Ли Сјан гјанг, ди рек тор На ци о нал ног ин сти ту та 
за ин тер на ци о нал не стра те ги је Ки не ске ака де ми је дру штве них на у ка; 
Лиу Ка и јанг, за ме ник ге не рал ног се кре та ра Ки не ског удру же ња за ме ђу-
на род но раз у ме ва ње; Ванг Ша о гу анг, Оде ље ње за упра вља ње и за јав ну 
упра ву Ки не ског уни вер зи те та у Хонг Кон гу; Пан Веј, про фе сор и ди рек-
тор Цен тра за ки не ска и гло бал на пи та ња Пе кин шког уни вер зи те та; Ли 
Ши мо, ис тра жи вач Ћон ћиу ин сти ту та за раз вој не и стра те шке сту ди је 
(Шан гај) и члан Са ве та Ин сти ту та за ки не ске сту ди је Фу дан уни вер зи-
те та (то је уни вер зи тет на ко ме је раз ра ђе на ме то до ло ги ја ран ги ра ња свет-
ских уни вер зи те та, тзв. Шан гај ска ли ста); Чанг Веј веј, ди рек тор Ин сти-
ту та за ки не ске сту ди је Фу дан уни вер зи те та; Сонг Лу џенг, ис тра жи вач 
Ћон ћиу ин сти ту та за раз вој не и стра те шке сту ди је (Шан гај), тре нут но у 
Фран цу ској; Џу Хај бин, глав ни еко но мист JP Mor gan Cha se & Co, Ки на; 
Џанг Ђи јен пинг, ди рек тор Цен тра за ре ги о нал ну са рад њу Ки не ске ака-
де ми је за ме ђу на род ну тр го ви ну и еко ном ску са рад њу Ми ни стар ства 
спољ не тр го ви не; Ванг Ји веј, про фе сор Рен мин уни вер зи те та; Ванг Вен, 
из вр шни ди рек тор Чон кјан шког Ин сти ту та за фи нан сиј ске сту ди је Рен-
мин уни вер зи те та; Хе Бјао, за ме ник ди рек то ра Чон кјан шког Ин сти ту та 
за фи нан сиј ске сту ди је Рен мин уни вер зи те та; Лиу Ђи јен пинг, ди рек тор 
ака дем ског оде ље ња Чон кјан шког Ин сти ту та за фи нан сиј ске сту ди је 
Рен мин уни вер зи те та; Џoу Си менг, ис тра жи вач ки се кре тар Чон кјан шког 
Ин сти ту та за фи нан сиј ске сту ди је Рен мин уни вер зи те та.

14. ок то бар

Све ча но отва ра ње

У увод ном сло ву Сун Џенг кај, члан По лит би роа ЦК КПК и се кре тар 
ОК КПК Чунг ћин га де фи ни сао је про грам ски оквир ра да кон фе рен ци је 
по ста вив ши не ко ли ко пи та ња: Пред те шко ћа ма и иза зо ви ма у при вре да-
ма раз ли чи тих зе ма ља и ре ги о на, схва та ју ћи ре ал ност у функ ци о ни са њу 
свет ског си сте ма еко ном ског упра вља ња, су о че ни с ри вал ским стре мље-
њи ма и ар гу мен ти ма и раз ли чи тим кон цеп ти ма и прав ци ма, не мо же мо 
а да се не за пи та мо ка ква је све ту по треб на пер спек ти ва у по гле ду гло бал-
ног еко ном ског упра вља ња? Ка ко ће се ин те гри са ти си сте ми упра вља ња 
и иде је раз ли чи тих зе ма ља? И ка ко зе мље мо гу ја ча ти ме ђу соб ну по ве-
за ност у при ме ни сво јих по ли ти ка и пра ви ла?

Ли де ри КПК ви со ког ни воа (у са рад њи с на уч ни ци ма) раз ра ди ли су 
иде ју КПК о гло бал ном еко ном ском упра вља њу по др об но и об у хват но 
та ко да свет мо же раз у ме ти по зи ци ју КПК, њен пред лог и од го вор ност 
у ак тив ном уче шћу у ре фор ми и ино ва ци ја ма ме ђу на род ног еко ном ског 
упра вља ња. 

Ханг џу Г20 са мит је дао мно ге ре зул та те. Свет с ра до зна ло шћу пра ти 
ка ко ће се за кључ ци тог Са ми та про ве сти у де ло, од но сно ка ко ће Ки на 
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под ста ћи при вред ни раз вој у све ту и ино ва ци је у гло бал ном еко ном ском 
упра вља њу пу тем соп стве них ино ва ци ја и ко о р ди на ци је, кроз (еко ном-
ски, со ци јал но и еко ло шки) одр жив, отво рен, ефи ка сан и пра ви чан, за-
јед нич ки раз вој. Ко ји је на пре дак по стиг нут у ки не ским по кра ји на ма, 
гра до ви ма, фи нан сиј ским ин сти ту ци ја ма и пред у зе ћи ма, пре све га у 
ре фор ма ма и раз во ју, као и у ино ва ци ја ма и ис тра жи ва њи ма но вог упра-
вља ња? Ка ко ће Азиј ска бан ка за ин ве сти ра ње у ин фра струк ту ру и Ини-
ци ја ти ва По јас и пут, ко је је Ки на по кре ну ла, ро ди ти но ве иде је и обез-
бе ди ти успе шне ино ва ци је у гло бал ном еко ном ском упра вља њу? Ка ко 
раз вој не пло до ве и ис ку ства Ки не пре ве сти у ви ше до бит нич ки на пре дак 
за све зе мље, од но сно ка ко од то га има ко ри сти чи тав свет? 

На ова пи та ња од го ва ра ли су, да ка ко сва ко са свог ста но ви шта: Ми-
је гом бо Енк холд, пред сед ник Мон гол ске на род не пар ти је и пред сед ник 
Мон гол ског пар ла мен та; Чињ бај Ту р сун бе ков, пред сед ник Па р ла мен та 
Ки р ги зи је; Гве де Ман та ше, ге не рал ни се кре тар Африч ког на ци о нал ног 
кон гре са и До ми ник де Вил пен, не ка да шњи фран цу ски пре ми јер.

Усле ди ле су ра ди о ни це (на зва не Му др ост го во ри), у ко ји ма су по-
дроб ни је раз ма тра на го ре на ве де на пи та ња раз вр ста на у че ти ри те ме:

1. Са рад ња нај ве ћих зе ма ља у гло бал ном еко ном ском упра вља њу
У окви ру ове те ме има ли су крат ка из ла га ња Лин Ји фу, не ка да шњи 

пот пред сед ник Свет ске бан ке и по ча сни де кан На ци о нал не шко ле раз-
во ја у Пе кин гу и Едвард Ми ли банд, бив ши ли дер Ла бу ри стич ке стран ке. 
Мо де ра тор Ванг Вен, из вр шни де кан чон кјан шког Ин сти ту та за фи нан-
сиј ске сту ди је Рен мин уни вер зи те та, пи та њи ма је под сти цао ди ја лог 
дво ји це го вор ни ка, а по том је да вао реч но ви на ри ма и пу бли ци ко ји су 
по ста вља ли пи та ња. Ова Ра ди о ни ца тра ја ла је 60 ми ну та; то ли ко су тра-
ја ле и на ред не три ра ди о ни це, ор га ни зо ва не по истом обра сцу.

2. До бит нич ка (win-win) са рад ња у ини ци ја ти ви „Пут и по јас”
Уче сни ци: Фанг Синг хај, пот пред сед ник Ки не ске ре гу ла тор не ко-

ми си је за хар ти је од вред но сти и Аб хи сит Ве џа ји ва, ли дер Де мо крат ске 
стран ке Тај лан да и бив ши тај ланд ски ми ни стар спољ них по сло ва. Мо де-
ра тор: Ванг Ји веј, про фе сор Рен мин уни вер зи те та. 

3. Уло ге Ки не и Евро пе у гло бал ном еко ном ском упра вља њу
Го вор ни ци: Џенг Јонгниeн, ди рек тор Ин сти ту та за Ис точ ну Ази ју 

На ци о нал ног уни вер зи те та у Син га пу ру и Ла јам Берн, бив ши бри тан ски 
ми ни стар фи нан си ја. Мо де ра тор: Ерик Ли, члан Управ ног од бо ра Ин сти-
ту та за ки не ске сту ди је Фу дан уни вер зи те та.

4. Ки не ски пред ло зи у ве зи с гло бал ним еко ном ским упра вља њем
Го вор ни ци: Чанг Веј веј, де кан Ин сти ту та за ки не ске сту ди је Фу дан 

уни вер зи те та и Мар тин Џејкс, пре да вач на Оде ље њу за ме ђу на род не сту-
ди је и по ли ти ку Кем брич ког уни вер зи те та (и ау тор књи ге: Mar tin Jac qu-
es, When Chi na Ru les the World: The End of the We stern World and the Birth 
of a New Glo bal Or der и фил ма Un der stan ding the Ri se of Chi na). Мо де ра тор: 
Јанг Руи, глав ни спи кер Ки не ске те ле ви зи је (CCTV).
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Пле нар на се си ја I

Пр вим де лом пред се да вао: Гуо Је џу, ви це ми ни стар у IDCPC. Го вор-
ни ци су би ли: Ху анг Кун минг, из вр шни ви це ми ни стар Оде ље ња за пу-
бли ци тет и ге не рал ни ди рек тор Кан це ла ри је Управ ног ко ми те та ЦК КПК 
за ду хов ну ци ви ли за ци ју; Ху анг Ћи фан, за ме ник се кре та ра ОК КПК и 
гра до на чел ник Чунг ћин га; Лин Ји фу, не ка да шњи пот пред сед ник Свет ске 
бан ке и по ча сни де кан На ци о нал не шко ле раз во ја у Пе кин гу; Лиу Веј, 
пред сед ник Рен мин уни вер зи те та Ки не; Кај Фанг, пот пред сед ник Ки не-
ске ака де ми је дру штве них на у ка и Џенг Јонг ни ен, ди рек тор Ин сти ту та 
за Ис точ ну Ази ју На ци о нал ног уни вер зи те та у Син га пу ру. 

Мо де ра тор дру гог де ла био је Јанг Руи, глав ни спи кер Ки не ске те ле-
ви зи је (CCTV). Го вор ни ци: Фанг Синг хај, пот пред сед ник Ки не ске ре гу-
ла тор не ко ми си је за хар ти је од вред но сти; Лиу Ћи тао, се кре тар Ки не ске 
ком па ни је за из град њу ко му ни ка ци ја (CCCC); Се тја Но ван то, ра ни је пред-
сед ник Пар ла мен та Ин до не зи је и ак ту ел ни пред сед ник Гол кар пар ти је; 
Лиу Ћи јанг донг, CEO, JD.com. Ли Јен хонг, пред сед ник и CEO, Ba i du.
In c ; Бро ни слав Ко мо ров ски, не ка да шњи пред сед ник Пољ ске.

Исто вре ме но се одр жа вао и Те о рет ски се ми нар ки не ских и африч ких 
по ли тич ких пар ти ја (ко ји је на ста вио рад и су тра дан) и Ди ја лог КПК и 
по ли тич ких пар ти ја из зе ма ља при бре жних Ме кон гу.

14. ок то бра на ве че уче сни ци кон фе рен ци је мо гли су да ужи ва ју у 
умет нич ком про гра му – Чунг ћинг но ћу – мо за и ку фол клор них, опер ских 
и акро бат ских та ча ка вр хун ских умет ни ка. 

15. ок то бар

Ди ја лог по ли тич ких пар ти ја на те му По ли тич ке пар ти је и ино ва ци-
је у гло бал ном еко ном ском упра вља њу те као је си мул та но у че ти ри гру пе: 

Гру па 1. Мо де ра тор: Чао Веј донг, за ме ник ге не рал ног ди рек то ра 
Би роа III IDCPC (За пад но а зиј ски и се вер но а фрич ки по сло ви). Го вор ни ци: 
Ед мунд Ха џи на сто (бив ши ам ба са дор Ал ба ни је у Ср би ји), члан Пре зи ди-
ју ма и се кре тар за по ли тич ке и из бор не по сло ве ал бан ског Со ци ја ли стич ког 
по крет за ин те гра ци ју, Ели са Спи ро па ли, пред сед ник омла ди не Со ци ја-
ли стич ке пар ти је Ал ба ни је; Фар хад Кван га нов, се кре тар ка зах стан ске 
пар ти је Нур Отан; Ар тик ба јев Осмон бек, члан пар ла мен та Кир ги ста на 
и Сер геј Же ље зњак, за ме ник ге не рал ног се кре та ра Је дин стве не Ру си је.

Гру па 2. Мо де ра тор: Ма Ху еј, ге не рал ни ди рек тор Би роа VII IDCPC 
(Аме рич ки, оке а ниј ски и нор диј ски по сло ви). Го вор ни ци: Едвард Ми ли-
банд, бив ши ли дер ла бу ри ста; Жан-Шарл Не гр, ко ор ди на тор На ци о нал-
ног из вр шног ко ми те та КП Фран цу ске; Тор стен Ша фер-Гум бел, пот пред-
сед ник СПД-а, СРНемачке; Ли ја Квар та пе ле, пред сед ница по сла нич ке 
гру пе Де мо крат ске стран ке у од бо ру за спољ не по сло ве ита ли јан ског Пар-
ла мен та и Нај џел Хо у орт, пред сед ник Ла бу ри стич ке стран ке, Но ви Зе ланд. 

Гру па 3. Мо де ра тор: Рао Ху еј хуа, за ме ник ге не рал ног ди рек то ра 
Би роа I IDCPC (Ју жно а зиј ски и ју го и сточ но а зиј ски по сло ви). Го вор ни ци: 



1058

Ха ја ши Мо то, члан Пред став нич ког до ма и в.д. се кре та ра ја пан ске Ли бе-
рал но де мо крат ске стран ке; 

Су ос Ја ра, члан ЦК и пот пред сед ник Ко ми си је за ме ђу на род не од-
но се кам бо џан ске На род не пар ти је; Го пал Криш ра Ага р вал, на ци о нал ни 
из вр шни члан и на ци о нал ни спи кер ин диј ске Џа на та пар ти је и Дин Ван 
Гу онг, члан ЦК КП Ви јет на ма и за ме ник пред сед ни ка Цен трал не еко-
ном ске ко ми си је. 

Гру па 4. Мо де ра тор: Веј Ћи јанг, ге не рал ни ди рек тор Би роа V IDCPC 
(Ју жно ме рич ки по сло ви). Го вор ни ци: Фран ци ско Квин та на, ге не рал ни 
се кре тар PRO, Мек си ко; Ра ми Ра уф, по моћ ник пред сед ни ка Пар ти је сло-
бод них Егип ћа на; Ах мед Ха рам, за ме ник ге не рал ног се кре та ра еги пат ске 
Пар ти је на ци о нал не бу дућ но сти; Ка ро ли на Мо нр ој дел Ма зо, ге не рал ни 
се кре тар PRI, Мек си ко; и Мех мед Мех ди Екер, за ме ник пред сед ни ка 
тур ске Пар ти је прав де и раз во ја.

Пот пи сник ових ре до ва ни је пра тио рад те че ти ри гру пе, јер се (као 
еко но мист и не пар ти јац) опре де лио за Окру гли сто еко но ми ста, где је 
увод не на по ме не дао Лиу Гу еј пинг, за ме ник гра до на чел ни ка Чун ћин га. 

Те ма пр вог де ла окру глог сто ла је би ла: Гло бал но еко ном ско упра вља-
ње и до при нос Ки не. Мо де ра тор Ванг Вен, из вр шни ди рек тор чон кјан шког 
Ин сти ту та за фи нан сиј ске сту ди је Рен мин уни вер зи те та. Го вор ни ци: Сим 
Ан, ви ши др жав ни ми ни стар у Ми ни стар ству кул ту ре, за јед ни це и омла-
ди не и у Ми ни стар ству ин ду стри је и тр го ви не Син га пу ра; Амар Ба та ча-
ри ја из ва шинг тон ског Ин сти ту та Бру кингс; Лиу Пинг шан, пред сед ник 
Жонг фу мо ре у за, ком па ни је за раз вој (Ping tan De ve lop ment Co. Ltd.); Лин да 
Јуе, ди рек тор ка Цен тра за ки не ски раст, Окс форд уни вер зи тет; Џанг Ђи-
јен пинг, ди рек тор ди рек тор Цен тра за ре ги о нал ну са рад њу Ки не ске ака-
де ми је за ме ђу на род ну тр го ви ну и еко ном ску са рад њу Ми ни стар ства 
спољ не тр го ви не; Пу Јонг ђи јен, про фе сор Чунг ћин шког уни вер зи те та. 
На кра ју су усле ди ла пи та ња и од го во ри, што је би ла прак са и на свим 
дру гим па не ли ма и сек ци ја ма.

Те ма дру гог де ла окру глог сто ла је би ла Уло га Ки не у ери по сле Ханг џу 
Г20 са ми та. Мо де ра тор: Џу Хај бин, глав ни еко но мист JP Mor gan Cha se 
& Co, Ки на. Го вор ни ци: Ла јам Берн, бив ши бри тан ски ми ни стар фи нан-
си ја; Ли Сјен јанг, ди рек тор На ци о нал ног ин сти ту та за ин тер на ци о нал не 
стра те ги је Ки не ске ака де ми је дру штве них на у ка; Луо Си ји, ви ши на уч-
ни са рад ник Чон кјан шког Ин сти ту та за фи нан сиј ске сту ди је Рен мин 
уни вер зи те та, Стив Ха у ард, ге не рал ни се кре тар Гло бал не за ду жби не 
(Glo bal Fo un da tion), Ау стра ли ја и Кит Бе нет, пот пред сед ник Клу ба Гру па 
48 (Gro up 48 Club). Ко мен тар тор Лин Ји фу, не ка да шњи пот пред сед ник 
Свет ске бан ке и по ча сни де кан На ци о нал не шко ле раз во ја у Пе кин гу. 

По се та ОК КПК Чунг ћинг

Пред се да вао: Гуо Је џу, ви це ми ни стар у IDCPC. Бри финг: Џанг Гу о-
ћинг, за ме ник се кре та ра ОК КПК у Чунг ћин гу. Го вор ни ци: Чар лот Сал вај, 
пре ми јер Ва ну а туа и бив ши пре ми јер Ау стра ли је Ке вин Руд. Ко мен тар: 
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Ванг Ша о гу анг из Оде ље ња за упра вља ње и за јав ну упра ву Ки не ског 
уни вер зи те та у Хонг Кон гу.

Пле нар на се си ја II

За кључ ни су мар ни из ве шта ји о ра ду сек ци ја  
и окру глих сто ло ва

У пр ви де лу под не ти су За вр шни из ве шта ји о ра ду ма њих фо ру ма 
(се ми на ра, па не ла и окру глих сто ло ва): 

Ди ја лог по ли тич ких пар ти ја пред ста ви ла је Га бри је ла Ци мер, пред-
сед ник кон фе де рал не гру пе стра на ка (GUE/NGL), у Европ ском пар ла-
мен ту. 

Рад те о рет ског се ми на ра ки не ских и африч ких по ли тич ких пар ти ја 
су ми рао је Тес фав Ме бра ту, шеф Сек ци је за јав не и спољ не по сло ве етип-
ског На род ног ре во лу ци о нар ног де мо крат ског фрон та. 

Ди ја лог КПК и по ли тич ких пар ти ја из зе ма ља из до ли не ре ке Ме конг 
са жео је Су ос Ја ра, члан ЦК и пот пред сед ник Ко ми си је за ме ђу на род не 
од но се кам бо џан ске На род не пар ти је. 

Глав не ак цен те из рас пра ве за окру глим сто еко но ми ста из нео је 
Амар Ба та ча ри ја из ва шинг тон ског Ин сти ту та Бру кингс. 

О по се та ОК КПК Чунг ћинг са же то је го во рио Фле минг Кри сти јан-
сен, не мач ки про фе сор ки не ских сту ди ја на Уни вер зи те ту у Дуис бур гу. 

У дру гом де лу Пле нар не се си је II, пред се да вао је Гуо Је џу, ви це ми-
ни стар у IDCPC, го вор ни ци су би ли: Ка ро ли на Мо нр ој дел Ма зо, ге не-
рал ни се кре тар PRI, Мек си ко; Тор стен Ша фер-Гум бел, пот пред сед ник 
СПД-а, СР Не мач ка; Пан Веј, ди рек тор Цен тра за ки не ска и гло бал на 
пи та ња Пе кин шког уни вер зи те та; Ванг Ђинг, пот пред сед ни ца и CEO 
New land Sci en ce and Tec hno logy Gro up Ltd.; Џанг Веј веј, ди рек тор Ин сти-
ту та за ки не ске сту ди је Фу дан уни вер зи те та; Кјелд Ерик Брод сгард, ди-
рек тор Цен тра за азиј ска ис тра жи ва ња Ко пен ха ген ске по слов не шко ле; 
Џенг Јонг ни ен, ди рек тор Ин сти ту та за Ис точ ну Ази ју На ци о нал ног уни-
вер зи те та у Син га пу ру.

За вр шна све ча ност

У за кључ ном де лу реч су има ли: Сер геј Же ље зњак, за ме ник ге не-
рал ног се кре та ра Је дин стве не Ру си је; Сар Хенг, за ме ник пре ми је ра и 
ми ни стар уну тра шњих по сло ва Кам бо џе; Ба дри ја Су ли ман Абас Ха мад, 
за ме ни ца пред сед ни ка Пар ла мен та Су да на; Фран ци ско Квин та но, ге не-
рал ни се кре тар PRO, Мек си ко. За вр шне на по ме не дао је Сонг Тао, ми ни-
стар у Ме ђу на род ном оде ље њу ЦК КПК. 

На кра ју је усво је на Чунг ћин шка Ини ци ја ти ва (у При ло гу) ко ја у 16 
та ча ка са жи ма све оно о че му је би ло го во ра на овом ску пу чи ји је циљ 
био ја сно де фи ни сан и ко ји је из ван ред но пре ци зно при пре мљен и го то во 
пер фект но из ве ден. 

