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ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ НИ УТИ ЦАЈ ИН ТЕ РЕ СНИХ ГРУ ПА НА 
СПОЉ НУ ПО ЛИ ТИ КУ СЈЕ ДИ ЊЕ НИХ АМЕ РИЧ КИХ 

ДР ЖА ВА: СЛУ ЧАЈ „КО СО ВО”

МИ РО СЛАВ МИ ТРО ВИЋ
Ми ни стар ство од бра не Ре пу бли ке Ср би је

Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра жи ва ња
Не зна ног ју на ка 38, Бе о град, Ср би ја

mi tro vicmm@gmail.co m

СА ЖЕ ТАК: Ак ту ел на де ша ва ња на ге о по ли тич кој сце ни не дво сми-
сле но ука зу ју на чи ње ни цу да спољ на по ли ти ка САД има сна жно из ра жен 
ути цај на гло бал на и ре ги о нал на зби ва ња. Исто вре ме но, за сту па ње ин те-
ре са у по ли тич кој прак си САД пред ста вља ле гал ну и ле ги тим ну ак тив ност. 
У ра ду се ана ли зи ра ју фор ме за сту па ња ин те ре са у обла сти спољ не по ли-
ти ке, као и мо де ли ор га ни зо ва ња по ли тич ких ин те ре сних гру па у САД. 
По ред на ве де ног, при ка за ни су ре зул та ти ор га ни зо ва ног ути ца ја на спољ-
но по ли тич ке од лу ке САД кроз на ступ ал бан ских ин те ре сних гру па у по-
др шци спро во ђе ња про јек та тзв. „Ре пу бли ка Ко со во”. Ме то до ло ги јом ана-
ли зе са др жа ја и син те зе за кљу ча ка ин ду ко ва ни су ре зул тант ни по ка за те љи 
ефи ка сне при ме не стра те ги је за сту па ња ин те ре са. За кљу чак упу ћу је на по-
тен ци ја ле ко ји по сто је у ор га ни зо ва ном и план ском ло би стич ком на сту пу 
пре ма САД. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин те ре сне гру пе, ло би ра ње, спољ на по ли ти ка САД, 
„Ре пу бли ка Ко со во”, ал бан ска ди ја спо ра, Ре пу бли ка Ср би ја

Ак ту ел на де ша ва ња на ме ђу на род ној сце ни упу ћу ју на ме ђу соб но 
де ло ва ње ви ше су бје ка та: др жа ва (САД, Ру ска Фе де ра ци ја, Ки на, Не мач-
ка, Тур ска итд.), над др жав них су бје ка та (НА ТО, ЕУ, ОУН, ОЕБС, БРИКС 
итд.), не др жав них ор га ни за ци ја (MМФ, Свет ска бан ка, Свет ска тр го вин-
ска ор га ни за ци ја, Г8, итд.) и кор по ра ци ја као пред став ни ка свет ске еко но-
ми је [Cox 2004]. При то ме, од но си су ди на мич ни и ин тер ак тив ни, за сно-
ва ни на ре ла ци ја ма гло ба ли за ци јом за си ће не нео ли бе рал не еко но ми је 
[Штрбац и Ми тро вић 2012]. На и ме, ак ту ел ни ме ђу на род ни од но си пред-
ста вља ју бор бу за до ми на ци ју на свет ској сце ни, при че му се ре ла ци је 
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ус по ста вља ју у за ви сно сти од по зи ци је ин сти ту ци ја ко је пред ста вља ју 
ме ђу на род не струк ту ре мо ћи [Нај 2006]. Прет по став ка да ор га ни за ци ја 
или на ци ја у ова квим усло ви ма мо же да ре а ли зу је сво је ин те ре се без ис по-
ље ног ути ца ја пре ма кре а то ри ма од но са у ме ђу на род ном окру же њу ма ло 
је ве ро ват на. Ин те ре сне гру пе пред ста вља ју основ на је згра ор га ни зо ва ног 
де ло ва ња раз ли чи тих ен ти те та, чи јим на сту пом је мо гу ће до при не ти 
кре и ра њу по др шке соп стве них ин те ре са у спољ ној по ли ти ци. Де фи ни са ње 
ак тив но сти ин те ре сних гру па под ра зу ме ва раз ли чи та ту ма че ња, би ло да 
их на зи ва мо „ло би ра ње” [Ma zey & Ric hard son 2002] или „за сту пље ност” 
[Gre en wo od 1997], од но сно за сту па ње ин те ре са. Об је ди ње ни на зив за за сту-
па ње ин те ре са је ло би ра ње, при че му се под овим пој мом под ра зу ме ва пред-
фа за од лу чи ва ња у ин сти ту ци ја ма и ба лан си ра ње раз ли чи тих ин те ре са 
[Char rad 2005]. Са же то, „ло би ра ње мо же мо де фи ни са ти као ко му ни ко ло-
шки про цес, ко јим се те жи ка оства ри ва њу ути ца ја на до но си о ца од лу ка 
у скла ду са соп стве ним ци ље ви ма и ин те ре си маˮ [Mitrović 2015: 13].