На са мом кра ју одр жа на је кон фе рен ци ја за ме ди је. 
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* * *
Ки на се гло ба ли зу је, све су уче ста ли ји на сло ви у (ки не ским и свет-

ским) днев ним но ви на ма, не дељ ни ци ма, на уч ним ча со пи си ма... Деј вид 
Шам баф (Da vid Sham ba ugh) је на пи сао књи гу Chi na Go es Glo bal, с под-
на сло вом The Par tial Po wer, ко ји не са мо пон де ри ше Ки ну у гло бал ном 
кон тек сту не го тре ба да ука же и на огра ни че ња (пре пре ке) ки не ске гло-
ба ли за ци је. Ки на се, да кле, гло ба ли зу је. И има ви зи ју. Ка ко тран сфор ми-
са ти ви зи ју у ак ци ју, а да при то ме то бу де игра с не нул том су мом (win-
win стра те ги ја). Ки не ско је, да кле, опре де ље ње за ко о пе ра тив ну (кор ди-
ни ра ну и хар мо ни зо ва ну) стра те ги ју, не за кон фликт ну. При то ме се не 
за тва ра ју очи пред ре ал но шћу ра зно вр сних ин те ре са и кон фи гу ра ци је 
мо ћи. Ка ко и с ким ре ша ва ти сво је вр сну ква дра ту ру кру га? То – ка ко 
стра те шко ми шље ње пре тво ри ти у стра те шко де ла ње – је био, у су шти-
ни, днев ни ред Ди ја ло га 2016. На ње му су отво ре на мно га пи та ња од 
гло бал ног и на ци о нал ног ин те ре са, чу ле су се вр ло за ни мљи ве и под сти-
цај не иде је, али је до ста пи та ња, нор мал но, оста ло без од го во ра (а и бу-
дућ ност ће до не ти но ва пи та ња), та ко да је не ми нов но, оп шта је са гла-
сност уче сни ка, да се ова кви ди ја ло зи на ста ве. 

Основ ни ути сак с овог ску па је да се Ки на отва ра, ин тен зи ви ра ве зе 
с гло бал ним окру же њем (По јас и пут), али се вра ћа и ко ре ни ма. То по-
твр ђу је и по пу лар на ки не ска књи жев ни ца Дан јан Чен (ау тор ка Шан гај ске 
прин це зе) у ин тер вјуу Ма ри ни Ву ли ће вић (Због Ха зар ског реч ни ка до шла 
сам у Ср би ју) да том на 61. бе о град ском Сај му књи га и об ја вље ном 28. 
ок то бра 2016. у По ли ти ци: „... да на шњи Ки не зи све ви ше се окре ћу сво јој 
тра ди ци ји, кул ту ри и ре ли ги ји”. На јед ној од пле нар них сед ни ца Ди ја ло га 
2016 углед ни про фе сор Пе кин шког уни вер зи те та Пан Веј, ди рек тор Цен-
тра за ки не ска и гло бал на пи та ња, ис та као је да је и отва ра ње ствар ки не-
ске тра ди ци је: Ки на је да нас до вољ но моћ на да се отва ра, увек се отва ра ла 
ка да је би ла сна жна, а за тва ра ла ка да је би ла сла ба. Јер, отва ра ње (ма лих и) 
сла бих нај че шћи је узрок сло ма њи хо вих при вре да и уру ша ва ња дру шта ва, 
др жа ва и си сте ма вред но сти, што нај че шће во ди у за ви сност нео ко ло ни-
јал ног ти па.

Ака де мик Ча слав Оцић, Бе о град
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ОСВРТИ / REVIEWS
UDC 327.7/.8

ПО РЕ ДАК СВЕ ТА

(По во дом књи ге: Ne nad Mi nić. Or do mun di:  
mi ste ri ja no vog svet skog po ret ka & Sr bi ja: jed na pri ča,  

Štam pa ri ja Sta ni šić, Bač ka Pa lan ka 2009)

„Ја ни сам те о ре ти чар за ве ре, ја сам њи хов 
ана ли ти чар”, ре као је сво је вре ме но аме рич-
ки пи сац, есе ји ста, сце на ри ста, по ли ти чар и 
по ле ми чар Гор Ви дал (Go re Vi dal). Код нас 
го то во не по знат и је два об ја вљи ван, по ме нут 
у свим ов да шњим ме ди ји ма тек по што је умро, 
Ви дал ов де већ го ди на ма има след бе ни ке. 
Јед ни, на рав но, зна ју за ње га: пре вод ње го вог 
ин тер вјуа за не мач ки лист Зи дој че цај тунг 
с по чет ка ју на 1999, осва нуо је 4. ав гу ста, 
не ко ли ко да на по сле ње го ве смр ти (31. ју ла 
2012) на сај ту Пе шча ник (http://pe sca nik.ne t/
in ter vju-sa -go r-vi da lom/). То је на пр ви по глед 
са свим нео бја шњи во: да сајт, по знат по не при-
ја тељ ству пре ма соп стве ним су на род ни ци ма 
об ја ви ин тер вју ко ји кри ти ку је аме рич ко бом-
бар до ва ње Ср би је и ла жи аме рич ког еста бли-
шмен та, те про из во ђе ње Ср ба у „ин стант 
не при ја те ље” за рад аме рич ке вој не ин ду стри-
је и са мо љу би вог „мо рал ног ми си о на ре ња”. 
Но то је са мо до каз да здрав ра зум не об ја шња-
ва све и да је, сле де ћи га, не мо гу ће по у зда но 
утвр ди ти за што апо ло ге те бом бар до ва ња 
Ср би је „до пу шта ју” јед ном стран цу да га кри-
ти ку је. Но тај „омаж” је ле ги ти ма ци ја Пе шча-

ни ка: ње го ви ау то ри по зна ју и пра те „ве ли ки 
свет”, оне ко ји се пи та ју и ко ји има ју пра во 
да су де ка ко им је во ља. Та кав је, по њи ма, 
or do mun di – qu od li cet Jo vi, non li cet bo vi. 

Дру ги ов да шњи Ви да ло ви след бе ни ци 
ни су ве ро ват но ни чу ли за ње га, али и не пре-
тен ду ју на то да се ди че код ку ће још „не про-
ва ље ним” стра ним ве ли чи на ма. Те о ре ти ча ри 
за ве ре, а пре све га њи хо ви „ана ли ти ча ри”, 
не за ви се ћи жи вот но од звуч них име на и 
стра них фон до ва, они су дру га стра на исте 
ме да ље. Нај че шће и нео ба ве ште ни, ра де усрд-
но и вред но пра те ћи свој сек тор стра них трен-
до ва и не ха ју ћи – као уо ста лом ни Пе шча ник 
– да ли ов де још не ко ми сли и чи та. И јед ни 
и дру ги узда ју се да вре ме ра ди за њих и да 
ће њи хов крај њи учи нак ипак би ти оно што 
нам отво ре но по ру чу ју и с те ку ћег по ли тич-
ког вр ха: Ср би ће из ну тра би ти про ме ње ни.

Одупре ти се то ме, на рав но, ни је ла ко с 
об зи ром на сва ко днев не на па де ко ји ма смо 
у том сми слу из ло же ни. Та ко је дан ов да шњи 
из да вач као да сва ког да на об ја ви но ву књи гу. 
Нео пре зним куп ци ма ко ји при хва те „члан-
ство” у ње го вом Клу бу чи та ла ца на мејл ће 
сла ти бил те не о но вим из да њи ма, књи жев ним 
ве че ри ма, на гра да ма „ње го вим” ау то ри ма, 
но вим „ди ло ви ма” за вла сни ке Ма стер кар-
ти ца, а о зна ча ју об ја вље ног за чи та о це све-
до чи ће они са ми, кроз ус хи ће не и оду ше вље-
не ко мен та ре, све на лик је дан дру гом, као да 
су из истог пе ра... Дру ги, сли чан ње му, пре-
во ди о це сво јих „свет ских бест се ле ра” пла ћа 
ми ни мал но, тра же ћи да књи гу од не ких три 
сто ти не стра ни ца пре ве ду за ме сец да на. 
Лек то ри ту не по сто је – тре ба се што бр же и 
на би ло ка кав на чин из бо ри ти за ме сто на не-
ми ло срд ном тр жи шту... Из тог раз ло га из ло зи 
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да на шњих књи жа ра ша ре не се као те зге на 
ва ша ри ма, с на слов ним стра на ма ко је, по пут 
ли ци дер ских ср ца – сва ког ма ло дру га чи јег 
а ипак са свим истог – сви ли че јед на на дру гу.

За су ти смо пре ко мер ним ко ли чи на ма 
све га па је два да има про сто ра да се упи та мо 
шта се де ша ва, ре ци мо, са свим оним не про-
да тим „ја пан ка ма” ко је су, кад су по но во до-
шле у мо ду, пре кри ва ле це ло куп не из ло ге 
број них бе о град ских про дав ни ца обу ће. Да 
ли их ба ца ју, као што ба ца мо не ис прав не то-
сте ре, фе но ве за ко су и фри жи де ре, јер се по-
пра вља ње не ис пла ти, или их по кло не они ма 
ко ји не ма ју шта да обу ју, да ли их пре ра де, или 
их про сто ускла ди ште као не про да те ау то-
мо би ле, ка ко се већ ду го твр ди на не ту, али 
и по би ја, у са свим ја ло вим рас пра ва ма?

Су штин ско пи та ње и ни је у то ме да ли фо-
то гра фи је „гро бља” но вих, не про да тих ау то-
мо би ла до и ста при ка зу ју њи хо ва по след ња 
бо ра ви шта где их по хлеп ни вла сни ци фа бри-
ка, го ње ни же љом за про фи том и ак си о ми ма 
фрид ма нов ског стал ног ра ста, са мо го ми ла ју 
и не по ми шља ју ћи да их про да ју јеф ти ни је 
или, не дај бо же, по кло не. Су шти на је у вр ло 
ра ши ре ном осе ћа њу да је ме ра све га одав но 
пре ђе на – да све га има пре ви ше, да иза ле пих 
ре чи увек не што вре ба, да се ра ди је ве ру је 
псу не го чо ве ку, да су и иде о ло ги је, као и 
књи ге, ко нач но по ста ју ћи ро ба, пост ва ри ле 
сва на че ла ди ја лек тич ког – са да већ и све о бу-
хват ног – ма те ри ја ли зма. 

Ро бе су по ста ле и за ве ре: илу ми на ти, ма-
со ни, тем пла ри, Бил дер бер го ви, Ко ми тет три 
сто ти не, Син хе дри он, Ва ви лон ско брат ство, 
Ану на ки, Кр ста ши и Ви те зо ви Окру глог 
сто ла на ср ћу на нас са свих стра на. Алекс 
Џонс ви че у ка ме ру ко ја га сни ма по ма ло ама-
тер ски, тек то ли ко да по ми сли мо да је ње-
го во уз бу ђе ње око не ми нов не свет ске ка та-
стро фе са свим ау тен тич но. Свог са рад ни ка 
(мо жда је ди ног?) пре ки да не ва жним пи та-
њем или го то во хи сте рич ним ко мен та ром баш 
он да ка да овај за у сти да ка же не што бит но. 
Без број ни ње му слич ни ши ром ин тер не та 
до во де у пи та ње све: од ру ше ња „Ку ла бли-
зна ки ња” и „на па да” на Пен та гон, до ово зе-
маљ ског по ре кла из ве сних на ро да. На ја вљу ју 
фи нан сиј ске сло мо ве нај бо га ти јих зе ма ља и 
бли ске су сре те с асте ро и ди ма, ши ре ћи страх 
и све оп шту сум њу, и, на кра ју, увек тра же ћи 
но вац.

И дру ги, про фе си о нал ни ји, и су здр жа ни ји, 
с ва лид ни јим пот кре пље њи ма сво јих тврд њи 

тра же – и до би ја ју – но вац, као да је но вац до-
и ста то за шта сви та кви упо р но твр де да по-
кре ће свет, да је основ ни и глав ни циљ за ве-
ре нич ких гру па ко је би да свет по кре ћу и 
окре ћу по сво ме. Упр кос из об ли че них, згр че-
них ли ца по бед ни ка у спорт ским так ми че-
њи ма ко ји, у три јум фу, не кад и ур ли чу, сви 
„ана ли ти ча ри” без раз ли ке твр де да се ра то ви 
во де за наф ту и ди ја ман те, иа ко ни ко раз бо-
рит не мо же да спо ри да ће они – укљу чу ју ћи 
и сва дру га бла га – сва ка ко при па сти по бед-
ни ку. Пси хо ло ги ја је већ дав но, иа ко у дру-
гом кон тек сту, уве ла у том сми слу из у зет но 
до бру де фи ни ци ју: бо гат плен је за и ста са мо 
се кун дар на до бит.

Но, вра ти мо се оним дру гим Ви да ло вим 
след бе ни ци ма. Је дан од њих об ја вио је бар 
два де се так књи га о тај ним дру штви ма и дао 
без број ин тер вјуа о то ме ка ко нам се, на рав-
но, не спре ма ни шта до бро. По стао је ау то-
ри тет за све за ку ли се ко је нам ра де о гла ви. 
Он зна шта кри је Ва ти кан ска би бли о те ка, 
ка ко се од ви ја ју нај тај ни је це ре мо ни је вр хов-
них ма сон ских ре до ва, шта сме ра ју Олим пиј-
ци и на ко ји на чин ће ста нов ни штво зе мље 
би ти све де но на са мо јед ну, злат ну ми ли јар-
ду иза бра них. Они ко ји га ин тер вју и шу не 
пи та ју га за из во ре ни ти ка ко је ус пео да за-
ви ри у стро го чу ва не спи се и те шко при сту-
пач не са ле без бо жнич ких хра мо ва. Крај ње 
пред у сре тљи ви у сво јим пи та њи ма, по пут 
са бо ра ца на за јед нич ком фрон ту, до дат но га 
под сти чу, зна ју ћи да их гле да ју мно ги, очај-
ни или жељ ни пра ве исти не.

По чео је са сво јим ис тра жи ва њи ма у оним 
та ко че сто по ми ња ним де ве де се тим, пре ко-
јих је све би ло на пред но, сло бод но и пра во. 
Не где баш у вре ме ка да је на глав ној ТВ ста-
ни ци у уда р ним ве чер њим тер ми ни ма на-
сту па ла глу ми ца пре о бра же на у про ро чи цу, 
а око по но ћи нам се обра ћао су ге стив ни зна-
лац, от кри ва ју ћи нам тај не о Ср би ма као зма-
јев ском на ро ду и Сте фа ну Ла за ре ви ћу као 
чу ва ру зна ме ња та јан стве ног, зма јев ског ре да. 
А у Кнез Ми хаи ло вој про да ва ла су се про ро-
чан ства Де да Ми ло ја, чи је не по бит не исти не 
та бло и ди по вре ме но осве жа ва ју, за њих та ко 
ка рак те ри стич но би ра ним је зи ком и тврд ња-
ма за сно ва ним на не спор ним чи ње ни ца ма.

По сле че тврт ве ка, опо слив ши ваљ да оно 
што им је уз по др шку с нај ви шег ме ста и био 
за да так, ве ћи на ових де лат ни ка пре се ли ла 
се на ин тер нет, где на ста вља свој де ми сти фи-
ка тор ски и про све ти тељ ски по ду хват. За-
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хва љу ју ћи са вр ше ној фор му ли „је дан чо век, 
је дан екран”, чи ње ни це се у вир ту ел ном 
про сто ру ши ре бр зи ном све тло сти сво де ћи 
се по том, су прот но за ко ни ма фи зи ке, са мо 
на јед ну ра ван. Ону, ко ју је у на ше осе ћа ње 
пи је те та ме ђу пр ви ма увео са да већ дав но 
уга ше ни днев ни лист по сле јед ног ве ли ког 
по ко ља на Ко со ву: гор ња по ло ви на ње го ве 
стра не ак ту ел но сти при ка зи ва ла је по би је не 
Ср бе над ко ји ма вла ди ка Ам фи ло хи је слу жи 
опе ло, а до ња је ре кла ми ра ла нај но ви ји мо дел 
на ма ко нач но до ступ ног стра ног ау то мо би ла.

Реч „ска ред но” исто вре ме но је не ста ја ла 
из на шег го во ра. Као и све што се мно го и 
че сто тро ши, из ли за ла се и пре ста ла да озна-
ча ва осе ћа ње нај ду бљег гну ша ња, по став ши 
са мо је дан у ни зу обич них, опи сних при де-
ва. А мо жда се ви ше та кве ре чи и не зо ву опи-
сни при де ви јер је и гра ма ти ка у ме ђу вре ме-
ну фрид ма нов ски на пре до ва ла до дав ши 
не ка да шњим ло гич ним и са гле ди вим по де-
ла ма ре чи низ ви со ко из ни јан си ра них, знат но 
де таљ ни јих гру па и под гру па, ка ко би се све 
по кри ло, што бо ље ана ли зи ра ло и об ја сни-
ло, ка ко би сва ко мо гао на пи са ти све но ви ји 
ма ги стар ски или док тор ски рад ко ји не ће ни-
ком слу жи ти ни ти ће иком има ти шта ре ћи. 
У на шем та ко на ра слом, раз у ђе ном и бе сми-
сле ним по да ци ма за гу ше ном вре ме ну је два 
да и пре о ста је про сто ра за нај о бич ни је, ма ле, 
при ват не ми сли, а ка мо ли за са гле да ва ње чи-
ње ни це да се у све ту из о кре ну том на гла ву 
и усме ре ном на зло гра ни це на шег по и ма ња 
и на ших су штин ских осе ћа ња за пра во на сил-
но и бес по врат но по ме ра ју.

Но, ни је све ни на ин тер не ту.
Као што су не ка да мно ги пот кре пљи ва ли 

сво ја убе ђе ња око не ких до га ђа ја ре чи ма 
„Би ло је на те ле ви зи ји”, мно ги да нас по инер-
ци ји ве ру ју у књи гу. Убе ђе ње да по сто ји од-
го вор ност за јав но пре до че ну реч од у ми ре 
спо ри је од по је дин ца. Иа ко то у не ким дру-
гим окол но сти ма да је на ду да ће бу дућ но сти 
до и ста би ти, у по сто је ћим отва ра про стор да 
се фронт на па да на са мо на ше би ће и да ље 
нео ме та но ши ри, као бу ји ца под ри ва ју ћи и 
оно рет ко, кли ма во обал ско ка ме ње на ко ме, 
по ср ћу ћи, по ку ша ва мо да се одр жи мо.

Јед но та кво де ло – књи га из ве сног Не на-
да Ми ни ћа Or do mun di – са свим слу чај но 
до спе ло нам је у ку ћу. Пи сац и ис тра жи вач, 
на ша при ја те љи ца ука за ла нам је на ње га. 
Рас про да то је, не ма га ниг де, али по сто ји на 
не ту. Не мо же да се „ски не”, али њој, не вич-

ној ком пју те ру, то је ус пе ло на не ки нео бја-
шњив на чин. При ча ла је о не стан ку стру је 
то ком ко га се то де си ло, ина че сва сен зи бил-
на и де чи је ус хи ће на сва ким от кри ћем, по-
го то во ако је оба ви је но ми сте ри јом. По што 
жи ви у ме сту сто ти нак ки ло ме та ра уда ље-
ном од нас, пу то ва ла је са сво јим лап то пом 
да нам до не се текст пре ве лик за елек трон ско 
сла ње и по де ли с на ма оно што је до жи ве ла 
као пу то каз. На рав но, од мах смо по че ли да 
чи та мо – пре не го што не ста не с не та.

Ми нић је обе ћа вао исти ну, ону ко ју је са-
гле дао то ком ана ли тич ког ра да у ЦК СКЈ а 
по том у Слу жби др жав не без бед но сти Ср би-
је. Ле ги ти ми шу ћи се отво ре но већ на по чет ку 
свог ра да, од мах се и огра дио – не ма ли те ра-
ту ре, не ма из во ра, то је јед но, лич но, ви ђе ње. 
Али, об ја шња ва ју ћи сво је на ме ре, су ге ри сао 
нам је и за што тре ба да му ве ру је мо – на свом 
по ло жа ју имао је при ступ број ним до ку мен-
ти ма и по вер љи вим ин фор ма ци ја ма, што га 
је по ла ко упу ћи ва ло на за кљу чак да је „срп-
ска исто ри ја до бра но ин стру мен та ли зо ва на 
у ко рист ште те са мог на ро да”. Тра гао је и 
тра гао, и схва тио да тре ба да кре не од са мог 
по чет ка ви ше од три и по хи ља де го ди на ста-
ре за ве ре да се за вла да све том ка ко би смо 
раз у ме ли ко нам ра ди о гла ви и ка ко да се од 
то га „чу ва мо”. Та ко је свр ху овог по ду хва та 
у пред го во ру об ја снио Сло бо дан Не нин, по-
кој ни но ви нар и књи жев ник, ау то ров, ка ко 
је на ве де но, „до бар по зна ник”.

У ми сте ри ја ма Но вог свет ског по рет ка и 
Ср би ји као жр тви тих пла но ва био је, да кле, 
и под сти цај за овај оби ман рад од не ких пет 
сто ти на стра ни ца, из дат у Бач кој Па лан ци 
2009. го ди не („Штам па ри ја Ста ни шић”) у 500 
при ме ра ка. Уз увод ну опа ску да је кри во тво-
ре ње исто риј ске исти не за рад по ли тич ких 
пла но ва пра ви ло, те на во де ћи као при ме ре, 
по ред оста лог, и „кле ве та ње” Ву ка Бран ко-
ви ћа као из дај ни ка и ве ли ча ње „тур ског ва-
за ла” Мар ка Кра ље ви ћа као на ци о нал ног 
хе ро ја, Ми нић се, по соп стве ним ре чи ма, 
упу стио не у „под у ку” сла бо а че сто и са свим 
нео ба ве ште ног на ро да, већ у сво ју при чу: 
ово је при ча, твр ди, и ни шта ви ше од то га.

Од мах ту, већ на по чет ку, чи та лац се упи-
та: „А ко је овај чо век?” За и ста, ко је чо век 
ко ји се та ко не се бич но од ва жио на му ко тр-
пан за да так пи са ња пра ве исто ри је ab ovo, и 
ис пра вља ња кар ди нал не гре шке на род не 
по е зи је ко ја је Ву ку Бран ко ви ћу и Мар ку Кра-
ље ви ћу та ко ра ди кал но по бр ка ла исто риј ске 
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уло ге? Пре тра га по име ну ни је от кри ла ни-
шта, што кад су на ме ште ни ци Слу жбе у пи-
та њу и ни је нео бич но. Но, по ја ви ла су се ипак 
два ви део кли па по ста вље на мар та 2016. го-
ди не на Ју тју бу – раз го вор у два на став ка 
ко ји је с Ми ни ћем во дио но ви нар ТВ Вој во-
ди не у окви ру еми си је По ре дак све та. Раз го-
вор је обе ћа вао: но ви нар је, др же ћи Ми ни ће ву 
књи гу, на ја вио да ће мо, кад се бу де мо упо зна-
ли с ау то ром и ње го вим де лом, по же ле ти да 
жи ви мо на не ком дру гом, бо љем ме сту.

Упр кос обе ћа њу, ме ђу тим, еми си је ни су 
би ле на ро чи то про све тљу ју ће. Ау тор је био 
до ста су здр жан, али је за то по став ка би ла 
ди на мич на. По сле шпи це у ко јој су се, уз већ 
пре по зна тљи ве дра ма тич не то но ве из опе ре 
Кар ми на Бу ра на, сме њи ва ли дим, плам те ћи 
кр сто ви и ма че ви, мр твач ке гла ве, ма со ни у 
бе лим ке це ља ма, Хен ри Ки син џер, и кр ста-
ши у ју ри шу на Све ту зе мљу, сле ди ла је шет-
ња, углав ном пу стим ке јом. Са го вор ни ци су 
по вре ме но би ва ли у гро-пла ну, а по вре ме но 
ка дри ра ни с ле ђа и од о здо, кроз објек тив с 
па ра ме три ма и уз звук шкљо ца ња апа ра та. 
Кон текст је био ја сан: о ово ме тре ба при ча-
ти на ме сти ма где нас ни ко не мо же чу ти, али 
ни та мо ни смо без бед ни. Увек има оних ко ји 
све пра те и све зна ју.