ЛО БИ РА ЊЕ СПОЉ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ СЈЕ ДИ ЊЕ НИХ  
АМЕ РИЧ КИХ ДР ЖА ВА

Ло би ра ње у САД је ле ги тим на, ле гал на, ор га ни зо ва на и у дру штве ној 
прак си при хва ће на ак тив ност, за сно ва на на Уста ву и ње го вим аманд ма-
ни ма, а од но си уну тар ло би стич ке сце не ре гу ли са ни су За ко ном о ло би-
ра њу (Lobbyng Di sclo su re Act)1. Про цес кре и ра ња спољ не по ли ти ке у САД 
је сло је вит и не ли не а ран са ста но ви шта од ре ђи ва ња те жи шта де ло ва ња. 
Кре и ра ње спољ не по ли ти ке САД од и гра ва се у ком плек сној ин тер ак ци ји 
број них др жав них те ла: пред сед ни ка и ње го вог ка би не та, Ми ни стар ства 
ино стра них по сло ва (De part ment of Sta te), Пен та го на, Цен трал не оба ве штај-
не аген ци је (Cen tral In te li gen ce Agency – CIA) и Са ве та за на ци о нал ну без-
бед ност (Na ti o nal Se cu rity Co un cil – NSC). Осим то га, по се бан ути цај има 
и јав но мње ње САД, па се спољ но по ли тич ке од лу ке спр о во де уз сна жне 
кам па ње од но са с јав но шћу. 

Сма тра се да стра не вла де и на ци је за сту па ју сво је ин те ре се у САД 
од по чет ка 19. ве ка2, а да по сле Дру гог свет ског ра та по чи ње ин тен зи ван 
пе ри од ис по ља ва ња ути ца ја на кре и ра ње спољ не по ли ти ке САД: евр оп ске 
вла де су ло би ра ле за усва ја ње Ма р ша ло вог пла на; то ком пе ри о да де ко ло-
ни за ци је, но во на ста ле др жа ве су се за ла га ле за по ли тич ку и фи нан сиј ску 

1 До ку мент је на стао 1995. го ди не. На кнад но је до пу ња ван и на до гра ђи ван и пред ста-
вља од раз по тре бе да се уре де од но си на ком плек сној ло би стич кој сце ни САД. Ви ше ви де ти 
у: [Lobbyng Di sclo su re Act 1995].