Да је то у овом слу ча ју бе сми сли ца би ло 
је, на рав но, са свим очи глед но, по што је еми-
си ја при ка за на на те ле ви зи ји те је мо гао гле-
да ти сва ко ко је хтео. Али не мно го су блим-
на по ру ка це ло куп ног аран жма на упу ћи ва ла 
нас је ка ко да до жи ви мо оно што гле да мо и 
ка ко да га ка те го ри зу је мо.

Књи га је би ла ин фор ма тив ни ја. Све је би ло 
ту – Аси р ци, Ва ви лон, Еги пат ско роп ство, 
Исус и Ма ри ја Маг да ле на као муж и же на, 
Ме ро вин зи, Ка ро лин зи, Opus dei, па пе, тем-
пла ри, Рим ски клуб; не сум њи во је дан до и ста 
све о бу хва тан по ду хват. Мно ги већ по ме ну ти 
ра до знал ци, очај ни ци и тра га чи за об ја шње-
њем шта нам се до га ђа и за што, по но во су се 
сре ли с ве ћи ном по ме ну тих до га ђа ја и про-
та го ни ста, а њи хо во „зна ње” сте че но то ком 
по след њих че тврт ве ка из слич них из во ра још 
јед ном је по твр ђе но, овог пу та за хва љу ју ћи 
ау то ру упу ће ном у по вер љи ва до ку мен та и 
с рад ним ста жом на про ве ре ном ме сту; за-
што му он да не ве ро ва ти на реч ? 

Ма ло упу ће ни ји ма, та ве ра ку ша на је већ 
на са мом по чет ку ове „лич не” при че: за што 
је, на при мер, бит ка код Плоч ни ка из 1386. 
зна чај ни ја од Ко сов ске? Ка ко то да ау тор зна 

та чан да тум смр ти Ву ка Бран ко ви ћа, иа ко 
се о ме сту где је ис пу стио ду шу не сла жу чак 
ни исто ри ча ри а ка мо ли „при ват ни” при по-
ве да чи? За што на ро ду пре ба цу је да не зна 
да је Па вле Ба кић био по след њи срп ски вла-
дар? Да ли је тај де спот са мо по име ну, ужи-
ва лац али не и вла сник ома њег фе у да по ет-
ски на зва ног „Ба ки ће ва зе мља” а да тог му од 
стра не Ту ра ка, од и грао не ку бит ну уло гу у 
на шој исто ри ји осим што је у јед ном тре нут-
ку ко нач но и за у век пре бе гао у Вла шку? То 
из овог де ла ни је би ло мо гу ће са зна ти, али је 
оп ту жба за не зна ње оста ла, нео бја шње на па 
ти ме и још ми сте ри о зни ја.

Ста ри ји ма је по зна та марк си стич ки по-
јед но ста вље на из ре ка да ако се чи ње ни це не 
укла па ју у ствар ност, уто ли ко го ре по њих. 
Ова књи га на ста вља да функ ци о ни ше по том, 
већ опро ба ном прин ци пу. Та ко је ен гле ска 
спи са те љи ца Ре бе ка Вест, ро ђе на 24 го ди не 
по сле уби ства кне за Ми хаи ла Обре но ви ћа, 
у овој књи зи по ста ла све док тог до га ђа ја, ве-
ро ват но за то што је у не ким до ку мен ти ма 
до спе лим до ау то ра-ана ли ти ча ра ста ја ло да 
се и она ба ви ла по за ди ном атен та та на овог 
срп ског вла да ра. Ве сто ва је у сво јем оп шир-
ном ро ма ну-пу то пи су о Ју го сла ви ји Цр но 
јаг ње и си ви со ко по ку ша ла да опо врг не тврд-
ње стра на ца о стал ном и кр ва вом ри ва ли те ту 
две срп ске ди на сти је – Обре но ви ћа и Ка ра-
ђор ђе ви ћа – на во де ћи при том, уз би бли о гра-
фи ју, и чи ње ни це њој до ступ не до 1941, ка да 
је књи гу за вр ши ла. Но Не на да Ми ни ћа, а и 
не са мо ње га, ни је убе ди ла – на по ри јед не 
стран ки ње сит ни су спрам уви да ло кал них 
зна ла ца, на ро чи то ка да су им Обре но ви ћи 
при ра сли за ср це и ка да „др жав ни раз лог” 
зах те ва, на при мер, скла па ње но вих, и одр-
жа ње већ по сто је ћих тај них кон вен ци ја. И 
шта је, уо ста лом, че тврт ве ка та мо или ва мо, 
на спрам хи ља ду го ди шта ко ја су у пи та њу?

А да би тај по сао с кон вен ци ја ма био мо-
гућ, тре ба да схва ти мо да ми и не ма мо сво ју 
исто ри ју, да је она це ла плод три и по ми ле-
ни ју ма ду ге за ве ре ма ло ве ћих игра ча не го 
што смо ми, да је, да кле, на ша при ча ту ђа 
при ча у ко јој смо ми са мо ста ти сти, да на ше 
очи, као и оне у пу бли ци, док ра ди мо оно 
што нам ре ди те љи на ла жу, мо гу и тре ба да 
бу ду упе ре не са мо у но си о це глав них ро ла. 
Ако се, пак не ко и ис так не, про ћи ће код овог 
ау то ра као што су про шли, на при мер, Ка-
ра ђор ђе или Вук Сте фа но вић Ка ра џић. Во ђа 
пр ве срп ске ре во лу ци је та ко је са мо на сил-
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ник и уби ца, пр ви срп ски ма сон, при том и 
по ре клом из ал бан ског пле ме на Кли мен те. 
Ди зао је уста нак ка да за то ни је био тре ну-
так, пу штен је из ау стро у гар ског за тво ра јер 
је био по ни зни слу га ау стриј ског ца ра, а у Ра-
до вањ ском Лу гу је го то во са мо и ни ци ја тив-
но по ту рио гла ву под се ки ру. И – са мо што 
ни је ре че но – до бро је и про шао ка кав мрач-
њак је био. И Вук Ка ра џић је ла жна ве ли чи на, 
оби чан ау стриј ски агент и играч ка у ру ка ма 
лу ка вог цен зо ра Јер не ја Ко пи та ра, нео бра-
зо ва ни са мо ук, упро па сти тељ „ви шег” срп-
ског је зи ка књи жев но сти и фи ло со фи је, уби ца 
„ја та” и сла ве но-серб ског, је зи ка бо га тог и 
из ра жај ног на спрам „го ве дар ског” ко ји је уз-
ди гао, пре пу ног тур ци за ма а ве ро ват но и му-
ка ња. Осим што је мр зео Ср бе јер му ни су 
да ли да се, по лу пи смен, упи ше у Кар ло вач ку 
гим на зи ју, Вук је био „са кат, ни зак, де бе ле, 
ра па ве ко же (гушч ја ко жа)” и као та кав, идеа-
лан ме ди јум за ва ти кан ске пла но ве по ни-
ште ња срп ства оства ри ва не пре ко Ко пи та ра. 
Ни је чак ни сми слио из ре ку ко ја му се при-
пи су је – „Пи ши као што го во риш, чи тај ка ко 
је на пи са но”; то су пре ње га фор му ли са ли 
је дан Сло ве нац и је дан Не мац, а он их је са мо 
пла ги рао. Оже ни ли су га беч ком кур вом ко-
јој се не зна ју ни отац ни мај ка, а во ле ли су га 
и Тур ци, ко ји су му штам па ли бу квар у Са-
ра је ву. И он је био ма сон. Као и Па шић, још 
је дан ау то ров оми ље ни не га ти вац, уз све Ка-
ра ђор ђе ви ће ре дом.

У се ри ји оста лих на ших исто риј ских 
лич но сти, углав ном ма со на, ту ђих ма ри о не-
та и ко ри сто љу би вих се бич ња ка ту и та мо је 
са мо не ки Обре но вић имао до бре на ме ре или 
до бре учин ке – нај по зна ти ји та кав је Вин стон 
Чер чил (за ко га се ин си ну и ра да је не за ко-
ни ти син кра ља Ми ла на) – и њи ма се пра шта 
и оно чи ме се дру ги на гр ђу ју. Но не до след-
но сти та кве вр сте нај ма њи су про блем овог 
де ла. Ње гов крај, на и ме, уме сто ли те ра ту ре 
кра си јед на фо то гра фи ја. На њој су Ју го слав 
Пе тру шић и ау тор, на сме ја ни и за гр ље ни, 
сва ки др же ћи том пус у ру ци. Пре ма пот пи-
су, фо то гра фи ја је „из дав них вре ме на”.

Вре ме на не из гле да ју та ко дав на: два при-
ја те ља не чи не се мно го мла ђим не го на до-
ступ ним сним ци ма, те се овај по зив на „дав на 
вре ме на” ве ро ват но од но си на не што дру го, 
зна но са мо њи ма – ау то ру и аген ту ко ји се у 
књи зи чак и не по ми ње. „Срп ско-фран цу ски 
оба ве шта јац, уче сник опе ра ци је у Сре бре-
ни ци”, ка ко Пе тру ши ћа пред ста вља ју на Ви-

ки пе ди ји не ви де ћи у фор му ла ци ји ни ка кав 
про блем, и сам је чест са го вор ник у ТВ еми-
си ја ма про фи ла слич ног оном у ко ме го сту ју 
„ана ли ти ча ри” за ве ра, ода кле нам об ја шња-
ва про те кле ра то ве го во ре ћи не пре кид но а не 
ка зав ши ни шта.

То ни је рет ка по ја ва: та кве су, на свој на-
чин, већ ду го из ја ве не са мо на ших по ли ти-
ча ра, а та ква је и књи га ко ја је ов де по слу жи-
ла као при мер. Јер, те шко је ре ћи да је то ли ким 
ис пи са ним стра ни ца ма, где се по дроб ност и 
ау тен тич ност ис тра жи ва ња до ка зу је на во-
ђе њем име на лич но сти, па и не ких до га ђа ја, 
у ја пан ском, пер сиј ском, ен гле ском, фран-
цу ском, хе бреј ском, не мач ком или ру ском 
ори ги на лу (са све ак цен ти ма, ко ји се у ру ском, 
осим оном за стран це-по чет ни ке, и не пи-
шу), по стиг нут пра ви циљ – да се исто ри ја 
про ту ма чи не на ште ту не го на ко рист срп-
ском на ро ду. Или мо жда, у све ту окре ну том 
на о па ко и на опа ко, та ко и тре ба да бу де – да 
Ка ра ђор ђе бу де за слу же но по гу бљен, Мар ко 
Кра ље вић осло бо ђен свог не за слу же ног оре-
о ла, сил ни за не ма ре ни срп ски сред њо ве ков-
ни пи сци и фи ло со фи – ства ра о ци на сла ве-
но-серб ском – ко нач но ре ха би ли то ва ни и 
увр ште ни у школ ску лек ти ру, из ба цу ју ћи из 
ње Ву ка с гу шчи јом ко жом, ко га је још Ми-
лош Ве ли ки у пи сму вла ди ци Ње го шу, ве ро-
ват но на пи са ном сво је руч но, са свим про зрео. 
На сво је ме сто тре ба да иду и сви Ка ра ђор ђе-
ви ћи, уз Ни ко лу Па ши ћа Цин ца ри на и Или-
ју Га ра ша ни на ко ји је, као и ср бо мр зац Вук, 
пот пи сао ту ђе де ло.

Због че га Слу жба, ње ни на ме ште ни ци и 
дру ги срод ног им ду ха во ле Обре но ви ће ни је 
са свим ја сно, иа ко се мо же прет по ста ви ти. 
При ти сну тим и при да вље ним спо ља, а не-
вољ ним да се од рек ну оног што су сте кли, 
ли ше ним оног уз ле та ко јим је спе ва но „Ве-
ли ка ши про кле те им ду ше...”, Ми лош им је 
нај бли ски ји узор: оде вен по тур ски, вла дао 
је тур ски, осо р но, ба ха то и смр то но сно. Ње-
го во је, ка жу, би ло „ћу ти ди си, ни за ди си 
ни си”, до ма ћа вер зи ја из ре ке да оно што при-
ли чи Ју пи те ру не при ли чи во лу. Та ко и да-
на шњи обре но ви ће љуп ци го во ре: Ма ли сте, 
све је ве ће од вас. Хте ли би сте не што, не мо-
же те без ве ли ких и моћ них. Они тра ју три и 
по ми ле ни ју ма, а ви сте тек пре је дан и по 
до шли с оне стра не Кар па та, жи ве ли у зе му-
ни ца ма и ди са ли на тр ску. Ва ше ве ли чи не 
из ми шље не су, ва ша бор ба за сло бо ду и са мо-
свој ност ве ли ка је са мо об ма на. Ви жи ви те 
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за да те жи во те чи ји ток ни је ис пи сао не ки 
Бог већ Цар над ца ре ви ма – нај ста ри ја тај на 
слу жба. То што ми сли те да има те, ни је ва ше: 
то је сми шље но у пра ста рим ка би не ти ма, тај-
ним клу бо ви ма, и на стро го обез бе ђе ним са-
стан ци ма, спро ве де но огром ним нов цем и 
зла том о ко ме мо же те са мо да са ња те и – дру-
го се и не мо же за кљу чи ти иа ко ни је из ри чи-
то ре че но – та ко ће би ти до у ве ко ве ве ко ва, 
амин!

Да све ово пи шу и го во ре не ки на ши осве-
до че ни не при ја те љи, ни ко га ви ше не би из не-
на ди ло. Њи хо ви па ко сни, за је дљи ви и под ли 
ко мен та ри ко ји, ре ци мо, кра се ин тер ак тив не 
пор та ле на ин тер не ту, за шти ће ни ано ним-
но шћу и нео д го вор но шћу не кад убо ду на 
бол но ме сто, а не кад се мо гу и от пи са ти на 
на сто ја ње са мих ре дак ци ја да њи хо вим из ми-
шља њем да ју ди на ми ку углав ном не пи сме-
ним, де фе ти стич ким и про стач ким на пи си ма. 
По ме ну ти Пе шча ник се у том сми слу раз ли-
ку је – пи смен и оба ве штен, тро ва ће суп тил-
ни је и ин те ли гент ни је. Уз се ло ће по ме ну ти 
бла то а уз пу шку зло чин, чи сте ћи „на ше дво-
ри ште” од све га не би ли се у ње га ко нач но 
мо гао усе ли ти „свет”. Но циљ ових раз ли чи-
тих на по ра је исти: сва ко срп ско по стиг ну ће, 
би ло вој но, умет нич ко или мо рал но тре ба под 
пла штом тра га ња за исти ном по ни шти ти, а 
Ср бе уве ри ти да ре зул тат де ла ња њи хо вих 
ис так ну тих пре га ла ца ни је ми ро већ оно због 
че га у до ди ру с њи ма тре ба од мах за пу ши ти 
нос.

Све оп шта до ступ ност та ста ту ре до не ла 
је сва шта, и до бр ог и ло шег. Сва ко пи ше и 
ми сли да мо же. Вре ме ће про се ја ти, али тре ба 
и да га бу де. Гор Ви дал био је пи сац и би сек-
су а лац, али од овог по след њег ни је пра вио 
ка ри је ру. Ба вио се хо мо сек су а ли змом у не ким 
ро ма ни ма, што га је ста ви ло на цр ну ли сту, 
те је јед но вре ме пи сао под псе у до ни ми ма. 
Но сла ву је сте као не скан да ли ма већ есе ји ма 
о Аме ри ци, ње ној исто ри ји и дру штву, пред 
крај жи во та ус твр див ши и да се ми ли та ри-
зам у спољ ној по ли ти ци пре тва ра у де ка-
дент ну им пе ри ју. Ње га је у том по гле ду – у 
шта се и са ми уве ра ва мо – вре ме про се ја ло 
и, во ле ли га Аме ри кан ци или не, он у жи во ту 
Аме ри ке има сво је, за ра ђе но ме сто. Упам ћен 

је, по сле све га, по от ме но сти, обра зо ва но сти, 
па ме ти и из у зет ном сти лу пи са ња. То су ви-
си не ко је Пе шча ник ми сли да до сег не по дра-
жа ва њем, и оно на шта се ње го ви са бор ци из 
ни жег еша ло на на гон ски об ру ша ва ју.

Јер, ка ко би код ових по след њих, да су ре-
ци мо Ита ли ја ни, про шао Ђа ко мо Ле о пар ди, 
гр ба вац ко ји је два да је из ла зио из ку ће, а ко га 
су на род ни ци це не као јед ног од сво јих нај ве-
ћих пе сни ка? Или Фран че ско Пе трар ка, ко ји 
је као слу жбе ник па пе под за бра ном сту па ња 
у брак имао бар дво је не за ко ни те де це? Ита-
ли ја је овом дру гом, по шту ју ћи ње го ву пое-
зи ју, сва ку ку ћу у ко јој је жи вео пре тво ри ла 
у му зеј, чу ва ју ћи после се дам ве ко ва чак и 
гроб ње го ве оми ље не мач ке, иа ко као др жа-
ва по сто ји тек око век и по.

Опа да ње је не сум њи во свет ски тренд, и за 
то сва ка ко це лу од го вор ност не сно се оп ште, 
не у сло вље но пра во гла са и оп ште по зна ва ње 
азбу ке ко је сло ви као пи сме ност, уз све оста ло 
што за пра во тре ба сте ћи озбиљ ним тру дом. 
То су нај ве ро ват ни је са мо симп то ми смрт но 
обо ле ле ци ви ли за ци је. По сто је на рав но и за-
ве ре – то нам ни је мо рао отво ре но по твр ђи-
ва ти ни Гор Ви дал ни ти не ко дру ги – али 
њи хо ву пра ву при ро ду сво јим при ље жним 
ра дом до дат но при кри ва ју и по ма жу не са мо 
шми ре ри и ди ле тан ти, већ и аген ти, на сто-
је ћи да нас њи хо вим на вод ним раз ме ра ма и 
успе шно шћу од вра те од на сто ја ња да бу де мо 
и оста не мо сво ји у пре по зна тљи вом све ту. Њи-
хов дух, та ко очит код чо ве ка ко ји сво је ђу бре 
ба ца у јав ни парк, оку жу је и нас, јер те жи да 
свет у ко ме жи ви мо, и ње гов при род ни, вред-
но сни по ре дак, пре тво ри у де по ни ју.

Ми сле ћи да је у то ме и ус пео, сме ши нам 
се, на из глед не кон се квент но, с том пу сом у 
ру ци, си гу ран да је у до бр ом дру штву и на 
по бед нич кој стра ни. При том за бо ра вља јед ну 
про сту исти ну, ко ју, при по ми сли на на ди ру-
ће вој ске, збе го ве, запа ље на се ла или „па мет-
не” бом бе, че сто и са ми смет не мо с ума: сви 
ми ко ји смо да нас жи ви, по том ци смо ло зе 
ста ре као свет љу ди, сва ки од нас је не са мо 
пре жи ве ли не го и по бед ник. Јер, на ши су ду-
шма ни би ва ли и про ла зи ли, а ми – зна ју ћи 
да их има и да ће их би ти, че сто и дрх те ћи у 
ду ши – и да ље ве ру је мо у но ви дан. 

Ана Се лић
Бе о град
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UDC 343.431(049.32)

НЕ КОН ВЕН ЦИ О НАЛ НО ДЕ ЛО О  
ОР ГА НИ ЗО ВА НОМ КРИ МИ НА ЛИ ТЕ ТУ

(Kla us von Lam pe, Or ga ni zed Cri me – Analyzing Il le gal Ac ti vi ti es,  
Cri mi nal Struc tu res and Ex tra-Le gal Go ver nan ce,  

SA GE, Los An ge les 2016)

У из да њу по зна тог ме ђу на род ног из да ва-
ча Sa ge об ја вље на је књи га Ор га ни зо ва ни 
кри ми на ли тет – ана ли за не за ко ни тих ак-
тив но сти, кри ми нал них струк ту ра и не ле-
гал на вла да ви на чи ји ау тор је Кла ус фон 
Лам пе, про фе сор на њу јор шком ко ле џу „Џон 
Џеј” и уред ник ча со пи са Кри ми на ли тет, 
пра во и дру штве не про ме не (Cri me, Law and 
So cial Chan ge). Пре од ла ска у Аме ри ку (2008) 
фон Лам пе је био ис тра жи вач на бер лин ском 
Сло бод ном уни вер зи те ту и већ у то до ба био 
је по знат по ра до ви ма и свом ин тер нет до ме-
ну ко ји је у це ли ни по све ћен ор га ни зо ва ном 
кри ми на ли те ту.1 

Књи га Ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет за-
о кру жи ла је ви ше де це ниј ско ба вље ње ау то-

1 На тој адре си (www.or ga ni zed-cri me.de) 
на ла зи се и не ко ли ко сто ти на де фи ни ци ја ор га-
ни зо ва ног кри ми на ли те та ау то ра и ор га ни за ци-
ја из свих де ло ва све та (укљу чу ју ћи и Ср би ју).

ра раз ли чи тим пи та њи ма по ве за ним с овим 
ви дом дру штве но не при хва тљи ве ак тив но-
сти2 и од раз је ње го вог на по ра да му при ђе 
на ори ги на лан на чин. У Пред го во ру, он на-
гла ша ва да се опре де лио за си сте мат ски увид 
у про це се и струк ту ре ко је се озна ча ва ју као 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет; ко ри шће ни су 
ем пи риј ска гра ђа и те о риј ска схва та ња из 
ви ше на уч них ди сци пли на (кри ми но ло ги ја, 
со ци о ло ги ја, еко но ми ја и по ли тич ке на у ке); 
иа ко до ми ни ра ју ра до ви и ис тра жи вач ка 
прак са с под руч ју Се вер не Аме ри ке, Евро пе 
и Ау стра ли је, ана ли за се не од но си ни на јед-
ну кон крет ну зе мљу или ре ги он. 

Фон Лам пе по себ но на гла ша ва да ње го ва 
„књи га ни је са мо је дан у ни зу тек сто ва о ор-
га ни зо ва ном кри ми на ли те ту. Кон вен ци о нал-
не књи ге о ње му су пр вен стве но де скрип-
тив не. Оне се ба ве по себ ним кри ми нал ним 
гру па ма и обла сти ма де ло ва ња, а об ја шње ње 
тра же са мо у већ из гра ђе ним кри ми но ло шким 
те о ри ја ма. Кла си фи ка ци је су да те углав ном 
на осно ву ве штач ких кри те ри ју ма, ка кви су 
ет нич ко по ре кло или ге о граф ска од ред ни ца, 
уз за не ма ри ва ње слич но сти и раз ли ка ко је 
ни су ви дљи ве на пр ви по глед” (стр. XI II). Због 
то га ни су у ста њу да се ухва те у ко штац с 
озбиљ ним гло бал ним мул ти ди сци пли нар-
ним на уч ним пи та њи ма ка ква су кон цеп туа-
ли за ци ја, те о риј ско и ем пи риј ско ис тра жи-
ва ње у овој обла сти.

За раз ли ку од по сто је ће ли те ра ту ре, ова 
књи га – по ау то ру – усва ја мно го ши ри ана-
ли тич ки при ступ ко ји се кон цен три ше на са-
кри ве не чи ни о це и ди на ми ку ко ја на ди ла зи 

2 У Би бли о гра фи ји на кра ју књи ге ау тор 
на во ди 36 сво јих ра до ва (од че га пет ко а у тор-
ских) ко је је об ја вио у пе ри о ду 1999–2013. 
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спе ци фич не исто риј ске ма ни фе ста ци је ор га-
ни зо ва ног кри ми на ли те та кроз раз ли чи те 
дру штве не, еко ном ске и по ли тич ке при ли ке. 
Исти на, у њој се по ми њу и по зна ти слу ча је ви, 
али се они ко ри сте са мо као илу стра ци ја (реч 
је о про то ти по ви ма од но сно иде ал ним ти по-
ви ма) и по вод за ди ску си ју. Ау тор се усред сре-
ђу је на три кључ не ди мен зи је ор га ни зо ва ног 
кри ми на ли те та: а) про тив за ко ни те ак тив но-
сти; б) ин тер пер со нал не од но се ко ји ди рект но 
или по сред но по др жа ва ју ове ак тив но сти; и 
в) иле гал не струк ту ре мо ћи ко је ре гу ли шу и 
кон тро ли шу ка ко де лат но сти, та ко и по је дин-
це и гру пе укљу че не у њих. Ор га ни зо ва ни 
зло чин ана ли зи ра се у на ве де ним прав ци ма, 
пр во сâм за се бе, а за тим у ши рем дру штве-
ном и тран сна ци о нал ном кон тек сту. По себ на 
па жња по све ће на је од но си ма под зе мља и 
ле ги тим ног све та („над зе мље”) ко ји се ма ни-
фе сту ју у ви ше об ли ка ко ји иду од су ко бља-
ва ња, пре ко при ла го ђа ва ња, до удру жи ва ња. 

Књи га је по де ље на у 14 гла ва ко је су гру-
пи са не у че ти ри де ла (I Ор га ни зо ва ни кри ми-
на ли тет као кон структ и као пред мет ис тра-
жи ва ња; II Ем пи риј ске ма ни фе ста ци је ор га-
ни зо ва ног кри ми на ли те та; III Ор га ни зо ва ни 
кри ми на ли тет и дру штво; и IV За о кру же на 
сли ка и ар се нал кон тра ме ра). Гла ве углав ном 
по чи њу увод ним из ла га њем, а за вр ша ва ју ре-
зи ме ом и за кључ ци ма, ко је пра те пи та ња за 
ди ску си ју, пре глед ис тра жи ва ња о да том про-
бле му и пред лог ли те ра ту ре за да ље про у ча-
ва ње. На кра ју књи ге на ла зи се им пре сив на 
Би бли о гра фи ја3 и Ин декс име на и пој мо ва. 

Првидео са сто ји се из три гла ве. У пр вој 
ко ја но си на зив „Увод – про у ча ва ње ор га ни-
зо ва ног кри ми на ли те та”4 из ла же се о три ма 
по ја ва ма ко је се по ве зу ју с овим пој мом (де-
лат но сти, пре ступ ни ци и не за ко ни та власт), 
од но су ми то ва и ре ал но сти (за илу стра ци ју 
је узет „слу чај Ал Ка по не”) и кон цеп ту ал-
ним кон фу зи ја ма. Ту се ОК пред ста вља као 
со ци јал ни кон структ, а за тим се да је од го вор 
на пи та ње да ли је за про у ча ва ње нео п ход но 
прет ход но од ре ди ти шта се под тим пој мом 
под ра зу ме ва. Нај кра ће го во ре ћи, ау тор сма-
тра да ка да го во ри мо о ОК, не по сто ји је дан 

3 За у зи ма 53 стра ни це, а ме ђу ви ше од хи-
ља ду ра до ва са др жи и де ла ау то ра са овог про-
сто ра.

4 У да љем при ка зи ва њу са др жа ја књи ге 
из раз ло га еко но ми са ња про сто ром, сем ка да се 
ра ди о на сло ви ма по је ди них ње них де ло ва, би-
ће ко ри шће на скра ће ни ца „ОК”. 

пред мет про у ча ва ња, већ ви ше њих. Он из ри-
чи то ка же да је „ОК оно што љу ди озна ча ва ју 
тим пој мом” ... „у овој књи зи (из раз) ће би ти 
ко ри шћен као за јед нич ки име ни тељ ме ша-
ви не по ја ва ко је се озна ча ва ју као ОК” (стр. 14).

Гла ва 2 („Кон цепт ор га ни зо ва ног кри ми-
на ли те та”) да је исто риј ски осврт на то ка да 
је овај из раз на стао, ко ји су из во ри раз ли чи-
тих схва та ња ОК: од ве зи ва ња за рат не су-
ко бе и ма сов не не ре де, за си сте мат ско вр ше-
ње те шких де ла пре да тор ског кри ми на ли-
те та и за Ита ли јан ску ма фи ју. У Гла ви 3 
(„Ис тра жи ва ње ор га ни зо ва ног кри ми на ли-
те та”) го во ри се о ОК као ака дем ској ди сци-
пли ни, исто ри ји ње го вог про у ча ва ња и на-
во де се пет пе ри о да кроз ко је је оно про шло 
у САД; за тим су по ме ну ти са вре ме ни прав-
ци, из во ри по да та ка о ОК, до ме ти и огра ни-
че ња ис тра жи вач ких ме то да ко је се ко ри сте. 

Цен трал на пре о ку па ци ја Другогдела су 
ем пи риј ске ма ни фе ста ци је ОК. У Гла ви 4 
из ла же се о ОК ак тив но сти ма и ту се у ци љу 
ука зи ва ња на њи хо ву раз ли чи ту при ро ду 
као сту ди је слу ча ја при ка зу ју два об ли ка 
тр го ви не за бра ње ним до бри ма – ко ка и ном 
и укра де ним мо тор ним во зи ли ма (ау тор на-
ла зи да је оно што их су штин ски раз ли ку је 
чи ње ни ца да у дру гом слу ча ју има мо ли це 
ко је је не сум њи во вик ти ми зо ва но, што и де-
ли ма и ре ак ци ји на њих да је дру га чи ји ка-
рак тер). Као основ ни ти по ви ак тив но сти ОК 
на во де се: тр жи шно за сно ва ни зло чи ни; пре-
да то р ска кри вич на де ла; хи брид не фор ме 
на ве де них де ла; по себ не вр сте по ве за не с 
би зни сом и ре ке ти ра њем при за по шља ва њу; 
и зло чи ни по ве за ни с иле гал ном вла да ви ном 
(ови по след њи од но се се на при ме ну си ле 
уну тар кри ми нал них ор га ни за ци ја, у кри-
ми нал ном ми љеу и из ван ње га). 

Сле де ћа, Гла ва 5 ба ви се кри ми нал ним 
стук ту ра ма и на по чет ку се да је сту ди ја слу-
ча ја – ор га ни за ци ја пе до фил ских мре жа у 
Не мач кој. Фон Лам пе ука зу је на мо гу ће кла-
си фи ка ци је кри ми нал них ор га ни за ци ја по 
сле де ћим кри те ри ју ми ма: струк ту ри, ак тив-
но сти, со ци о по ли тич кој по зи ци ји и по функ-
ци ји. За тим ис ти че три основ на ти па кри ми-
нал них стук ту ра: тр жи шну (за сно ва ну на 
ин тер ак ци ји ау то ном них су бје ка та, а од но си 
по чи ва ју на спо ра зу му), хи је рар хиј ску (у ко-
јој уче сни ци де ла ју по ди рек ти ва ма истог 
упра вља ча) и мре жну (и ов де се по ја вљу ју 
са мо стал ни ак те ри, али се њи хо ви од но си 
за сни ва ју на ду го трај ним, че сто на пр ви по-
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глед не при мет ним со ци јал ним ре ла ци ја ма; 
због то га они не мо гу јед но став но „иза ћи из 
по сла” ка да им се прох те). 

Гла ва 6 по све ће на је иле гал ним пред у зи-
мач ким струк ту ра ма и по сле увод них на по-
ме на ука зу је на слу чај ди ле ра дро га Аме ри-
кан ца Ла ри Ле ви на (La rry La vin) ко ји је по сте-
пе но раз вио кри ми нал ну мре жу ко ја је де сет 
го ди на снаб де ва ла ма ри ху а ном за ви сни ке 
ши ром САД, а ка сни је и ко ка и ном. Овај при-
мер фон Лам пеу слу жи као до каз да је мо гу ће 
од ви ја ње де лат но сти ОК и без при ме не на-
си ља и ко руп ци је пред став ни ка вла сти. Као 
основ не ка те го ри је уз по моћ ко јих се мо гу 
ана ли зи ра ти кри ми нал не ор га ни за ци је на-
во де се: сло же ност, фор ма ли зам, цен тра ли-
за ци ја, вер ти кал на ин те гри са ност и ди вер-
зи фи ка ци ја. У на став ку, ау тор се освр ће на 
по сло ва ње иле гал них фир ми, слич но сти и 
на ро чи то раз ли ке у њи хо вом де ло ва њу у од-
но су на ле гал не ком па ни је. 

Асо ци ја тив ним струк ту ра ма ау тор се ба-
ви у 7. гла ви књи ге. Као при ме ри су ана ли-
зи ра не Си ци ли јан ска ма фи ја, хонг кон шке 
Три ја де, ру ско кри ми нал но брат ство „Ло по-
ви у за ко ну” (Thi evs in Law); и бан де мо то ци-
кли ста „Ан ђе ли па кла” (Hell’s An gels). Цен-
трал ним функ ци ја ма асо ци ја тив не струк ту ре 
сма тра ју се умре жа ва ње, осе ћај при пад но-
сти, про мо ци ја по ве ре ња, уза јам на за шти та 
и по моћ, из град ња ко дек са по на ша ња (он са-
др жи еле мен те као што су: за вет ћу та ња, оба-
ве зност ува жа ва ња по тре ба дру гих чла но ва, 
као и при ста ја ње на при ме ну при ну де ра ди 
одр жа ва ња ре да и ар би трар но од ре ђи ва ње 
санк ци је). 

Гла ва 8 раз ра ђу је пи та ња мо но по ла на 
иле гал ном тр жи шту и ква зи вла ди ну струк-
ту ру кри ми нал них ор га ни за ци ја. Као при мер 
на ве де на је аме рич ка Ко за Но стра и из ла же 
се о ње ним тран сфор ма ци ја ма то ком вре ме-
на. По себ но се ука зу је на усло ве за ус по ста-
вља ње до ми на ци је на иле гал ном тр жи шту. 
То су не до ста так не ких до ба ра, еко ном ско 
пре и мућ ство на иле гал ном тр жи шту (при-
род ни мо но пол за сно ван на тех нич кој пред-
но сти или фи нан сиј ским ма хи на ци ја ма), али 
и при ме на на си ља. Ква зи вла ди не струк ту ре 
се ба ве ре гу ли са њем ко де лу је на од ре ђе ној 
те ри то ри ји, шта ра ди и ка ко се те ак тив но-
сти спро во де; за тим, оне ре ша ва ју спо ро ве из-
ме ђу ак те ра, шти те их од спољ них прет њи и 
од ре ђу ју ко ли ки део про фи та мо гу за др жа-
ти. Њи хов ста тус за ви си у ве ли кој ме ри од 

„ква ли те та услу га” ко је пру жа ју. Као усло ви 
за успон ква зи вла ди них струк ту ра на во де 
се: ва ку ум вла сти и по сто ја ње ра њи вих иле-
гал них ак тив но сти ко је би се те шко вр ши ле 
без по сре до ва ња ова квих струк ту ра. Ре сур-
си на ко је се осла ња ју су на си ље, оба ве штај-
но де ло ва ње (шпи ју ни ра ње) и ре пу та ци ја. 

У Tрећемделу („Ор га ни зо ва ни кри ми-
на ли тет и дру штво”) чи та ва Гла ва 9 по све-
ће на је пи та њу со ци јал не уко ре ње но сти ОК. 
Пре све га, она се по фон Лам пеу огле да у чи-
ње ни ци да ве ли ки део ак тив но сти ко је озна-
ча ва мо као ОК обез бе ђу ју иле гал на до бра и 
услу ге за ко ји ма по сто ји тра жња и то је је дан 
од нај ва жни јих ге не ра то ра функ ци о ни са ња 
и оп стан ка кри ми нал ног под зе мља. У том 
скло пу, од лу ке др жав них вла сти шта ће би ти 
за бра ње но, а шта не, зна чај но ути чу на ста ње 
ОК у не кој зе мљи. Ис ти че се и да од го вор на 
ди ле му ко ли ко је из бор кон зу ме на та сло бо-
дан не мо же би ти јед но зна чан. Код не ких до-
ба ра (куп ци укра де них умет нич ких де ла) он 
је не спо ран, што се не мо же ре ћи, на при мер, 
за за ви сни ке од нар ко ти ка. Фон Лам пе пи ше 
и оно ме о че му се у ли те ра ту ри рет ко го во ри: 
о со ци јал ној уко ре ње но сти ор га ни зо ва них 
кри ми на ла ца и на сто ја њи ма не ких од њих (и 
ов де се по ми ње Ал Ка по не) да по пра ве жи-
вот не усло ве сво јих су на род ни ка у сла мо ви-
ма из ко јих су по те кли. У на став ку из ла га ња 
ау тор ука зу је на слич но сти из ме ђу за бра ње-
них де лат но сти ко је на тр жи шту пред у зи-
ма ју при пад ни ци ни же кла се (ко је без мно го 
раз ми шља ња озна ча ва мо са „ОК”) и „кор по-
ра тив ног ОК” ко ји вр ше ком па ни је. Овај 
дру ги не са мо да има по се бан на зив („кри-
ми на ли тет кор по ра ци ја”), не го иза зи ва и са-
свим дру га чи ју ре ак ци ју над ле жних ор га на 
пра во су ђа. 

Од нос ОК и ле ги тим ног по сло ва ња је пред-
мет из ла га ња у Гла ви 10. У по чет ку се из ла же 
о то ме ка кве ве зе по сто је из ме ђу ле ги тим ног 
би зни са, с јед не, и ОК ак тив но сти, ОК струк-
ту ра и не ле гал не вла да ви не, с дру ге стра не. 
Да та је и ана ли за ка ко се три на ве де не фун-
да мен тал не од ред ни це ОК укљу чу ју у ле гал-
но по слов но окру же ње. Ука зу је се и на ко ји 
на чин ор га ни зо ва ни кри ми нал ци ула зе у 
ле ги тим ни би знис. У том по гле ду, мо гу се 
за па зи ти сле де ће гра да ци је – од обез бе ђе ња 
иле гал них до ба ра, до ди рект ног ути ца ја на 
по сло ва ње ле ги тим них при вред них су бјек-
та. Нај ра ди кал ни ји сту пањ је ко ри шће ње 
тих су бје ка та за вр ше ње кри вич них де ла, 
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ме ђу ко ји ма ау тор по себ но ис ти че пра ње 
нов ца и ре ке ти ра ње (за по сле них или дру гих 
фир ми). На во де се и при вред не де лат но сти 
ко је су по себ но угро же не кри ми нал ним ути-
ца ји ма, а за тим сек то ри би зни са ко ји су нај-
у гро же ни ји ре ке ти ра њем. 

Гла ва је да на ест из у ча ва ре ла ци је ОК и 
др жав них ор га на. Као и у прет ход ним раз-
ма тра њи ма, пр во се тај од нос по сма тра у три 
ди мен зи је од ко јих је нај за ни мљи ви ја тре ћа 
– ка кав је од нос из ме ђу „пра ве, ле ги тим не” 
вла сти и ква зи вла де. Док би се јед на, оли че-
на у мо но по лу на ле ги тим ну упо тре бу си ле 
тре ба ло да про сти ре на чи та вој те ри то ри ји 
др жа ве – дру га се вр ши та мо где др жа ва не 
же ли или ни је у ста њу да де лу је. Од нос ОК 
и вла сти као одво је них ен ти те та мо же се ма-
ни фе сто ва ти у не ко ли ко мо де ла: „из бе га ва-
ње” (кри ми нал не гру пе пред у зи ма ју све, 
укљу чу ју ћи и из бор иле гал них ак тив но сти 
ко је са ма њим ри зи ком да бу ду от кри ве не); 
„ко рум пи ра ње”; и „су ко бља ва ње”. Ау тор се 
по себ но ба ви ана ли зом шест слу ча ја у ко ји-
ма се у прак си ма ни фе сто вао ба ланс мо ћи 
услед ко рум пи ра ња вла сти од стра не ОК. То 
су: ути цај нар ко кар те ла Ка ли на власт у Ко-
лум би ји; ре зул та ти ис тра жи ва ња (ау тор Џон 
Гар ди нер /John Gar di ner/) о али јан си под зе-
мља и над зем не вла сти у гра ду под псе у до-
ни мом „Вин кон тон” (Win con ton); „мре же 
зло чи на” у Си је тлу ко је је от крио Ви ли јем 
Чем блис (Wil li am Cham bliss); ста ње у гра ду 
озна че но псе у до ни мом „Мо рис бург” (Mor-
ris burg) о ко ме пи ше Ге ри По тер (Gary Pot ter); 
си стем „Кров на, вр хов на за шти та” код ко га 
кри ми нал ци у Ру си ји ис так ну тим лич но сти ма 
пру жа ју за шти ту, али и дру ге услу ге (при мо-
ра ва ју уго вор ну стра ну да пла ти дуг, по сре-
ду ју у спо ро ви ма, обез бе ђу ју до зво ле) – све у 
са рад њи с ор га ни ма вла сти; и ко рум пи ра ње 
вла сти у Мек си ку од стра не нар ко ди ле ра у 
пе ри о ду 1960–1990. С дру ге стра не, као при-
ме ри кон фрон та ци је на во де се: кам па ња Ма-
фи је про тив ита ли јан ске др жа ве 1971. и 1993; 
нар ко те ро ри зам у Ко лум би ји 1980–1990. и су-
ко бља ва ње мек сич ких нар ко кар те ла с др жа-
вом у пр вој де це ни ји овог ве ка. Ова це ли на 
за вр ша ва се из ла га њем о ОК уну тар др жав-
ног апа ра та и кри ми на ли те ту ко ји ор га ни зу је 
др жа ва. 

Сле де ћа, 12. гла ва, за раз ли ку од прет ход-
не три ко је су се ба ви ле од но сом ОК пре ма 
ши рој дру штве ној за јед ни ци на ло кал ном или 
на ци о нал ном ни воу, раз ма тра ње го ву рас-

про стра ње ност у ме ђу на род ним раз ме ра ма. 
Да кле, ње на пре о ку па ци ја је тран сна ци о нал-
ни ОК и то у све три ди мен зи је: тран сна цио-
нал не ак тив но сти, ор га ни за ци је и не ле гал на 
вла да ви на. Фон Лам пе тран сна ци о нал не 
ак тив но сти ко је се од ви ја ју на те ри то ри ји нај-
ма ње две др жа ве де ли на јед но смер не (тр го-
ви на нар ко ти ци ма), дво смер не (раз бој ни штво 
из вр ше но од стра не учи ни ла ца из дру ге др жа-
ве ко ји пре ба цу ју оте то у сво ју зе мљу) и ви-
ше смер не (пре ва ре по ве за не с из бе га ва њем 
пла ћа ња по ре за на до да ту вред ност уну тар 
ЕУ). По де лу ових ак тив но сти мо гу ће је из-
вр ши ти пре ма ме сту и на чи ну пре ла ска др-
жав не гра ни це, при ме ње ним кри јум чар ским 
тех ни ка ма и ше ма ма, као и швер цер ским 
ру та ма („ге о гра фи ја тран сна ци о нал ног ОК”). 
У по гле ду пре ко гра нич не мо бил но сти гру па 
и по је ди на ца из кри ми нал ног ми љеа, фон 
Лам пе се по себ но ин те ре су је за пре ко гра нич-
не мре же, као и за тран сна ци о нал не иле гал-
не струк ту ре – пред у зи мач ке и асо ци ја тив не. 
Део ове Гла ве но си на зив „Ки бер ни за ци ја 
ор га ни зо ва ног кри ми на ли те та и ор га ни за-
ци ја ки бер кри ми на ли те та”. Ов де ау тор пр во 
об ја шња ва пој мов ни апа рат; за тим на чин на 
ко ји је оства рен про дор ОК у ки бер про стор, 
да би се на кра ју по за ба вио на чи ном на ко ји 
су ки бер пре ступ ни ци ор га ни зо ва ни (мо де ли 
пред у зи мач ки, асо ци ја тив ни и ква зи вла дин).

Четвртидео књи ге са др жи две гла ве. У 
13. гла ви да је се за о кру же на сли ка ОК и ука-
зу је да се под тај из раз, као под ки шо бран, 
под во де вр ло раз ли чи те ства ри. Због то га је 
не ка да те шко раз ли ко ва ти ОК де лат но сти 
од ле ги тим ног би зни са, а ор га ни зо ва не кри-
ми нал це од њи хо вих „обич них ко ле га”. Фон 
Лам пе ис ти че не до стат ке ши ро ких кон цеп-
ци ја ОК ко је се кон цен три шу на пар ци јал не 
аспек те про бле ма и усред сре ђу ју се на екс-
трем не слу ча је ве. Због то га је по треб но у 
кон цеп ту а ли за ци ји ОК при ме ни ти ана ли-
тич ки при ступ ко ји по сма тра ва ри ја ци је пет 
по је ди нач них чи ни ла ца (у ор га ни зо ва њу 
зло чи на, у ор га ни зо ва њу кри ми на ла ца, у 
иле гал ном вла да њу, у ме ђу соб ним ве за ма 
ле гал ног и иле гал ног и у ин ди ви ду ал ним 
ка рак те ри сти ка ма кри ми на ла ца) и њи хо ву 
ме ђу за ви сност с дру гим аспек ти ма ОК. 

Ау тор ука зу је на по сто ја ње де скрип тив-
ног, об ја шња ва ју ћег и ана ли тич ког мо де ла 
ОК, а у по гле ду ње го ве ти по ло ги је да је шест 
ка рак те ри стич них кон сте ла ци ја – мре жа: 1. 
оне без дру штве не по др шке, 2. уро ње не у 
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мар ги нал ну суб кул ту ру, 3. укло пље не у кон-
фор ми стич ки сег мент дру штва, 4. укљу че не 
у ели те ко је по се ду ју моћ, 5. укло пље не у 
пре лаз из 2. у 3, и 6. та кве ко је об у хва та ју све 
сло је ве дру штва. Ка да го во ри о прав ци ма 
раз во ја ОК, фон Лам пе из ла же о ра сту и струк-
тур ном уса вр ша ва њу по је ди нач них кри ми-
нал них гру па; о тран сфор ма ци ја ма њи хо ве 
функ ци је; као и о сме ру про ме на у од но си ма 
из ме ђу под зе мља и „над зем ног” де ла дру штва. 