2 Као је дан од нај ра ни јих ло би стич ких на сту па пре ма САД мо же се ис та ћи на ступ Да-
ни је ла Веб сте ра (Da niel Web ster), ко ји је то ком 40-их го ди на 19. ве ка био ан га жо ван од стра не 
ен гле ског лор да Аш бур то на (As hbur ton) да кре и ра по зи тив но јав но мње ње и ре а ли зу је пре-
го во ре ко ји су у ин те ре су Бри та на ца. До 1938. го ди не ни је по сто ја ла ре гу ла ти ва стра ног ло-
би ра ња у САД, ка да је у фор ми од го во ра на агре сив ну на ци стич ку про па ган ду, ко ја је би ла 
ве о ма при сут на у САД, Кон грес усвојио За кон о ре ги стра ци ји стра них аге на та (Fo re ign 
Agents Re gi stra tion Act). Пре ма овом ак ту, сва ко ко за сту па ин те ре се стра не др жа ве мо ра би ти 
ре ги стро ван у Ми ни стар ству прав де [Ness 2000: 586–587].
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по др шку САД; то ком 70-их го ди на 20. ве ка ло би рало се за уки да ње аме-
рич ких тр го вин ских про тек ци о ни стич ких ме ра итд. По сле за вр шет ка 
Хлад ног ра та и не стан ка Со вјет ског Са ве за, ме ђу на род на моћ и зна чај 
ути ца ја САД на свет ску по ли тич ку сце ну ве о ма су до ми нант ни. У са вре-
ме ним спољ но по ли тич ким од но си ма стра не вла де ло би ра ју у САД на два 
на чи на: „ни ско по ли тич ки” (low po li tics), где су пре све га за сту пље на 
по ља еко но ми је, тр го ви не, раз во ја од но са, итд; и обла сти „ви со ке по ли-
ти ке” (high po li tics), где су пре о вла ђу ју ћа пи та ња без бед но сти, кри зе и 
вој не ин тер вен ци је [Ness 2000]. Спољ на по ли ти ка САД пре вас ход но је 
усме ре на на ис пу ње ње иден ти фи ко ва них и про јек то ва них соп стве них 
на ци о нал них интереса [A dler & Ha as 1992], с ин то ни ра ним еко ном ским 
интересима [Hall 1989]. Гру пе ко је има ју фи нан сиј ску моћ и ин те ре се ван 
гра ни ца САД, ис по ља ва ју при ти сак на ад ми ни стра ци ју САД, с ци љем 
оства ри ва ња ути ца ја на спољ ну по ли ти ку ко ја ће би ти ускла ђе на с њи хо-
вим кор по ра тив ним ин те ре си ма [Mo rav csik 1997]. Још је Ки хејн [Ke o ha ne 
1984] у свом ра ду пру жио ар гу мен те као по твр ду те о ри је ути ца ја нео ли бе-
рал не по ли тич ке еко но ми је на ме ђу на род не по ли тич ке од но се, а Снај дер 
[Snyder 1991] је по ве зао кре и ра ње од брам бе не по ли ти ке с кор по ра тив ним 
су бјек ти ма, при че му је од нос за сно ван на ду бо ким за јед нич ким, еко ном-
ским и по ли тич ким ин те ре си ма. Пре ма Тру бо ви цу [Tru bo witz 1998], им-
пе ра тив стал ног еко ном ског ра ста и бор ба за ре ги о нал ну и гло бал ну еко-
ном ску пре власт мно го ути че на кре и ра ње спољ не по ли ти ке САД. Џеј кобс 
и Пејџ [Ja cobs & Pa ge 2005] у свом ис тра жи ва њу, за сно ва ном на ком па ра-
тив ној ана ли зи слу ча је ва ути ца ја на спољ ну по ли ти ку САД, за кљу чи ли су 
да су но си о ци ути ца ја, без об зи ра да ли до ла зе спо ља (из ино стран ства) или 
од уну тра шњих су бје ка та, ор га ни зо ва ни у три гру па ци је: нео ли бе рал не 
ор га ни за ци је, ин сти ту ци је за сно ва не на зна њу (тзв. епи сте ми стич ке ор га-
ни за ци је) и гру пе за сно ва не на при ти ску на осно ву из бор ног (гла сач ког) 
по тен ци ја ла и јав ног мње ња. 

МО ДЕ ЛИ ОР ГА НИ ЗО ВА ЊА ПО ЛИ ТИЧ КИХ ИН ТЕ РЕ СНИХ  
ГРУ ПА У САД

Основ на фор ма ор га ни зо ва ња по ли тич ких ин те ре сних гру па у САД 
је По ли тич ки ак ци о ни ко ми тет – ПАК (Po li ti cal Ac tion Com mit tee – PAC)3, 
са сво јим раз ви је ним фор ма ма Су пер ПАК4 (Su per PAC) и Ли дер ски ПАК 

3 По ли тич ки ак ци о ни ко ми те ти по сто је у САД од 1944. го ди не, ка да је Кон грес ин ду-
стриј ских ор га ни за ци ја (Con gress of In du strial Or ga ni za ti ons – CIO) ре а ли зо вао пр ву кам па њу 
при ку пља ња нов ца за по тре бе ре и збо ра пред сед ни ка Те о до ра Ру звел та.