По след ња, 14. гла ва ба ви се про тив ме ра-
ма усме ре ним на кон тро лу ОК. Ту су об ра-
ђе на пи та ња ме ста ма те ри јал ног кри вич ног 
пра ва као ин стру мен та у тој бор би, ис тра-
жне тех ни ке и ин сти ту ци о нал не ино ва ци је 
у пра во су ђу, као сред ства из ван ме ха ни за ма 
ка зне не прав де ко ја се ко ри сте у истом ци љу 
(ад ми ни стра тив не ме ре, си ту а ци о на пре вен-
ци ја и уло га ци вил ног дру штва).

Већ ова ко ле ти ми чан при каз те ма ти ке 
ко јом се књи га ба ви по ка зу је ко ли ко је још 
отво ре но пи та ња у на у ци ко ја се од но се на 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет. Све стра на ана-
ли за за сно ва на на кон сул то ва њу из у зет но 
бо га те ли те ра ту ру и до ку мен та ци је, по ка зу је 
ја сно о ко ли ко сло же ном и ви ше ди мен зи о-
нал ном фе но ме ну је реч. Ау тор је ре ла ти ви-
зо вао мно ге од кон цеп ци ја и по ка зао за што 
су јед но стра не. На ро чи то оне ко је се кон цен-
три шу са мо на јед ну стра ну про бле ма – углав-
ном се оку пи ра ју ак тив но сти ма, а дру ге на чи-
ном на ко ји су пре ступ ни ци ор га ни зо ва ни. 
Фон Лам пе про у ча ва обе и до да је им још јед-
ну – не ле гал ну вла да ви ну. Ту кон цеп ци ју до-
след но спро во ди кроз це ло из ла га ње и на 400 
стра на из но си број не ар гу мен те, исто вре ме но 
ком про ми ту ју ћи број не ми то ве и ла ич ке ста-
во ве о кри ми нал ном под зе мљу. У књи зи се 
мо гу на ћи и чи ње ни це ко је ни су по зна те ни 
екс пер ти ма ко ји се овом ма те ри јом ба ве де це-
ни ја ма. Срећ на окол ност је што су се у ау то-
ру сте кле гер ман ска си сте ма тич ност и скло-
ност те о риј ском про ми шља њу и ан гло сак сон-
ска прак тич ност и по све ће ност ис тра жи ва њу. 
За то ни је слу чај но што га у књи зи Гло бал ни 
ор га ни зо ва ни кри ми на ли тет5 Ми чел Рот 

5 Roth P. Mitchel (2010). Glo bal Or ga ni zed 
Cri me – A Re fe ren ce Hand bo ok, San ta Bar ba ra: 
ABC-CLIO, p. 174.

(Mitchel Roth) свр ста ва у јед ног од 15 нај по-
зна ти јих ис тра жи ва ча ор га ни зо ва ног кри-
ми на ли те та. 

Са да је тре ну так да од го во ри мо на пи та-
ње ко је леб ди пред чи та о ци ма од пр ве до 
по след ње стра не: да ли је књи га од го во ри ла 
на ци ље ве ко је је ау тор по ста вио у Пред го-
во ру. У ње му вон Лам пе на по ми ње да би она 
тре ба ла да: а) по мог не раз у ме ва њу кључ них 
ка те го ри ја – њи хо ве уза јам не слич но сти и 
раз ли ка, све у ци љи да се из бег не ра ши ре на 
кон фу зи ја у овој ма те ри ји, б) да до при не се 
одва ја њу ми то ва и ре ал но сти; и в) да су о чи 
нај у ти цај ни је те о риј ске кон цеп те о ор га ни-
зо ва ном кри ми на ли те ту с при ку пље ном ем-
пи риј ском гра ђом. Чи ни се да је ау тор у нај-
ве ћем де лу ус пео да ис пу ни за дат ке ко је је 
сâм се би по ста вио. Оста је за то до за чу ђе ња 
што је јед но ова кво де ло до са да у кри ми но-
ло шкој ли те ра ту ри при ка за но са мо у не ко-
ли ко ути цај них ча со пи са. Раз лог је мо жда у 
ње го вој ори ги нал но сти и сти лу из ла га ња 
ко ји ни је та ко лак за чи та ње као ве ћи на ан-
гло сак сон ске књи жев но сти ко ја се ба ви овом 
те ма ти ком. Или га мо жда тре ба по тра жи ти 
у не кој вр сти „за ве ре ћу та ња” као од го во ру 
на кри ти ку ко ју фон Лам пе упу ћу је ве ћи ни 
сво јих прет ход ни ка?

На са мом кра ју, оста је на по ме на: ау тор 
овог при ло га од лу чио се да књи гу при ка же 
из два раз ло га: пр во, због ње не ино ва тив но-
сти и по доб но сти да ин спи ри ше да ља ис тра-
жи ва ња о ор га ни зо ва ном кри ми на ли те ту; и 
дру го, за то што је Кла ус фон Лам пе пре не-
ко ли ко го ди на, док је још жи вео на Ста ром 
кон ти нен ту љу ба зно при хва тио по зив и до-
шао у наш глав ни град на не ко ли ко са ти да 
би „о свом ру ву и кру ву” сту ден ти ма по сле-
ди плом ских сту ди ја на Прав ном фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Бе о гра ду одр жао не за бо рав-
но пре да ва ње о ор га ни зо ва ном зло чи ну. Већ 
су тра дан је био на пу ту за Бер лин, да на ста ви 
сво ја ис тра жи ва ња. На дам се да га та страст 
и енер ги ја за ду го не ће на пу сти ти. На за до-
вољ ство свих ко ји се ба ве кри ми но ло ги јом 
и со ци о ло ги јом кри ми на ли те та. 

Проф. др Ђор ђе Иг ња то вић
Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та  

у Бе о гра ду
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ПРИ КА ЗИ / BO OK RE VI EWS

ПРО ТИВ СТЕ РЕ О ТИ ПА И ЗА БЛУ ДА 
(Ми лош Ко вић, Га ври ло Прин цип. До ку мен ти и се ћа ња, 

Но ви Сад: Про ме теј; Бе о град: РТС, 2014)

Име Га ври ла Прин ци па у свет ским окви-
ри ма пред ста вља си но ним за по че так Пр вог 
свет ског ра та. Упр кос то ме, ње гов жи вот, сре-
ди на из ко је је про ис те као као и иде је ко ји ма 
се ру ко во дио, пред ста вља ју не по зна ни цу из-
ван уских струч них исто ри о граф ских кру го ва 
а чак ни они, не рет ко, ни су иму ни од упро-
шће ног и сте ре о тип ног при ка зи ва ња Прин-
ци по ве лич но сти и ње го ве уло ге у Са ра јев ском 
атен та ту. Упра во сто га, при ре ђи вач овог збор-
ни ка „до ку ме на та и се ћа ња”, Ми лош Ко вић 
је у сво јој увод ној сту ди ји на сто јао да од го-
во ри на пи та ње: „Ко је био Га ври ло Прин цип?” 
(стр. 7–39). Иа ко, на пр ви по глед, ова ко по ста-
вље но пи та ње мо же да се учи ни из ли шним, 
оно то ни је. Не са мо због по ме ну тих, ши ро-
ко рас про стра ње них, мне ња и сте о ре о ти па 
о Прин ци пу и Мла до бо сан ском по кре ту ко ме 
је при па дао, већ и због то га што у исто ри о-
гра фи ји по сто је раз ли чи та и, не рет ко, са свим 
опреч не оце не о уче сни ци ма Са ра јев ског атен-
та та. Ово пре све га бу ду ћи да се лич ност 

Га ври ла Прин ци па и оста лих уче сни ка у Са-
ра јев ском атен та ту на шла у сре ди шту „пи-
та ња о рат ној кри ви ци” ко је је већ од са мог 
из би ја ња ра та, пре ко од ред бе о ис кљу чи вој 
кри ви ци цар ске Не мач ке про пи са не Вер сај-
ским ми ров ним уго во ром, све до 60-их го ди-
на 20. ве ка до ми ни ра ло про у ча ва њем узро ка 
Пр вог свет ског ра та. И док су у ме ђу рат ном 
раз до бљу не мач ка и ау стриј ска исто ри о гра-
фи ја на сто ја ле да до ка жу од го вор ност Срп ске 
вла де за из би ја ње ра та при ка зу ју ћи са ра јев-
ске атен та то ре као пу ке из вр ши о це „за ве ре” 
ко ја је ско ва на у Бе о гра ду, исто ри о гра фи ја 
из вре ме на со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је је у 
Прин ци пу и Мла до бо сан ци ма про на ла зи ла 
сво је вр сне пре те че со ци јал не ре во лу ци је и 
бор бе за на ци о нал но осло бо ђе ње ко јом је 
то ком Дру гог свет ског ра та ру ко во ди ла Ко-
му ни стич ка пар ти ја Ју го сла ви је. За хва љу ју-
ћи пре врат нич ким ра до ви ма Лу и ђи ја Ал бер-
ти ни ја а за тим не мач ког исто ри ча ра Фри ца 
Фи ше ра из 60-их го ди на 20. векa, у на у ци је 
не дво сми сле но до ка за но да глав ну од го вор-
ност за по кре та ње свет ског су ко ба сно се нај-
ви ши др жав ни и вој ни ру ко во ди о ци не мач-
ког Рај ха на че лу с кај зе ром Вил хел мом II што 
је, по сте пе но и уз при су ство по је ди них раз-
ли ка, по ста ло го то во оп ште при хва ће но ста-
но ви ште у на уч ној исто ри о гра фи ји о Пр вом 
свет ском ра ту. У сво је вр сној „по пла ви” исто-
ри о граф ске ли те ра ту ре ко ја је пра ти ла обе-
ле жа ва ње 100-го ди шњи це по чет ка Пр вог свет-
ског ра та, ја ви ле су се и но ве/ста ре ин тер пре-
та ци је узро ка свет ског ра та ко је су, у ве ћој 
или ма њој ме ри, од ба ци ле „Фи ше ро ву па ра-
диг му” – по ри чу ћи пре вас ход ну од го вор ност 
не мач ких ели та за по кре та ње свет ског њи-
хо ви по бор ни ци вра ти ли су се ста рој те зи 
Лој да Џор џа о ко лек тив ном „скли зну ћу у рат” 
или су пак, пре ме сти ли те жи ште с Не мач ке 
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и Ау стро у гар ске, на Ср би ју и Ру си ју. У скло пу 
ових ре ви зи о ни стич ких на сто ја ња, из ме ни ла 
се и оце на о уло зи Мла до бо са на ца у Са ра јев-
ском атен та ту – са ра јев ски атен та то ри пред-
ста вља ју „те ро ри сте” ко је про фе со ри Уни вер-
зи те та у Кем бри џу, од но сно, Окс фор ду, Кри-
сто фер Кла рк и Мар га рет Мак ми лан, по ре де 
с „ме се ча ри ма”, од но сно, прет ход ни ци ма да-
на шњих те ро ри стич ких ор га ни за ци ја по пут 
Ал Ка и де. 

Има ју ћи у ви ду по ме ну те чи ње ни це ко је 
од ра жа ва ју про ме не у од но си ма мо ћи уну тар 
са вре ме ног „исто ри о граф ског по ља”, свој 
пу ни сми сао до би ја пи та ње ко је је Ко вић по-
ста вио у на сло ву увод не сту ди је. На сто је ћи 
да пру жи све о бу хва тан од го вор на по ста вље-
но пи та ње, он је лич ност Га ври ла Прин ци па 
са гле дао уну тар ши рег дру штве ног, идеј ног 
и по ли тич ког кон тек ста у ко ме је он, за јед но 
с оста лим при пад ни ци ма по кре та Мла да Бо-
сна, жи вео и де ло вао и, ко ји су, на кон цу, усло-
ви ли ње го во опре де ље ње да из вр ши атен тат 
ко јим је, и не слу те ћи, обез бе дио се би ме сто 
у уџ бе ни ци ма свет ске исто ри је. Кон тек стуа-
ли зо ва ње Га ври ла Прин ци па уну тар вре ме-
на и про сто ра у ко јем је жи вео је нео п ход но. 
Не са мо ка ко би се из бе гла за во дљи ва оса вре-
ме ња ва ња ко ја упу ћу ју на по гре шне за кључ-
ке (као у слу ча ју Мар га рет Мак ми лан), већ, 
пр вен стве но, ка ко ис ти че Ко вић, ка ко би мо-
гло „да се од го во ри на кључ но пи та ње, ко је 
гла си – ̔за што?ʼ” (стр. 11). По шав ши од иде је 
ти ра но у би ства у европ ској исто ри ји, Ко вић 
је ука зао на иде о ло шке ве зе Мла до бо са на ца 
с не мач ким и ита ли јан ским по кре том за на-
ци о нал но ује ди ње ње у 19. ве ку, с по кре ти ма 
као што су Мла да Ита ли ја и Млaда Бел ги ја, 
те с ру ским на род ња штвом, со ци ја ли змом и 
анар хи змом. Ста са ва ју ћи у фе у дал ном и по-
лу ап со лу ти стич ком дру штву Бо сне и Хер це-
го ви не ко ја је пред ста вља ла ко ло ни ју хаб збур-
шког им пе ри ја ли зма, по ко ле ње Мла до бо са-
на ца фор ми ра ло је сво ја по ли тич ка схва та ња, 
у ко ји ма је кључ но ме сто при па да ло иде ји 
на ци о нал ног и со ци јал ног осло бо ђе ња – еман-
ци па ци ји од ту ђин ске вла да ви не и уки да њу 
фе у дал них дру штве них од но са. У оства ре њу 
овог ци ља Мла до бо сан ци су се опре де ли ли 
за по ли тич ко на си ље де ле ћи на тај на чин дух 
епо хе ко јој су при па да ли. На и ме, јед на од упе-
ча тљи вих од ли ка европ ске исто ри је с кра ја 
19. и по чет ка 20. ве ка је су атен та ти као сред-
ство по ли тич ке бор бе ко ја се во ди у име со-
ци јал ног, по ли тич ког или на ци о нал ног осло-

бо ђе ња. У ни зу атен та та на европ ске вла да ре, 
др жав ни ке и ви со ке др жав не функ ци о не ре 
сво је ме сто за у зи ма ју и атен та ти на пред став-
ни ке вла сти у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го-
ви ни – атен тат Бог да на Же ра ји ћа на Ма ри ја на 
Ва ре ша ни на, управ ни ка Бо сне и Хер це го ви-
на (1910); атен тат Лу ке Ју ки ћа на хр ват ског 
ба на Слав ка Цу ва ја и по но во од стра не Ива на 
Пла нин шча ка (оба 1912); атен тат Стје па на 
Дој чи ћа на ба на Ива на Скер ле ца (1913). Атен-
тат на ау стриј ског пре сто ло на след ни ка Фран-
ца Фер ди нан да пред ста вљао је по след њи бео-
чуг у лан цу атен та та ко ји су све до чи ли о 
сво је вр сном дру штве ном вре њу ме ђу сту-
дент ском омла ди ном Бо сне и Хер це го ви не. 
Има ју ћи у ви ду по ме ну те чи ње ни це, Ко вић 
је не сум њи во у пра ву ка да за кљу чу је да је 
„Са ра јев ски атен тат био (је), у ства ри, по-
сле ди ца кри зе у два цар ства, Осман ском и 
Хаб збур шком” (стр. 20) те да су и Га ври ло 
Прин цип и Мла до бо сан ци про ис те кли из 
европ ских по ли тич ких и кул тур них тра ди-
ци ја (стр. 25). 

Из бор исто риј ских све до чан ста ва о Га-
ври лу Прин ци пу, Ко вић је по де лио у че ти ри 
про блем ске це ли не. У пр вој це ли ни под на-
зи вом „Мла да Бо сна” (стр. 43–138) из ло же на 
су се ћа ња Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа, Бо ри во ја 
Јев ти ћа и Пе ра Сли јеп че ви ћа (ко ји су и са ми 
при па да ли по кре ту) на ка рак тер и ци ље ве 
по кре та те усло ве у ко ји ма је он де ло вао. „По-
ли тич ки про грам” (стр. 141–155) на зив је дру-
ге це ли не ко ја са др жи про грам ске тек сто ве 
дво ји це во де ћих иде о ло га омла дин ског по-
кре та – Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа „Смрт јед ног 
хе ро ја” и Ди ми три ја Ми три но ви ћа „Пр ва 
ре дак ци ја оп штег про гра ма за омла дин ски 
клуб ҅На род но ује ди ње њеʼ” ко ји, ујед но, 
пред ста вља ју и два раз ли чи та по гле да на на-
ци о нал но ује ди ње ње – Га ћи но ви ће во уже 
срп ско те Ми три но ви ће во ши ре ју го сло вен ско 
гле ди ште. Тре ћа це ли на под на зи вом „Об љај, 
Ту зла, Са ра је во, Бе о град” (стр. 159–334) – по-
ред се ћа ња при пад ни ка „Мла де Бо сне” ко ји 
су лич но по зна ва ли Прин ци па (Цвет ка Ђ. По-
по ви ћа, Ива на Крањ че ви ћа, До бр о сла ва Јев-
ђе ви ћа и Рат ка Па ре жа ни на) и ко ја да ју жив и 
фак то граф ски бо гат при каз ње го вог жи во та, 
по ре кла и ка рак те ра, идеј них ути ца ја ко ји су 
об ли ко ва ли ње го ва схва та ња, ње го вог од но са 
пре ма на ци о нал ном и со ци јал ном осло бо ђе-
њу и ства ра њу је дин стве не ју жно сло вен ске 
др жа ве – до но си и из во де из пре пи ске Mладо-
босанаца као и од лом ке из исто ри о граф ских 
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ра до ва Дра га Љу би бра ти ћа и Вла ди ми ра 
Де ди је ра ко ји осли ка ва ју по је ди не стра не 
Прин ци по ве лич но сти. Че твр та и нај оп шир-
ни ја це ли на за у зи ма две тре ћи не збор ни ка 
и но си на зив „Атен тат, су ђе ње и там но ва ње” 
(стр. 337–959). У ње му су са др жа на ме мо ар-
ска све до чан ства Мла до бо са на ца о од лу ци 
да се из вр ши атен тат, о то ку при пре ма, о са-
мом атен та ту као и о су ђе њу атен та то ри ма 
ко је је усле ди ло то ком је се ни 1914, за тим 
се ћа ња глав ног суд ског ислед ни ка у ис тра зи 
о Са ра јев ском атен та ту Леа Пфе фе ра и Ру-
дол фа Ци стле ра, јед ног од бра ни те ља Га ври ла 
Прин ци па и оста лих окри вље них на суд ском 
про це су, те оп се жни из во ди из сте но граф-
ских бе ле жа ка са глав не рас пра ве про тив 
Га ври ла Прин ци па и оста лих оп ту же ни ка. 
У овом по гла вљу на ла зе се и Прин ци по ва пе-
сма и за пис ко ји је са ста вио у за тво ру као и 
при каз пре но са Прин ци по вих оста та ка из Те-
ре зи на у Са ра је во на кон Пр вог свет ског ра та 
из пе ра Сте ва на Жа ку ле те би бли о гра фи ја 
ра до ва о Са ра јев ском атен та ту ко ју је са ста вио 
Ни ко ла Ђ. Три шић а до пу нио је 1964. Бран ко 
Чу лић. Ко нач но, књи га је снаб де ве на ре ги-
стром пој мо ва, лич них и ге о граф ских име на 
што умно го ме олак ша ва ње но ко ри шће ње. 

Ако на уч на исто ри о гра фи ја пред ста вља 
нај ор га ни зо ва ни ји и нај си сте ма тич ни ји об лик 
дру штве ног се ћа ња, Ми лош Ко вић је сво јим 

из бо ром све до чан ста ва о Га ври лу Прин ци пу 
и Мла дој Бо сни пру жио чврст те мељ за ра цио-
нал но про у ча ва ње и објек тив но вред но ва ње 
овог пре врат нич ког по ко ле ња у исто ри ји Ју-
жних Сло ве на. Са би ра ју ћи уну тар ко ри ца јед-
не књи ге исто риј ске из во ре ко ји су, нај че шће, 
об ја вље ни пре ви ше де це ни ја у пу бли ка ци-
ја ма ко је су рет ке и не рет ко те шко до ступ не, 
Ко вић је са вре ме ним чи та о ци ма олак шао 
упо зна ва ње с Прин ци пом и вре ме ном у ко јем 
је жи вео. Има ју ћи у ви ду сте ре о тип не оце не 
ко је су у де лу свет ске исто ри о гра фи је из но-
се ка да је реч о Га ври лу Прин ци пу и по кре ту 
ко јем је при па дао, сма тра мо да је ва жно да 
збо р ник „до ку ме на та и се ћа ња” о Га ври лу 
Прин ци пу бу де об ја вљен и на ен гле ском је-
зи ку ка ко би био до сту пан ис тра жи ва чи ма 
Пр вог свет ског ра та ко ји се, у огром ној ве ћи-
ни, не слу же срп ским је зи ком. Ко нач но, књи-
га ко ју смо на сто ја ли пред ста ви ти об ја вље на 
је као де се та по ре ду у пр вом ко лу Еди ци је 
„Ср би ја 1914–1918.” ко ју за јед нич ки из да ју 
Из да вач ка ку ћа „Про ме теј” из Но вог Са да и 
Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је. Не спо ре ћи ва-
жност пре о ста лих књи га, сма тра мо да збор-
ник све да чан ста ва о Га ври лу Прин ци пу, ко ји 
је при ре дио Ми лош Ко вић, уз син те зу Оли-
ве ра Јан ца 14. Ве ли ки рат, пред ста вља нај-
зна чај ни је де ло у овој еди ци ји. 

Проф. др Ми ха ел Ан то ло вић
Учу тељ ски фа кул тет, Сом бор
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ЧУ ВАР ПА СТВЕ И СЕ ЋА ЊА

(Мир ко М. Ти шма, Све ште ни ци у Бе лом Бр ду и при кљу че ни ја,  
Сло вен ско сло во, Бе о град 2016)

 

По пут Ра до сла ва Гру ји ћа и Сте ве Ди ми-
три је ви ћа, у нај бо љој тра ди ци ји сво јих прет-
ход ни ка, а ипак на се би свој ствен и ау тен ти-
чан на чин, про та Ти шма ба ви se де лом бо га те 
исто ри је срп ске цр кве. Па жљи во, са ста рих 
до ку ме на та раш чи та ва, пу ту је кроз вре ме и 
про стор, све до чи и о свом вре ме ну, оти ма од 
за бо ра ва. Са би ра ра су то, об ја вљу је и опо ми ње.

По ро ђе њу Бе о гра ђа нин, син Мар ка, жан-
дар ме риј ског на ред ни ка, и Ол ге из славон-
ског Че пи на, про та Ти шма од де тињ ства је 
при вр жен Бо гу и цр кви. На кон Дру гог свет-
ског ра та, у не мир ним и те скоб ним го ди на ма 
за срп ску цр кву, он упи су је и за вр ша ва Бо го-
сло ви ју Све тог Са ве. У Кру ше до лу је ру ко по-
ло жен за ђа ко на 1952, а исте го ди не и за пре-
зви те ра. Био је па рох се ла Доп син код Оси је ка 
(1952–1954), Бе лог Бр да (1954–1971) и па рох 
при Хра му Све та Три Је рар ха у Но вом Са ду 
(1971–1996). Био је ар хи је реј ски на ме сник, 
се кре тар епи ско па бач ког и се кре тар Епар-

хиј ског Управ ног од бо ра Епар хи је Бач ке као 
и члан Епар хиј ског са ве та. Он се, ме ђу тим, 
не за до во ља ва уо би ча је ним жи во том све ште-
ни ка, же ли и мо же ви ше. Учио је сли кар ство 
код ака дем ског сли ка ра Љу бе Вер не ра у Оси-
је ку, сту ди рао и за вр шио исто ри ју умет но-
сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Био је и пр ви управ ник об но вље не Срп ске 
ма на стир ске штам па ри је у Срем ским Кар-
лов ци ма. Ба ви се исто ри јом цр кве, исто ри-
јом умет но сти, пи ше и са ра ђу је у број ним 
цр кве ним ча со пи си ма ка ко у зе мљи та ко и у 
ино стран ству. Про та Ти шма је ду го го ди шњи 
стал ни члан Ма ти це срп ске и са рад ник ка пи-
тал ног Ма ти чи ног про јек та „Срп ски би о граф-
ски реч ник”. За шест то мо ва овог пројекта 
на пи сао је чак 80 би о граф ских од ред ни ца. 
Пи сао је и за Све ске Ма ти це срп ске, као и за 
ре но ми ра ни Збо р ник Ма ти це срп ске за ли ков-
не умет но сти. Из ње го вог пе ра про ис те кле 
су и зна чај не мо но гра фи је: Сар ваш и ње го во 
до ба (Бе о град 1972), Срп ска цр ква Све тог 
Ни ко ле у Бе лом Бр ду (Кра гу је вац 1988), Цр ква 
Ро ђе ња Пре све те Бо го ро ди це у Ко прив ни 
(Срем ски Кар лов ци – Ву ко вар 1997), Ср би и 
цр ква у Че пи ну (Срем ски Кар лов ци – Ву ко вар 
1997), Епи скоп бач ки Ми тро фан Ше вић и 
ње го во до ба (Ве ли ка Ре ме та 2009).

Пред на ма је још јед но де ло на ста ло ви ше-
де це ниј ским тру дом и ра дом овог све стра ног 
ау то ра – Све ште ни ци у Бе лом Бр ду и при кљу-
че ни ја. Књи га је об ја вље на за хва љу ју ћи ар хи-
ман дри ту Сте фа ну Вуч ко ви ћу, игу ма ну ма на-
сти ра Ве ли ке Ре ме те. Уред ни ца ове књи ге је 
Ја ња То до ро вић а из да вач „Сло вен ско сло во”. 
Про та је књи гу по све тио се ни ма сво је жи-
вот не са пут ни це Сла ви це. 

Књи га је кон цеп ту ал но по де ље на у три 
це ли не. Пр ву (цен трал ну) и нај ве ћу це ли ну 
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чи ни 29 би о гра фи ја све ште них ли ца у Бе лом 
Бр ду. Дру ги део „При кљу че ни ја” од но си се 
на Цр кву по све ће ну Све том Ни ко ли, ста нов-
ни штво Бе лог Бр да, шко лу и учи те ље... У тре-
ћем де лу „При ло зи и при кљу че ни ја” ау тор у 
се ћа њу као сведок чу ва за ни мљи ве до га ђа је 
из Бе лог Бр да.

При чи та њу пр вог де ла ове вред не књи ге, 
пр ва по ми сао би ла је да не ке зна чај ни је и ве ће 
срп ске сре ди не не ма ју слич ну књи гу, ни ти 
мо гу да осве тле де ло ва ња свог све штен ства 
у ра ни јем пе ри о ду. Бе ло бр ђа ни, да кле, има ју 
ту при ви ле ги ју да је ау тор био њи хов па рох 
и да је ви ше од шест де це ни ја про у ча вао до-
ку мен те и бе ле жио по дат ке о све ште ни ци ма. 
Би о гра фи је све ште ни ка и ђа ко на ау тор пра-
ти од 1715. го ди не до да на да на шњег. 

Да би се ова кав ис тра жи вач ки рад оба вио 
и да се по ја ви ла ова ква књи га ве ли ка за хвал-
ност при да је се ми тро по ли ту бе о град ско-
кар ло вач ком Мој си ју Пе тро ви ћу ко ји је свим 
све ште ни ци ма од 1727. го ди не на ло жио да 
се бе ле же „у на ро чи те бе ле жни це све слу ча-
је ве смр ти, ро ђе ња и вен ча ња”. За хва љу ју ћи 
овој на ред би, али и пре да но сти пра во слав них 
све ште ни ка, ау тор је на осно ву ау тен тич не 
гра ђе са ста вио жи во то пи се бе ло брд ских 
све ште ни ка. Као нај ста ри ји до ку мент он по-
ми ње До мов ни про то кол из 1750. го ди не (ови 
про то ко ли во ђе ни су за сва ку го ди ну све до 
1941. го ди не). У тим про то ко ли ма све ште ни-
ци су по пи си ва ли до ма ћин ства, по чев од све-
ште нич ког, па све се о ске до мо ве. На осно ву 
тог про то ко ла ау тор кон ста ту је да је те го ди-
не у Бе лом Бр ду би ло пет све ште ни ка и два 
ђа ко на.

Пр ва дво ји ца бе ло брд ских све ште ни ка 
за вр ши ли су жи вот као мо на си, јер је та да 
вла да ло уве ре ње цр кве них вла сти да сва ки 
об у до вље ни све ште ник мо ра да се за мо на-
ши. Пр ви по ме ну ти је поп Пет ко, ро ђен у Бе-
лом Бр ду, ка сни ји је ро мо нах Пе тро ни је, са-
брат Ма на сти ра Гр ге те га. Дру ги све ште ник 
био је Јо ван Ни ко ла је вић, по то њи је ро мо нах 
Јо а ни ки је, та ко ђе са брат Ма на сти ра Гр ге те га. 
На жа лост, ау тор ни је ус пео да ре кон стру и-
ше го ди ну њи хо вог упо ко је ња, јер су уста ше 
за вре ме Дру гог свет ског ра та уни шти ле це лу 
ма на стир ску до ку мен та ци ју. Као све ште ни-
ци по ми њу се и син је ро ма на ха Пе тро ни ја и 
дво ји ца си но ва је ро мо на ха Јо а ни ки ја.

Је дан од нај зна чај ни јих па ро ха био је про-
то пре зви тер Ан то ни је По по вић (1731–1793), 
угле дан и спо со бан про та, ко ји је ру ко во дио 

из град њом Цр кве Све тог Ни ко ла ја. Био је и 
ро до на чел ник по ро ди це Про тић из ко је по ти-
чу још че ти ри бе ло брд ска све ште ни ка (Ан то-
ни је ви си но ви Јо ван, Ки рил, као и ње го ви 
уну ци Си ме он и Ев стра ти је). Је дан за дру-
гим, у Бе ло брд ској па ро хи ји сме њи ва ли су се 
све ште ни ци, ме ђу ко ји ма су би ли по том ци 
прет ход них све ште ни ка, они „из обли жњег 
се ла Тр пи ње”, али и из дру гих, да љих, сре ди-
на. Сво јим ра дом ис ти цао се све ште ник Алек-
сан дар Ши мић ко ји је био у па ро хи ји од 1922. 
до 1937. го ди не. Пре да вао је цр кве но пе ва ње 
ђа ци ма Кар ло вач ке бо го сло ви је. У Бе лом Бр ду 
је по јао кар ло вач ко пје ни је и учио сво ју па-
ству. Про по ве дао је че сто, увео је ве ли ку ис-
по вест као оба ве зну, и ми рио за ва ђе не, осно-
вао је Пра во слав ну хри шћан ску за јед ни цу, 
ње го вим на сто ја њем оформ ље но је Цр кве-
но-пе вач ко дру штво „Змај”, и, уоп ште, сна-
жио је дру штве ни жи вот овог кра ја. Па ро ха 
Ши ми ћа, агил ног и по до бру упам ће ног све-
ште ни ка на сле дио је 1937. го ди не па рох Лав 
До се дјел, пра во слав ни Чех ко ји је у Би то љу 
за вр шио Срп ску бо го сло ви ју. До се дјел је био 
истин ски при ја тељ срп ског на ро да, ко ји се са-
свим укло пио у жи вот ста нов ни ка Бе лог Бр да. 
То ком Дру гог ра та хап си ли су га и мал тре-
ти ра ли и Нем ци и уста ше. За вре ме ра та при-
кљу чио се пар ти зан ском по кре ту, па је као 
та кав, на кон ра та, по но во био па рох у Бе лом 
Бр ду. Ме ђу све ште ни ци ма, чи је су би о гра-
фи је из не те хро но ло шким ре до сле дом, ау тор 
Ти шма је на вео и сво ју (ау то би о гра фи ју). Про-
ти но де ло ва ње у Бе лом Бр ду про жи ма и дру ге 
де ло ве књи ге, као што се и у са мој ње го вој 
би о гра фи ји на во де и по да ци зна чај ни за де ло-
ва ње и из ван Бе лог Бр да. Ау тор је ски ци рао 
пор трет за сва ког од ових све ште ни ка на осно-
ву до ку ме на та али слу жио се и ло ги ком и ра-
чу ном.

На осно ву ма тич них књи га ау тор за кљу-
чу је да је Ср ба у Бе лом Бр ду би ло и пре Ве-
ли ке се о бе, а ви ше из во ра го во ри у при лог 
то ме да су се Ср би на се ли ли на кон Мо хач ке 
бит ке. Ау тор кон ста ту је да уни ја ће ња ни је 
би ло, јер је Бе ло Бр до би ло под не по сред ном 
упра вом ми тро по лит ског вла сте лин ства у 
Да љу, ко ји је био јак цр кве ни цен тар пра во-
сла вља. 

У дру гом де лу књи ге „При кљу че ни ја” (Ин-
те ре сант ни и ва жни по да ци из про шло сти 
Ср ба у Бе лом Бр ду код Оси је ка и њи хо вог 
хра ма Све тог оца Ни ко ла ја), пи ше о суд би ни 
са чу ва них цр кве них и бо го слу жбе них књи га 
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ко је су ста нов ни ци скри ва ли на цр кве ном 
та ва ну. То ком ра та прота Ти шма пи сао је о 
књи га ма Хра ма Све тог оца Ни ко ла ја у Бе лом 
Бр ду, али је још вред ни је ње го во бе ле же ње 
за пи са ко ји се на ла зе на овим цр кве ним књи-
га ма. Та ко ђе је пи сао и о Фон ду књи га Срп ске 
пра во слав не па ро хи је у Бе лом Бр ду. Ва жан 
сег мент жи во та ме шта на Бе лог Бр да чи ни и 
Срп ско пе вач ко дру штво „Јо ван Јо ва но вић 
Змај”. За ни мљив при лог је и „Спи сак пре зи-
ме на и по ру га ни ја – шпиц на ме ста нов ни ка 
у Бе лом Бр ду”. Ко ри стан је и при лог о Срп-
ској на род ној ве ро и спо вед ној шко ли, а ау тор 
се по тру дио да на пи ше и би о гра фи је се о ских 
учи те ља, а ба вио се и пи та њем на сил ног по-
кр шта ва ња ста нов ни ка Бе лог Бр да у то ку Дру-
гог свет ског ра та. На вео је име на 20 по ро ди-
ца ко је су смо гле хра брост и пот пи са ле да не 
же ле да пре ђу у ри мо ка то лич ку ве ру и ко је 
су про те ра не из Бе лог Бр да. На кра ју овог 
по гла вља на ла зи се спи сак име на стра да лих 
ме шта на Бе лог Бр да (144 особе) то ком Дру гог 
свет ског ра та.

Тре ћи део је по оби му нај кра ћи, али ста-
нов ни ци ма Бе лог Бр да ве ро ват но нај за ни мљи-

ви ји. Реч је о успо ме на ма на бив ше па ро хи ја-
не и до га ђа је о њи ма у при ча ма про те Ти шме. 
При ча о Шва би ци Шмит Ро зи ни је за ни мљи-
ва али и по уч на. На и ме, Ро за је Не ми ца ко ја је 
у Бе ло Бр до до шла на кон ра та и иа ко ри мо-
ка тол ки ња ре дов но је ишла у пра во слав ну 
цр кву на бо го слу же ња. Го во ри ла је: „Бог је 
је дан и за то до ла зим у Ва шу цр кву и ме ни је 
ов де ле по”. Ова це ли на се ис ти че и по себ ним 
дра гу љем – до зом ху мо ра, с пра вом ме ром. 

Нит ко ја ве зу је ову књи гу и која про ве ја-
ва кроз све стра ни це је ви ше ве ков на бор ба 
да се оп ста не у сво јој ве ри и на ци ји. На акри-
би чан али до ку мен то ва но уте ме љен на чин, 
ова књи га ка зу је о про шлим вре ме ни ма, о све-
ште ни ци ма, цр кви, на ро ду, да кле, и о исто-
ри ји ду хов ног жи во та у Бе лом Бр ду. Мир ко 
Ти шма, сво је вр сни исто ри чар кул ту ре, све-
стан да за бо рав пре кри ва про шлост ако се о 
то ме не пи ше, овом сво јом књи гом обе ло да-
нио је и оста вио за се ћа ње мно ге ва жне љу де 
и до га ђа је. Сво јим тру дом и ра дом у вре ме-
шним го ди на ма (87 го ди на) трај но је дао до-
при нос не са мо исто ри ји Бе лог Бр да већ и 
мно го ши ре. 

Др Алек сан дра Но ва ков
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад
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ГО СПОД СТВО КАО ЖИ ВОТ НИ ИЗ БОР

(Ра до ван По по вић, Ари сто крат ду ха – Жи во то пис Ми ла на Ка ша ни на, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2016)

Сво ја ти ха и не на ме тљи ва за па жа ња о 
срп ској кул тур ној и књи жев ној сце ни, ко ја 
је бе ле жио као ду го го ди шњи но ви нар и 
уред ник По ли ти ке, Ра до ван По по вић ни је 
за др жао на днев ном, про ла зном ни воу, већ 
их је раз вио да љим ис тра жи ва њи ма, за о кру-
жио и уоб ли чио у број не књи жне це ли не. 
Ау тор Срп ског књи жев ног зве ри ња ка опре-
де лио се још дав но да та сво ја са зна ња уоб ли-
чи и у по је ди нач не би о гра фи је по је ди них пи-
са ца. Из ме ђу оста лих, на пи сао је и об ја вио 
књи ге о жи во ти ма Иве Ан дри ћа, Иси до ре 
Се ку лић, Ми ло ша Цр њан ског, Јо ва на Ду чи-
ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа, Ме ше Се ли мо ви ћа и 
Бран ка Ћо пи ћа. 

Жи во то пис Ми ла на Ка ша ни на, да кле, 
По по ви ћу ни ка ко ни је пр ви рад на би о граф-
ском де лу, али је од свих лич но сти о ко ји ма 
је до са да иза брао да пи ше ова лич ност мо-
жда и ње гов нај сме ли ји из бор. Нај сме ли ји, 
јер Ка ша ни нов жи вот и де ло у јав но сти ни-
су до би ја ли па жњу ни при бли жно она кву 
ка кву је по сво јој вред но сти за слу жу ју. Иа ко 

зна ча јан као исто ри чар умет но сти и пи сац, 
али, мо гло би се ре ћи, и као уте ме љи тељ јед-
ног си сте ма вред но сти, вест о смр ти ове зна-
чај не лич но сти у Днев ни ку Пр вог про гра ма 
та да шње те ле ви зи је пра ти ла је по гре шна 
фо то гра фи ја ње го вог бра та, та да још жи вог, 
ака де ми ка и ма те ма ти ча ра Ра ди во ја.

О Ка ша ни ну, пре ћут ки ва ном и за не ма ри-
ва ном, у ши рим кру го ви ма не до вољ но по-
зна том и при зна том, ни је се мно го пи са ло. 
Осим не ко ли ци не тек сто ва (чи ји су ау то ри 
умно го ме они ко ји су Ка ша ни на лич но по зна-
ва ли),1 уз де ло Иван ке Удо вич ки Књи жев ни 
кри ти чар Ми лан Ка ша нин (об ја вље но 1982, 
да кле, не ду го по Ка ша ни но вој смр ти),2 и уз 
збо р ник ра до ва На род ног му зе ја Ср би је 
(1997) и Раз го во ре с Ми ла ном Ка ша ни ном 
Ко сте Ди ми три је ви ћа (2015), ово је мо жда 
тек че твр та књи га ко ја је у це ли ни по све ће-
на овој из у зет ној лич но сти срп ске кул ту ре. 
Сто га ни ма ло не чу ди што је ва жност По по-
ви ће вог за пи са о Ка ша ни ну пре по зна ла 
упра во Ма ти ца срп ска, чи ји је Ка ша нин био 
са рад ник, и об ја ви ла га у сво јој Би бли о те ци 
„До ку мент”.

Пи сцу овог дра го це ног жи во то пи са но ви-
нар ски за нат очи глед но је по мо гао да у овој 
књи зи чи ње ни це до ко јих је до шао из не се 
крат ко и ја сно, а сâм је Ка ша нин за пи сао: 
„Је ди ни зах тев до бр о га пи са ња је сте ја сност 
и пре глед ност ми сли, и пре ци зност и ко-

1 Део тих тек сто ва о Ка ша ни но вом де лу 
и ње му са мом об ја вљен је у Осмој књи зи Ка-
ша ни но вих Иза бра них де ла ко ја је 2004. го-
ди не об ја вио За вод за уџ бе ни ке. 

2 Ау тор ка ове књи ге је и док то ри ра ла на 
те му „Кри ти чар и есе јист Ми лан Ка ша нин”, 
као што је и Ја на Алек сић не дав но док то ри-
ра ла на те му „Ми лан Ка ша нин као ту мач 
но ве срп ске књи жев но сти”.
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рект ност из ра за... кад је тај зах тев ис пу њен, 
књи жев ни са став ће би ти до бро на пи сан”.

Исто вре ме но, из но се ћи чи ње ни це ко је 
до ку мен ту је од лом ци ма из број них пре пи ски 
ко је је Ка ша нин во дио с та ко ђе зна чај ним 
лич но сти ма, По по вић не пре за ни од то га да 
по ка же свој лич ни став. Упра во за хва љу ју ћи 
тој, с ме ром при ме ње ној, лич ној но ти, ау тор 
је ус пео да ина че су ве ар хив ске на ла зе уком-
по ну је у жи ву и ди на мич ну це ли ну. Ди на ми-
ка књи ге уоч љи ва је већ и при пре гле ду по-
је ди нач них на сло ва ви ше од три де сет по гла-
вља ове књи ге. „При би ра ју ћи зр но по зр но” 
по гла вље је ко јим за по чи ње жи во то пис а у 
ко ме је на гла шен Ка ша ни нов по нос сво јим 
си ро ма шним се о ским по ре клом. „Увек отво-
ре них очи ју”, на во ђе њем пи са ма Ти хо ми ру 
Осто ји ћу или Ва си Ста ји ћу, По по вић осве-
тља ва шта Ка ша нин чи та 1917. го ди не. „Оп-
чи њен ле пом Ру ски њом” крат ко је по гла вље 
у ко ме је стао и за пис о Ка ша ни но вој за љу-
бље но сти у сво ју бу ду ћу су пру гу, али и о ње-
го вом оду ше вље њу Па ри зом, Ро де ном, уз-
др жа ност спрам Бог да на По по ви ћа, али је ту 
сво је ме сто на шао и па сус о во је ва њу ње го-
вог бра та Ра ди во ја Ка ша ни на у Ве ли ком ра ту. 
На слов „Сав у по стој би ни” из раз је из за пи са 
о Ка ша ни ну ко ји је при бе ле жио је дан ње гов 
са вре ме ник, та да шњи сту дент со ци о ло ги је. 
Пре ма Ка ша ни но вом су ду, „Пред ра су де и 
сим па ти је”, мо гу би ти од лу чу ју ће за не чи ји 
књи жев ни успех, а у овом по гла вљу мо же се 
чи та ти и пи смо Ми ло ша Цр њан ског, део пре-
пи ске с Пе ром Сли јеп че ви ћем, као и по да так 
да је Ка ша нин од бра нио док тор ску те зу 1928. 
го ди не, али и да пи ше о но вим књи га ма, као  
и то ка кво је ње го во ми шље ње о кул ту ри вој-
во ђан ских Ср ба... „Књи гом гор ког сме ха” Ка-
ша нин у по све ти јед ној чи та тељ ки на зи ва свој 
ро ман Тро ко шуљ ник. „Књи жев на хај ду чи ја” 
по гла вље је о осни ва њу Му зе ја кне за Па вла 
1936. го ди не, али и о Ка ша ни но вом раз ма тра-
њу ста ња у кул ту ри. „Су мрак у кра љи чи ном 
са ло ну” раз от кри ва ка ко је, у вре ме пре о кре-
та у ко ме на кон Дру гог свет ског ра та ко му-
ни сти пре у зи ма ју власт, Ка ша нин при сил но 
пен зи о ни сан на ме сту управ ни ка Му зе ја 
кне за Па вла, ко ји та да пре ста је да но си тај 
на зив, да би ње го во ме сто за у зео ње гов до та-
да шњи при ја тељ Вељ ко Пе тро вић. „Оза рен 
све тло шћу фре са ка” це ли на је о из ло жба ма 
Га ле ри је фре са ка 1954. у Лон до ну, 1958. го ди-
не у бе о град ском Сај ми шту, као и у Ду бров-

ни ку и За дру, али и о при ја тељ ској пре пи сци 
с Иси до ром Се ку лић не по сред но пред ње ну 
смрт. На овај на чин про бра ни на сло ви по-
гла вља већ са ми за се бе мно го ка зу ју о то ме 
ко ли ко је за ни мљив био Ка ша ни нов жи вот 
и ка ко је тај жи вот Ра до ван По по вић у овој 
би о граф ској књи зи та ко ђе за ни мљи во пред-
ста вио.

За хва љу ју ћи до бр ом из бо ру сег ме на та 
бит них за би о гра фи ју ове сло же не лич но сти, 
ау тор успе ва да на ма ло про сто ра мно го ка же. 
У овој књи зи он хро но ло шки ни же по дат ке 
о то ме где се, ка да и за што Ка ша нин на ла зи, 
ко га и шта та да чи та, о че му и за ко ји ча со пис 
пи ше, с ким се до пи су је, и, чак, у ка квој се 
фи нан сиј ској си ту а ци ји у том тре нут ку за ти-
че, или адре се ули ца у ко ји ма бо ра ви. Исто-
вре ме но не про пу шта да за пи ше и раз ми шља-
ња и ути ске са мог Ми ла на Ка ша ни на, ње го ве 
ста во ве пре ма та да шњој по ли ти ци и до га ђа-
ји ма, ње го ва вред но ва ња умет но сти и књи-
жев но сти.

Књи га је прот ка на до бро иза бра ним на-
во ди ма из Ка ша ни но вих спи са, али и пи са ма 
дру гих ње му упу ће них. Увек дра го це ни ци та-
ти, у овом слу ча ју још су ва жни ји, јер се Ка-
ша нин ис ти цао рет ко ја сним, из ра жај ним и 
на да све брит ким сти лом. У пи са њу као и у 
го во ру про ми шље но је ко ри стио сва ку реч, 
као да ју је прет ход но ду го од ме ра вао, а опет 
с ла ко ћом из го ва рао или пи сао, та ко да би 
би ло го то во не мо гу ће по сум ња ти у по у зда-
ност ње го вих ис ка за.

За пи се о Ка ша ни но вом жи во ту По по вић 
сме шта у од ре ђе ни исто риј ски кон текст, те 
по вре ме но оцр та ва и та да шњи тре ну так, то 
до ба, без чи јег осли ка ва ња ни жи вот по је дин-
ца не мо же би ти до вољ но осве тљен. У том 
сми слу, по себ на дра го це ност je пи смо Ми-
ла но вог бра та Ра ди во ја, али и про вла че ње 
би о граф ских цр ти ца о овом зна чај ном срп-
ском на уч ни ку, из ко јих са зна је мо о ње го вом 
пу ту на уч ни ка и ака де ми ка.

Уз ка ри је ру исто ри ча ра умет но сти и књи-
жев ни пут Ми ла на Ка ша ни на, у овој књи зи 
ни су из о ста вље ни ни до га ђа ји ва жни за ње гов 
по ро дич ни жи вот, та ко да се ре чи о Ка ша-
ни но вој за љу бље но сти, же нид би и ро ђе њу 
де це од ме ре но про вла че то ком це ле књи ге, 
али је жи во то пис ове лич но сти исто вре ме но 
и кро ки кул тур не сце не и про ме на до ко јих 
је до ла зи ло услед дру штве них и по ли тич ких 
пре ви ра ња, као и осли ка ва ње дру гих зна чај-
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них лич но сти на њој. Осим што се ов де да ју 
на слу ти ти лич но сти Све ти сла ва Ма ри ћа, 
Ва се Ста ји ћа, Иси до ре Се ку лић, Пе тра До-
бр о ви ћа, или Ми ло ша Цр њан ског, са зна је мо 
и о де лат но сти Ма ти це срп ске и Срп ске књи-
жев не за дру ге, као и о из да вач ком ра ду „На-
род не про све те” и „Ге це Ко на”, ку ћа ко јих 
одав но ви ше не ма.

Иа ко Жи во то пис Ми ла на Ка ша ни на не 
са др жи до не кле оче ки ва ни по пис из во ра и 
ли те ра ту ре, из На по ме на ау то ра при кра ју 
књи ге, уз ње го ву за хвал ност они ма ко ји су 
му по мо гли у на ста ја њу књи ге, са свим је ја сно 
ре че но и ода кле је ау тор при ку пљао ма те ри-
јал за „при чу”, ка ко он у ис тој на по ме ни ову 
сво ју књи гу на зи ва.

Оно што је По по вић на пи сао, до ку мен то-
ва но је и фо то гра фи ја ма ко је су сме ште не на 
два де се так ли сто ва на са мом кра ју књи ге. Та 
сво је вр сна га ле ри ја пру жа, осим пор тре та Ми-
ла на Ка ша ни на, увид у сли ке ње го ве по ро ди-
це, при ја те ља и про фе со ра, згра де Га ле ри је 
фре са ка и Му зе ја кне за Па вла, фак си ми ли 
пи са ма, пот пи са и по све та, на слов не стра ни-

це књи га, исеч ци из но ви на, за вр шно са чи ту-
љом ко ју је по ро ди ца по во дом Ка ша ни но ве 
смр ти да ла да се об ја ви у По ли ти ци. 

Фо то гра фи је Ми ла на Ка ша ни на, као гим-
на зи јал ца, сту ден та, или оне на чи ње не у по-
след њим го ди на ма ње го вог жи во та, са мо су 
ви зу ел но све до чан ство оно га што се као ути-
сак ја сно про вла чи кроз це лу књи гу – го-
спод стве ност Ка ша ни но ве лич но сти и де ла, 
ко ју ње го во се о ско по ре кло и си ро ма штво 
са мо ис ти чу, те је Ари сто крат ду ха од лич но 
иза бран на зив за књи гу о овој за и ста је дин-
стве ној фи гу ри срп ске кул ту ре.

Ра до ван По по вић је овом до бро ура ђе ном 
књи гом ус пео да ис пра ти Ка ша ни нов жи вот-
ни пут од по чет ка до кра ја, уз бо га та све до чан-
ства. Об ја вљи ва њем овог де ла на уч на али и 
ши ра јав ност сте кла је на за о би ла зан из вор за 
сва ко да ље ис тра жи ва ње али и пом ни је чи-
та ње Ка ша ни но вог де ла, ко је као и жи вот овог 
ве ли ка на, пру жа основ за пре и спи ти ва ње 
мно гих до са да шњих вред но ва ња у кул ту ри.

Де ја на Оцић, 
Бе о град
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UDC 377.36(497.113 Bela Crkva)”1919/1941”(049.32)

ИСТО РИ ЈА ПРО СВЕ ТЕ У БЕ ЛОЈ ЦР КВИ

(Гор да на Ра до са вље вић: Струч не шко ле у Бе лој Цр кви из ме ђу два 
свет ска ра та (1919–1941), Бе ла Цр ква 2016)

Не дав но je из штам пе изашлa књи га под 
на сло вом Струч не шко ле у Бе лој Цр кви из-
ме ђу два свет ска ра та (1919–1941). Ова књи-
га је, у из ве сној ме ри, пре ра ђен и до пу њен 
текст ди плом ског ра да, ко ји је 23. jуна 2016. 
го ди не од бра њен на Фи ло зоф ском фа кул те-
ту, Оде ље ње за исто ри ју, у Бе о гра ду, пред 
Ко ми си јом ко ју су са чи ња ва ли: проф. др Љу-
бо драг Ди мић (мен тор), и проф. др Ми ра 
Ра до је вић и проф. др Алек сан дар Жи во тић, 
чла но ви Ко ми си је. Књи гу је на осно ву до-
ступ не ар хив ске гра ђе и струч не ли те ра ту ре 
на пи са ла Гор да на Ра до са вље вић1.

На кон уво да (стр. 10–11), ау тор го во ри о 
Бе лој Цр кви из ме ђу два свет ска ра та о исто-
риј ским, по ли тич ким, дру штве но-еко ном-
ским, кул тур ним и школ ским при ли ка ма 
(стр. 12–30). Че твр то по гла вље по све ће но је 
За нат ско-тр го вач кој шко ли од 1919. до 1941. 
го ди не и до но си исто ри јат, ма те ри јал не усло-

1 Гор да на Ра до са вље вић ро ђе на је у 
Вр шцу 1982. го ди не

ве, на став ни про цес, уче ни ке, управ ни ке, 
на став нич ко и по моћ но осо бље (стр. 31–56). 
У пе том по гла вљу го во ри се о Град ској ло-
зно-во ћар ској шко ли у пе ри о ду од 1925. до 
1941. го ди не (стр. 57–73). У ше стом по гла вљу 
об ра ђе на је Ста ре шин ска и при прав нич ка 
шко ла фи нан сиј ске кон тро ле у пе ри о ду од 
1925. до 1931. го ди не (стр. 77–80). За тим, сле ди 
За кљу чак (стр. 77–80), Из во ри и ли те ра ту ра 
(стр. 81–83) и При ло зи (стр. 86–126). 

У ра ду на овој књи зи, ау тор ни је уло жио 
са мо из у зет но мно го тру да, упор но сти и исто-
риј ске од го вор но сти на при ку пља њу по да-
та ка и гра ђе, не го је мно го вре ме на утро шио 
на пре зен та ци ју и об ра ду при ку пље ног ар хив-
ског ма те ри ја ла. Рад је ве о ма бо гат ра зно ра-
зним ин фор ма ци ја ма, ви ше сло јан је и по у здан. 
Оту да, ова књи га ни је зна чај на са мо за ло кал-
ну исто ри о гра фи ју, већ и за оп шти аспект вој-
во ђан ског кул тур ног раз во ја школ ства, по себ-
но струч них шко ла, о ко ји ма се ве о ма ма ло 
зна ло, и о ко ји ма је до да нас ве о ма ма ло пи са-
но. Рад до но си и број не по дат ке ме ђу рат ног 
раз во ја гра да Бе ле Цр кве, узро ке и па до ве 
за нат ства и тр го вач ке про фе си је, глав не по-
сле ди це из у ми ра ња гра да као за нат ског и 
тр го вач ког цен тра и гу бље ња фи нан сиј ске 
ве зе с ме сти ма у Ба нат ској кли су ри. 

Рад је ура ђен све стра но, це ло ви то, те мељ-
но, с не по зна тим и до са да ма ло ко ри шће ним 
по да ци ма и до ку мен та ци јом из Исто риј ског 
ар хи ва у Бе лој Цр кви, на при мар ној ар хив-
ској до ку мен та ци ји и рас по ло жи вим ста ти-
сти ка ма, и с на уч ним апа ра том (рад има 364 
фу сно те). По се бан до при нос ра ду пред ста-
вља ју при ло же не та бе ле разних категорија, 
уз по моћ ко јих се про ду бљу ју и над гра ђу ју 
ин фор ма ци је у ин те грал ном тек сту. Ау тор је 
ко ри стио и по сто је ћу ма ло број ну ли те ра ту ру 
и тек сто ве о за нат ским и струч ним шко ла ма 
дру гих сре ди на.
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Узи ма ју ћи у об зир све то, ва ља за кљу чи-
ти да књи га Гор да не Ра до са вље вић Струч не 
шко ле у Бе лој Цр кви из ме ђу два свет ска ра-
та (1919–1941), пред ста вља по мно го број но-
сти по да та ка и по ме тод ској спрет но сти, до 
са да нај зна чај ни ју и нај ком плет ни ју сту ди ју 

о овој те ми, те се мо же сма тра ти пи о нир-
ским ра дом те вр сте у до са да шњој бе ло цр-
кван ској исто ри о гра фи ји уоп ште. Из да вач 
књи ге је Озрен М. Ра до са вље вић. 

Жи ван Иштва нић
Бе ла Цр ква

UDC 579.844:616.98-036.22(497.113 Srem)”1795/1796”(049.32)

220 ГО ДИ НА ОД ИРИ ШКЕ КУ ГЕ

(Јо ван Мак си мо вић, Срем у вре ме ку ге,  
Срп ска чи та о ни ца, Ириг 2015)

Исто ри ја ме ди ци не на те ри то ри ји Вој во-
ди не, већ ду жи низ го ди на, иза зи ва све ве ћу 
па жњу струч не јав но сти. Ма ти ца срп ска у 
окви ру сво јих про је ка та об ја ви ла је зна ча јан 
број мо но гра фи ја и пу бли ка ци ја ве за них за 
ову ва жну те му. Ге не рал но исто ри ја ме ди-
ци не у скла ду са са вре ме ним свет ским исто-
ри о граф ским трен до ви ма све је за сту пље-
ни ја и ва жни ја у са гле да ва њу ве ли ког бро ја 
про це са на гло бал ном ни воу.

На про сто ру Вој во ди не, не ка да шње Хаб-
збур шке мо нар хи је, епи де ми је ку ге по себ но 
то ком 18. ве ка од не ле су ве ли ки број људ ских 
жи во та. Из у ча ва ње исто ри је ку ге сто га је у 

по гле ду дру штве не исто ри је јед на од фун да-
мен тал них та ча ка овог про це са. По себ но на-
гла ша ва мо Ири шку ку гу (1795–1796), ко ја је 
по сво јим по сле ди ца ма има ла не за о би ла зно 
ме сто у пи са њу о про шло сти ме ди ци не. Већ 
1801. др Франц фон Шра уд про фе сор Уни вер-
зи те та у Пе шти на пи сао је кра так исто ри јат 
ове епидемије, с де таљ ним упут стви ма за 
ње но ле че ње и су зби ја ње не ке по тен ци јал не/
пред сто је ће епи де ми је. По во дом 100-го ди-
шњи це епи де ми је др Ра ди вој Си мо но вић ла-
тио се пе ра и под се тио на ужа се и по сле ди це 
Ири шке ку ге 1795–1796. То ком прет ход них 
го ди на одр жа но је ви ше на уч них кон фе рен-
ци ја и об ја вље но ви ше на уч них ра до ва на ову 
те му.

Вред на сту ди ја о Срем ској (Ири шкој) ку ги 
и ши ре – исто ри ји ку ге у Сре му из пе ра проф. 
др Јо ва на Мак си мо ви ћа, ре дов ног пр о фе со ра 
Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду по ја-
ви ла се у ма ју 2015. ка да је у Срп ској чи тао-
ни ци у Ири гу обе ле же но 220 го ди на од из би-
ја ња епи де ми је Срем ске, од но сно Ири шке 
ку ге. Том при ли ком је и пред ста вље на ова 
зна чај на књи га. Ау тор Мак си мо вић, зна лац 
исто ри је ме ди ци не на те ри то ри ји Вој во ди не, 
члан ре дак ци ја ви ше на уч них ча со пи са ко ји 
се ба ве исто ри јом ме ди ци не и ру ко во ди лац 
про јек та под окри љем Ма ти це срп ске пре-
глед но је, ја сно и са же то пру жио мо гућ ност 
струч ној и ши рој јав но сти да се по но во упо-
зна за стра хо та ма и по сле ди ца ма Ири шке 
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ку ге. На по чет ку сту ди је ау тор је нај пре об ја-
снио исто ри јат ку ге ге не рал но, на чин ње ног 
ши ре ња и ме то де су зби ја ња, баш као и пре-
глед ра ни јих епи де ми ја на те ри то ри ји Хаб-
збур шке мо нар хи је. У дру гом де лу сту ди је 
проф. Мак си мо вић сли ко ви то и је згро ви то 
да је пре глед де ша ва ња ве за них за Ири шку 
ку гу, по на вља ми сли Шра у да и Си мо но ви ћа, 
али и да је но ве по дат ке уз сво ја лич на ту ма-
че ња и ти ме да је свој до при нос про ча ва њу 
ове ва жне те ме. Зна чај но је и об ја шње ње по-
ре кла чу ве них Ки по ва (спо ме ни ка) на пу ту 

из ме ђу Ири га и Ру ме, ко ји нас под се ћа ју на 
ову епи де ми ју то ком 1795–1796. Ова са др жај-
на сту ди ја опре мље на је бо га тим илу стра тив-
ним ма те ри ја лом, што чи та о цу омо гу ћу је да 
се још бо ље и ја сни је упо зна с исто ри јом ове 
не ка да смр то но сне бо ле сти. Сма тра мо сто га 
да је професор Мак си мо вић на пи сао ин те ре-
сант ну књи гу ко јом је обе ле жена 220-го ди-
шњи ца из би ја ња Ири шке ку ге. Ову вред ну 
сту ди ју пре по ру чу је мо на чи та ње струч ној 
и ши рој чи та лач кој пу бли ци.

До цент др Го ран Ва син
Фи ло зоф ски фа кул тет,  

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
go ran.va sin@ff.un s.ac .rs 



1084



1085

АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ
AUT HORS IN THIS IS SUE

СА МИР АЛИ ЧИЋ (Но ви Сад, 1981), До цент Прав ног де парт ма на Др жав-
ног уни вер зи те та у Но вом Па за ру и Прав ног фа кул те та у Ис точ ном Са ра је ву у 
Ре пу бли ци Срп ској. 

Ди пло ми рао 2003. и ма ги стри рао 2007. го ди не на ПФ УНС. Док то ри рао 
2011. на ПФ УБг. Област на уч ног ин те ре со ва ња: рим ско пра во, с по себ ним ак-
цен том на рим ско те ста мен тар но пра во, пра во на кна де ште те и ре цеп ци ју рим-
ских јав но прав них иде ја и кон це па та. Ба ви се и пре во дом ла тин ских прав них 
тек сто ва на срп ски је зик. 

Важнијекњиге: Ју сти ни ја но ва Ди ге ста, де ве та књи га (пре вод са ла тин-
ског на срп ски је зик), Бач ка Па лан ка 2013.

МИ ЛОШ С. АРАН ЂЕ ЛО ВИЋ (Бе о град, 1985). Ис тра жи вач-при прав ник 
на Ар хи тек тон ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао 2009. на АФ УБг („Ви зи тор ско-ено ло шки цен тар у се лу Ра јац 
код Не го ти на”). Од 2012. док то ранд АФ УБг. Основ на област ис тра жи ва ња: 
ар хи тек ту ра и ур ба ни зам; ужа на уч на област ис тра жи ва ња: ар хи тек тон ско про-
јек то ва ње и са вре ме на ар хи тек ту ра. На уч на област ин те ре со ва ња: тра ди ци о нал на 
ар хи тек ту ра и ар хи тек ту ра у ру рал ним под руч ји ма. По ред на уч но и стра жи вач-
ког, по се ду је ис ку ство ра да у на ста ви као де мон стра тор и са рад ник на основ ним 
и ма стер ака дем ским сту ди ја ма АФ УБг. У прак си је уче ство вао на из ра ди 
не ко ли ко идеј них и глав них ар хи тек тон ских про је ка та раз ли чи тих ти по ва гра-
ђе вин ских обје ка та.

ИСИ ДО РА БЕ РА ХА (Бе о град, 1980). Ис тра жи вач-са рад ник Ин сти ту та 
еко ном ских на у ка у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла 2005. го ди не на сме ру Ме наџ мент ЕФ УБг (2005), где је и 
ма ги стри ра ла 2010. го ди не на сме ру Ор га ни за ци ја и ме наџ мент („Кре ри ра ње 
кла сте ра ма лих и сред њих пред у зе ћа у функ ци ји раз во ја при вре де Ср би је”). 
Док то ри ра ла на ФПБ УУНТ 2016. го ди не („Стра те ги ја уна пре ђе ња по слов них 
пер фор ман си ма лих и сред њих пред у зе ћа у лан цу снаб де ва ња ау то мо бил ске 
ин ду стри је”). За по сле на у ИЕН у Бе о гра ду, од 2006. као ис тра жи вач-са рад ник. 
У пе ри о ду 2006–2007. ан га жо ва на у свој ству са рад ни ка у на ста ви на ФБФО БА. 
Члан ERE NET-а од 2009. го ди не. 

Важнијекњиге: Al ter na ti ve za una pre đe nje raz vo ja kla ste ra ma lih i sred njih 
pred u ze ća u Sr bi ji, Be o grad 2012; Fi nan si ra nje ma lih i sred njih pred u ze ća u Sr bi ji, 
Be o grad 2012 (ko a u tor ka). 

АЛЕК САН ДАР ВИ ДЕ НО ВИЋ (Бе о град, 1963). До цент на Ар хи тек тон ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао (1989), ма ги стри рао (1995). Од 1990. за по слен на АФ УБг као 
са рад ник а од 2002. го ди не у на став нич ком зва њу до цен та на Де парт ма ну за ар-
хи тек ту ру. Обла сти ис тра жи ва ња: са вре ме ни ру ри зам, град ски аре а ли, ар хи-
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тек ту ра се ла, ре ги о нал на ар хи тек ту ра. Ужа на уч на (умет нич ка) област: ар хи тек-
тон ско и ур ба ни стич ко про јек то ва ње. Ба ви се на уч но и стра жи вач ким, пе да го шким 
и струч но у мет нич ким ра дом. Уче ству је у на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма, 
екс пер ти за ма и сту ди ја ма.

Важнијекњиге: Цр на Тра ва – жи вот, кри за и на да, Бе о град 1996.

МИ ЛЕ НА ВИ ДО СА ВЉЕ ВИЋ (При зрен, 1988). Док то ранд на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Универзитета у Бе о гра ду.

Основ не ака дем ске сту ди је за вр ши ла је на Сту диј ској гру пи за шпан ски 
је зик и хи спан ску књи жев ност Фи лУФ УКг (2011). Ма стер ака дем ске сту ди је за-
вр ши ла је на истом фа кул те ту 2014. го ди не од бра нив ши ма стер рад под на зи вом 
„Раз вој ин тер кул ту рал не ко му ни ка тив не ком пе тен ци је у на ста ви шпан ског 
је зи ка”. Од 2015. го ди не сту дент је док тор ских сту ди ја, мо дул – је зик, на Фи ло-
ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Члан је ДХ и ДМЛ из Бе о гра да. Тре нут но ра ди 
као пре во ди лац и про фе сор шпан ског и ен гле ског је зи ка у шко ла ма стра них 
је зи ка у Ни шу. Обла сти ње ног на уч но и стра жи вач ког ра да су: при ме ње на лин-
гви сти ка, со ци о лин гви сти ка, пе да го ги ја, ме то ди ка на ста ве стра них је зи ка, 
ме то ди ка на ста ве шпан ског је зи ка и се фар ди ка. 

ДРА ГАН ДО КИЋ (Оси јек, Хр ват ска, 1979). Док тор еко ном ских на у ка. 
Ди пло ми рао 2006. го ди не („Зна чај стра те шког ме наџ мен та у јав ним преду-

зе ћи ма”) и ма сте ри рао 2008. го ди не („При ме на стра те гиј ског мар ке тин га у ЈЛС”) 
на ФМ у За је ча ру при МТУ. Док то ри рао 2016. го ди не на Уни вер зи те ту „Џон 
Не збит” („Уло га је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве у ства ра њу ин ве сти ци о ног ам би-
јен та – ком па ра тив на ана ли за ру рал них про сто ра Ре пу бли ке Ср би је и Ре пу бли-
ке Хр ват ске”). На уч на област ин те ре со ва ња: еко ном ски мо де ли и ин ве сти ци је 
у је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве. Уче ство вао на до ма ћим и стра ним на уч ним 
кон фе рен ци ја ма с ра до ви ма из обла сти ме наџ мен та и мар ке тин га.

Важнијекњиге: Стра те ги ја раз во ја ту ри зма Оп ћи не Ер дут, Ер дут 2009; 
Го спо дар ски во дич Оп ћи не Ер дут, Ер дут 2009.

БОГ ДАН Л. ДРА ЖЕ ТА (Њу јорк, 1992). Ди пло ми ра ни ет но лог-ан тро по лог.
Ди пло ми рао на Оде ље њу за ет но ло ги ју и ан тро по ло ги ју ФФ УБг 2015. 

(„Ан тро по ло шко про у ча ва ње ор га ни за ци о не кул ту ре Ernst Young-а у Ср би ји”). 
На кон за вр шет ка основ них сту ди ја упи сао је ма стер сту ди је на истом оде ље њу 
и тре нут но се ба ви ути ца јем срп ске на ци о нал не кул ту ре на ста во ве и по на ша-
ња за по сле них у мул ти на ци о нал ној ком па ни ји “Ernst Young” у Бе о гра ду. Обла-
сти ин те ре со ва ња: ор га ни за ци о на ан тро по ло ги ја, ет но ло ги ја Бал ка на и ме ђу-
на род ни ет нич ки од но си и про це си.

ЛА ЗАР Р. ДРА ЖЕ ТА (Бе о град, 1964). До цент на Ка те дри за ме наџ мент на 
Уни вер зи те ту „Син ги ду мум”.

Ди пло ми рао и ма ги стри рао на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду, док то ри рао на 
Mas sey Uni ver sity (Пал мер стон Норт, Но ви Зе ланд), у обла сти при род них на у-
ка. На кон док то ри ра ња за по слио се у кор по ра тив ном сек то ру, пр во на Но вом 
Зе лан ду а по том у Ср би ји. На кон ви ше го ди шњег ра да на раз ли чи тим по сло ви-
ма упра вља ња људ ским ре сур си ма у ком па ни ји Co ca-Co la Hel le nic, пре шао на 
УС, где као до цент во ди на ста ву на основ ним и по сле ди плом ским сту ди ја ма из 
упра вља ња људ ским ре сур си ма и ру ко во ди ИУС у обла сти са рад ње са при вре-
дом и на уч но и стра жи вач ким ра дом. Обла сти ин те ре со ва ња: упра вља ње људ-
ским ре сур си ма, ор га ни за ци о но по на ша ње, ка ри јер но во ђе ње и са ве то ва ње.
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ЂОР ЂЕ ЂУ КИЋ (Алек сан дро вац, 1952). Ре дов ни про фе сор на Еко ном ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао је 1975. на ЕФ УБг. Док то ри рао 1984. го ди не на ЕФ УКг. За ре-
дов ног про фе со ра ЕФ УБ г и за бран је 1996. го ди не. Глав не обла сти ин те ре со ва-
ња и ис тра жи ва ња: тран сми си о ни ме ха ни зми мо не тар не по ли ти ке; фи нан сиј ски 
ри зи ци у бан кар ском сек то ру; из бор оп ти мал ног ре жи ма де ви зног кур са. Члан 
је НДЕС и Од бо ра за еко ном ске на у ке САНУ (од 1994).

Важнијекњиге: Cen tral na ban ka i fi nan sij ski si stem, Be o grad 2001; Upra-
vlja nje ri zi ci ma i ka pi ta lom u ban ka ma, Be o grad 2007; Ban kar stvo i kri za: me đu na-
rod ni i do ma ći aspekt, Be o grad 2012.

ТРИ ВО ИН ЂИЋ (Лу шци Па лан ка, Сан ски Мост, БиХ 1938). Со ци о лог. 
Ди пло ми рао на ПФ УБг, ма ги стри рао со ци о ло шке на у ке (со ци о ло ги ја по-

ли ти ке и пра ва). Ра дио у Бе о гра ду као ис тра жи вач у ЗПКР, ИМПП и ИЕС. 
Уда љен са ме ста аси стен та нс ФФ УБг 1975. го ди не као при пад ник гру пе Pra xis. 
Био је по моћ ник ми ни стра у МПК СРЈ (1992–1994), ам ба са дор у Шпа ни ји (2001–
2004) и по ли тич ки са вет ник пред сед ни ка РС (2004–2012). Уре ђи вао је ча со пи-
се Ви ди ци, Гле ди шта, Кул ту ра, Со ци о ло шки пре глед и Пра во и дру штво. Об-
ја вио је ви ше ра до ва из обла сти со ци о ло ги је, со ци јал не те о ри је и ме ђу на род них 
од но са. 

Важнијекњиге: Са вре ме на Шпа ни ја, Бе о град 1982; Успон ма са, Бе о град 
1985; Тр жи ште де ла ли ков не умет но сти, Бе о град 1986; За но во про све ти тељ-
ство, Бе о град 1997; Бал кан – мо гућ но сти ре ги о нал ног си сте ма без бед но сти 
(са Р. Ра ди но ви ћем), Бе о град 1999; Тех но ло ги ја и кул тур ни иден ти тет, Бе о град 
2009; Во да у по ли ти ци Ср би је и Европ ске уни је, Но ви Сад 2013.

ЧА СЛАВ Д. КО ПРИ ВИ ЦА (Ник шић, 1970). Про фе сор фи ло зо фи је на Фа-
кул те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао (1995), ма ги стри рао (1999) и док то ри рао на Оде ље њу за фи ло-
зо фи ју ФФ УБг. Бо ра вио на сту диј ским уса вр ша ва њи ма на уни вер зи те ти ма у 
Ти бин ге ну, Ба зе лу и Чи ка гу. Био је сти пен ди ста DAAD и Са са ка ва фон да ци је. 
Об ја вио три мо но гра фи је и пре ко 50 на уч них ра до ва на срп ском, не мач ком и 
ен гле ском је зи ку у зе мљи и ино стран ству. До бит ник на гра де за „Књи гу го ди не” 
Ра дио-Бе о гра да II (2005). По ља ис тра жи ва ња: ан тич ка и мо дер на фи ло зо фи ја, 
хер ме не у ти ка, фе но ме но ло ги ја, по ли тич ка те о ри ја, ме ђу на род ни од но си, кул-
тур не сту ди је. 

Важнијекњиге:Иде је и на че ла. Ис тра жи ва ње Пла то но ве он то ло ги је, 
Но ви Сад – Ср. Кар лов ци 2005; Би ће и суд би на. Хај де ге ро во ми шље ње из ме ђу 
узор но сти и вре ме ни то сти, Бе о град 2009; Бу дућ ност стра ха и на де. Је дан 
фи ло соф ски оглед о до ла зе ћем вре ме ну, Ба ња Лу ка 2011; Бал кан као европ ска 
уну тра шња дру гост, Но ви Сад 2013; Фи ло со фи ја ан га жо ва ња, Бе о град 2014;

ДУ ШКО КУ ЗО ВИЋ (Ужи це, 1967). Ин же њер ар хи тек ту ре. Пре да вач на 
Ар хи тек тон ском фа кул те ту Уни вер зи те та Ис точ ни Ме ди те ран у Фа ма гу сти на 
Ки пру. 

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

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

БО РИ ША Н. ЛЕ ЧИЋ (Љу би ње, Ре пу бли ка Срп ска, 1964). Про фе сор стру-
ков них сту ди ја на Ака де ми ји за на ци о нал ну без бед ност у Бе о гра ду.

Основ не сту ди је за вр шио на ПФ УБг. Ма ги стар ске сту ди је за вр шио 2005. 
го ди не на ПФ УНС, где је и док то ри рао 2014. го ди не („Европ ски мо де ли ор га-
ни за ци је и над ле жно сти слу жби без бед но сти у су зби ја њу те ро ри зма”). За по слен 
на АНБ у Бе о гра ду као про фе сор стру ков них сту ди ја на пред ме ти ма: Кри вич-
но пра во, Ме ђу на род но јав но пра во и Су прот ста вља ње де ло ва њу оба ве штај них 
слу жби. Област на уч но и стра жи вач ког ра да: пра во и без бед ност. Об ја вљи вао 
струч не ра до ве у ча со пи су На ци о нал на без бед ност.

НЕ БОЈ ША Н. МА ЛЕ ШЕ ВИЋ (Хе ри сау, Швај цар ска, 1990). Док то ранд на 
Пра во слав ном бо го слов ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Бо го сло ви ју Све тог Пе тра Да бро бо сан ског у Фо чи за вр шио 2009. го ди не. 
Ди пло ми рао 2014. на ПБФ УБг („Ра но хри шћан ска је ре си о ло ги ја”). Ма сте ри рао 
2015. го ди не („Те о ло ги ја пр вен ства у до ку мен ти ма Дру гог ва ти кан ског са бо ра”), 
где је исте го ди не упи сао и док тор ске сту ди је. Го во ри не мач ки, слу жи се ен гле-
ским и грч ким је зи ком. 

ЗО РАН M. ЛУ ТО ВАЦ (Бе о град, 1964). Ви ши на уч ни са рад ник Ин сти ту та 
дру штве них на у ка у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао, ма ги стри рао и док то ри рао (2014, „Од но си Ср би је и Цр не 
Го ре од 2006. до 2013. го ди не”) на ФПН УБг. За по слен у ИДН у Бе о гра ду (1992–
2002, 2013–). Био са рад ник у ме ђу на род ном ча со пи су In ter na ti o na le Po li tik und 
Ge sel schaft (2006). Од 2006. до 2008. са рад ник и ко ор ди на тор за проjект е у за-
ду жби ни “Fri e drich Ebe rt Stif tung”. Био ам ба са дор РС у Црноj Го ри (2008–2013). 
Об ја вио ви ше де се ти на чла на ка у до ма ћим и стра ним на уч ним и струч ним ча-
со пи си ма и збор ни ци ма из обла сти ме ђу на род них од но са, људ ских и ма њин ских 
пра ва и по ли тич ких од но са у Србиjи и ре ги о ну. Био je члан УО ча со пи са Da nu bi us. 
Члан про грам ског са ве та МС – Дру штва чла но ва из Цр не Го ре (2010–2013).

Важнијекњиге: Ma nji ne, KEBS i ju go slo ven ska kri za, Be o grad 1995; Срп ски 
иден ти тет у Цр ној Го ри, Бе о град 2015.

ВЛА ДИ МИР Ж. МИ ЛИ СА ВЉЕ ВИЋ (Ву ко вар, 1966). Фи ло зоф. Ви ши 
на уч ни са рад ник Ин сти ту та дру штве них на у ка у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао 1990, ма ги стри рао 1995. („Де кон струк ци ја и лин гви сти ка”), 
и док то ри рао 2005. го ди не („Иден ти тет и ре флек си ја: про блем са мо све сти у 
Хе ге ло вој фи ло зо фи ји”) на ФФ (Гру па за фи ло зо фи ју) УБг. Ра дио на ФФ УНС 
и ИФДТ у Бе о гра ду. Од 2014. за по слен на ИДН у Бе о гра ду. Об ја вио број не сту-
ди је из фи ло зо фи је у до ма ћим и стра ним ча со пи си ма и збор ни ци ма ра до ва.

Важнијекњиге: Иден ти тет и ре флек си ја: про блем са мо све сти у Хе ге-
ло вој фи ло зо фи ји, Бе о град 2006; Сна га ег зи стен ци је: те о ри ја нор ме код Кан та 
и Хе ге ла, Бе о град 2010; Ка да су љу ди ни ца ли из зе мље: ау тох то ност у го во ру 
ан тич ке Грч ке, Бе о град 2016.
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СА ЊА НА СЕВ СКИ (Зре ња нин, 1989). Комуниколог и журналиста.
Ди пло ми ра ла на Оде ље њу за но ви нар ство и ко му ни ко ло ги ју ФПН УБг 2012. 

го ди не, где је и ма сте ри ра ла 2016. го ди не („Бал кан” и „Ју го и сточ на Евро па” у 
Њу јорк Тај мсу у пе ри о ду од 1998. до 2007. го ди не). Чла ни ца је про фе си о нал ног 
ти ма БОШ. Област ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња: ме ди ји, те о ри ја кул ту ре, обра-
зо ва ње и ин фор ма ци о но дру штво. Чла ни ца је Цен тра за сту ди је кул ту ре у окви ру 
ФПН УБг.

Важнијекњиге: У Ју го и сточ ној Евро пи ни шта но во: упо ред но ре ги о нал-
но ис тра жи ва ње ко руп ци је у ви со ком обра зо ва њу у Бу гар ској, Ма ке до ни ји, 
Хр ват ској, Мол да ви ји и Ср би ји, Бе о град 2013; Про ак тив на тран спа рент ност 
јав не упра ве у Ср би ји: (не)до сти жан циљ, Бе о град 2016.

НА ДА НО ВА КО ВИЋ (Книн, Хр ват ска, 1956). На уч ни са рад ник Ин сти ту-
та дру штве них на у ка у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла је на ФФ УБг на Гру пи за со ци о ло ги ју (1980), где је и ма ги-
стри ра ла 2006. („Ма те ри јал ни и дру штве ни по ло жај рад нич ке кла се Ју го сла-
ви је од 1960. до 1990. го ди не”) и док то ри ра ла 2011. го ди не („Рад нич ка кла са и 
штрај ко ви у Ср би ји по сле 2000. го ди не”). Област ис тра жи ва ња и ин те ре со ва ња: 
дру штве на струк ту ра, дру штве не не јед на ко сти, дру штве ни су ко би и рад нич ка 
кла са, обра зо ва ње, тран зи ци ја, дру штве ни по кре ти, гло ба ли за ци ја и тр жи ште 
ра да.

Важнијекњиге: Про па да ње рад нич ке кла се, Бе о град 2007; (Дез)ин те гра-
ци ја рад нич ке кла се дру ге Ју го сла ви је, Бе о град 2008.

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).

АНА ПЕ ШИ КАН (Фе ке тић, 1959). Ван ред ни 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, ма ги стри ра ла 1991. („Пси хо ло шки про бле ми на ста ве исто-
ри је у основ ној шко ли”) и док то ри ра ла 1999. („Пси хо ло шки при ступ ак тив ном 
уче њу исто ри је на основ но школ ском ни воу”). По ље екс пер ти зе су јој пе да го шка 
и раз вој на пси хо ло ги ја. Фо кус ње ног ра да су те о риј ска и ем пи риј ска ис тра жи ва-
ња про це са уче ња/на ста ве, уџ бе ни ка и ана ли зе обра зо ва ња. Јед на је од ко а у то ра 
про гра ма „Ак тив но у че ње” и оп штих стан дар да ква ли те та уџ бе ни ка. На ци о нал-
ни, УНИ ЦЕФ-ов (од 1998) и ОЕБС-ов (од 2010) је екс перт за обра зо ва ње. Са рад-
ник је Ге о рг Ека рт ин сти ту та (Бра ун швајг, Не мач ка) и Цен тра за де мо кра ти ју 
и по ми ре ње из Со лу на (CDR SEE). Би ла ми ни стар ка на у ке го ди не у Вла ди РС 
(2007–2008). Би ла је управ ни ца Оде ље ња за пси хо ло ги ју ФФ УБг (2012–2015). 
Члан је Ака де миј ског од бо ра за обра зо ва ње СА НУ и НПС (од 2009–).
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Важнијекњиге: Тре ба ли де ци исто ри ја? Пси хо ло шки про бле ми уче ња/
на ста ве исто ри је у основ ној шко ли, Бе о град 1996; На ста ва и раз вој дру штве-
них пој мо ва код де це, Бе о град 2003; Ак тив но уче ње 2, Бе о град 2003 (ко а у тор); 
Во дич за до бар уџ бе ник – Оп шти стан дар ди квал те та уџ бе ни ка, Но ви Сад 
2008 (ко а у тор); Tex tbo ok qu a lity: A Gu i de to tex tbo ok stan dards, Got tin gen 2013 
(ко а у тор). 

ЗО РАН СИ МО НО ВИЋ (Ниш 1970). На уч ни са рад ник у Ин сти ту ту за еко-
но ми ку по љо при вре де у Бе о гра ду.

 Ди пло ми рао је на ПФ УНи (2000), ма ги стри рао ЕФ УНи (2003) на сме ру 
Те о ри ја и по ли ти ка при вред ног раз во ја („Си стем тр жи шта фак то ра про из вод ње 
у Ви зан ти ји као гло бал ни оквир при вре де сред њо ве ков не Ср би је”). Док то ри рао 
је на ФМ МТУ у За је ча ру 2014. го ди не („Са вре ме ни кон цепт упра вља ња агра ром 
Ср би је у усло ви ма тран зи ци је”). За по слен је у ИЕП у Бе о гра ду (од 2004). Ба ви 
се ком плек сним при сту пом агра ру, и по себ ним ин те ре со ва њем за еко ном ске 
од но се са исто риј ског и са вре ме ног аспек та.

Важнијекњиге: Ви зан ти ја и Ср би ја, еко ном ски од но си и ути ца ји, Ниш 
2003; Еко ном ска по ли ти ка Ви зан ти је, Ниш 2007; Упра вља ње агра ром Ср би је 
у тран зи ци ји, Бе о град 2014; Свет Ви зан ти је, кон текст пре и по сле Ге о по ни ке, 
со ци о ло шки, еко ном ски и прав ни аспект, Ко сов ска Ми тро ви ца 2016 (ко а у тор).

МИ О ДРАГ ЋУ ЈИЋ (Но ви Сад, 1978). Тре нер-про фе сор Цен тра за основ ну 
по ли циј ску обу ку у Срем ској Ка ме ни ци, Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
Ре пу бли ке Ср би је. 

Ди пло ми рао 2004. го ди не на ака дем ским сту ди ја ма ПА у Бе о гра ду. Ма стер 
ака дем ске сту ди је за вр шио је 2015. го ди не („Еле мен ти ко манд не од го вор но сти 
у прак си ме ђу на род ног кри вич ног су да за Ру ан ду”). Област на уч ног ин те ре со-
ва ња: ме ђу на род ни кри вич ни су до ви, ме ђу на род но пра во, ме ђу на род ни од но си, 
по ли циј ска ети ка и људ ска пра ва.

МА РИ ЦА ШЉУ КИЋ (Но ви Сад, 1976). До цент на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Ди пло ми ра ла, ма ги стри ра ла и док то ри ра ла со ци о ло ги ју на ФФ УНС. Ба ви 
се ис тра жи ва њем про бле ма из обла сти со ци о ло ги је ра да, со ци о ло ги је ор га ни-
за ци ја и со ци о ло ги је про фе си ја. Ко а у тор је две мо но гра фи је, а об ја ви ла је и 
ве ћи број чла на ка у до ма ћим и стра ним ча со пи си ма, као и збор ни ци ма. Уче-
ство ва ла је на број ним до ма ћим и ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма.

Важнијекњиге: Зе мља и љу ди, Но ви Сад 2012 (ко а у тор). 

СР ЂАН ШЉУ КИЋ (Сом бор, 1964). Ре дов ни про фе сор Фи ло зоф ског фа кул-
те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

Ди пло ми рао, ма ги стри рао и док то ри рао со ци о ло ги ју на ФФ УНС. Углав-
ном се ба ви ис тра жи ва њем про бле ма из обла сти со ци о ло ги је се ла и со ци о ло-
ги је су ко ба. Об ја вио је ве ли ки број чла на ка у ча со пи си ма (до ма ћим и стра ним) 
и уче ство вао на број ним до ма ћим и ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма. До бит-
ник на гра де „Во јин Ми лић” за нај бо љу со ци о ло шку књи гу у 2015. го ди ни у 
Ср би ји. 

Важнијекњиге:Се љак и за дру га у рав ни ци, Но ви Сад 2009; Мит као суд-
би на, Срем ски Кар лов ци 2011; Зе мља и љу ди, Но ви Сад 2012 (ко а у тор); Се ло у 
со ци о ло шком огле да лу, Но ви Сад 2015 (ко а у тор). 
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ВАС КО ШУ ТА РОВ (Ка ва дар ци, Ма ке до ни ја, 1964). Ди рек тор Кул тур но-
ин фор ма тив ног цен тра Ре пу бли ке Ма ке до ни је у Со фи ји. Ми ни стар-са вет ник 
у Ам ба са ди Ре пу бли ке Ма ке до ни је у Бу гар ској.

Ди пло ми рао на ФПН УБг (1989), ма ги стри рао 2013. го ди не на УГД у Шти-
пу на Сту ди ја ма за пра во и при ме ње ну ди пло ма ти ју („Јав на и кул тур на ди пло-
ма ти ја”). Док то ранд је на истом Уни вер зи те ту на те ми јав не и кул тур не ди пло-
ма ти је. Од 2006. до 2011. био је по сла ник у Скуп шти ни РМ, а од 2008. до 2011. 
пред сед ник Ко ми си је за кул ту ру Скуп шти не РМ. Од 2011. го ди не ра ди као 
ди рек тор Кул тур но-ин фор ма тив ног цен тра РМ у Со фи ји (Бу гар ска). Уче ство вао 
је на број ним ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма из обла сти кул ту ре и ди пло ма ти-
је. Област ин те ре со ва ња: кул тур на и јав на ди пло ма ти ја. Го во ри фран цу ски и 
ен гле ски је зик.

Важнијекњиге: Јав на и кул тур на ди пло ма ти ја, Ско пље 2014. 

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ
АНБ Академији за националну безбедност
АФ Архитектонски факултет
БА Банкарска академија
ББА Београдскa банкарскa академијa
БОШ Београдска отворена школа
DAAD  Deutscher Akademischer Austauschdienst (Немачка служба за академску 

размену)
ДАУ  Друштво архитеката Ужица 
ДКС  Друштво конзерватора Србије
ДМЛ Друштво младих лингвиста
ДХ Друштво хиспаниста
ÉNSBA École Nationale Supérieure des Beaux Arts
ERENET Entrepreneurship Research and Education Network of Central European 

Universities
ЕФ Економски факултет
ЗМСДН Зборник МС за друштвене науке
ЗПКР Завод за проучавање културног развитка
ИДН Институт друштвених наука
ИЕН Институт економских наука
ИЕС Институт за европске студије
ИМП Институт за међународну политику и привреду
ИУС Институт Универзитета Сингидунум
ИФДТ Институт за филозофију и друштвену теорију
ЈЛС Јединице локалне самоуправе
МПК Министарство просвете и културе
МС Матица српска
МТУ Мегатренд универзитет
НДЕС Научно друштво економиста Србије
НПС Национални просветни савет
ОЕБС Организација за европску безбедност и сарадњу
ПА Полицијска академија
ПБФ Православни богословски факултет
ПФ Правни факултет
РМ Република Македонија
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РС Република Србија
САНУ Српска академија наука и уметности
СРЈ Савезна Република Југославија
УАС  Удружење архитеката Србије 
УБг Универзитет у Београду
УГД Универзитет „Гоце Делчев“
УКг Универзитет у Крагујевцу
УЛУС Удружење ликовних уметника Србије 
UNICEF Међународни фонда за децу и омладину (United Nations International 

Children’s Emergency Fund)
УНС Универзитет у Новом Саду
УОд Уређивачки одбор
УС Универзитет Сингидунум
УУНТ Универзитет УНИОН „Никола Тесла“
УУС  Удружење урбаниста Србије
УФ Учитељски факултет
ФБФО Факултет за банкарство, финансије и осигурање
ФилУФ Филолошко-уметнички факултет
ФЛУ Факултет ликовних уметности
ФМ Факултет за менаџмент 
ФПБ Факултет за предузетнички бизнис
ФПН Факултет политичких наука
CDRSE Center for Democracy and Reconciliation in Southeast Europe

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