4 Ова но ва фор ма еко ном ско-по ли тич ког ан га жо ва ња по сто ји од 2010. го ди не и пред-
ста вља до ми нант ни на чин по др шке по ли тич ким кан ди да ти ма у САД. Су пер ПАК ор га ни-
за ци ја ма ни је до зво ље но да оства ру ју ди рект ну нов ча ну по др шку кан ди да ти ма, већ но вац 
ула жу у ре а ли за ци ју ак тив но сти по др шке кан ди да тима. Не по сто је огра ни че ња у ви си ни 
сред ста ва ко ја мо гу да при ку пе и по тр о ше на ак тив но сти у пред из бор ној кам па њи. Су пер ПАК 
је у оба ве зи да при ла же фи нан сиј ске из ве шта је у ко ји ма је оба ве зно на во ђе ње до на то ра, као 
и из ве шта ја о ре а ли зо ва ним тро шко ви ма. Ана ли зи ра ју ћи из бо ре за пред сед ни ка САД 2016. 
го ди не, ви ди се да је при бли жно 2.400 ор га ни за ци ја фор ма та Су пер ПАК би ло ре ги стро ва-
но у пред сед нич кој кам па њи, са укуп но при ја вље ним при мље ним нов ча ним сред стви ма у 
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(Le a der ship PACs). Све гра не ин ду стри је, услу га, ци вил не ор га ни за ци је, 
асо ци ја ци је, удру же ња и по је ди нач не кор по ра ци је ан га жо ва не су кроз 
ПАК у по ли тич кој аре ни, и то у нај ве ћем бро ју слу ча ја пре ма ви ше кан-
ди да та (нај че шће Де мо крат ске и Ре пу бли кан ске стран ке)5. 

По ред на ве де них, по сто је ор га ни за ци је ко је су за сно ва не на осно ву 
тач ке 501(с) За ко на о при хо ди ма (In ter nal Re ve nue Co de)6. Ор га ни за ци је 
мо де ла 501(с)7 су пре ма за ко ну не про фит не ор га ни за ци је, де кла ри са но 
по ли тич ки не ак тив не и не мо ра ју да де кла ри шу сво је до на то ре. Пре ма струк-
ту ри по сто је ви ше вр ста ор га ни за ци ја 501(с) ко је се раз ли ку ју пре ма обла сти 
де ло ва ња, с тим што ни јед ној ни је до зво ље но да има ис по ље ну пре о вла-
ђу ју ћу по ли тич ку де лат ност.8 

По ли тич ки ак ци о ни ко ми те ти ко ји ло би ра ју у обла сти спољ не по-
ли ти ке и од бра не (Fo re ign & De fen se Po licy) ло ци ра ни су у сек то ру де ло-
ва ња ин те ре сних гру па ко ји се на зи ва Иде о ло шко/те мат ски (Ide o lo gi cal/
Sin gle-Is sue). По је ди не ет нич ке ин те ре сне гру пе у САД су ве о ма ор га ни-
зо ва не и свој ути цај за сни ва ју на број но сти и ор га ни зо ва но сти по пу ла-
ци је на ко ју се осла ња ју, док стра не вла де нај ак тив ни је ло би ра ју кроз 
ре ги стро ва не ПАК. Та ко ђе, ве о ма је при су тан кор по ра тив ни по ли тич ки 
ути цај на спољ ну по ли ти ку САД, као на при мер кре и ра ње ам би јен та за 
ин те р вен ци ју у Ира ку 2004. го ди не [Mil ler 2004], при че му се уо ча ва уса-
гла ше ност ре зул та та ин тер вен ци је с по слов ним до би ти ма ком па ни ја из 
САД [Pra tap 2004]. Пре ма за ко ну, стра ним ком па ни ја ма ко је има ју екс-
по зи ту ре у САД омо гу ће но је да фор ми ра ју по ли тич ке ак ци о не ко ми те-
те. Да ино стра не ком па ни је ко ри сте мо гућ ност оства ри ва ња ути ца ја, 
по ка зу је и по да так да је на пред сед нич ким из бо ри ма 2016. го ди не ре ги-
стро ва но де ло ва ње укуп но 111 ино стра них кор по ра тив них ПАK ор га ни-
за ци ја.9

Но си о ци за сту па ња ин те ре са при ме ње них пу тем ме то да де ло ва ња 
пре ма спољ ној по ли ти ци САД су:

из но су од не што ма ње од 1,58 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра, од че га је на раз ли чи те ак тив но-
сти утро ше но ма ње од 1,12 ми ли јар ди аме рич ких до ла ра. Ви ше ви де ти на: [Fe de ral Elec tion 
Com mis sion; Po li ti cal Ac tion Com mit te e].

5 Ви де ти на: [Po li ti cal Ac tion Com mit te e].
6 Ви де ти на: [In ter nal Re ve nue Co de].
7 Ви де ти на: [Po li ti cal Ac tion Com mit te e].
8 Пре ма За ко ну о при хо ди ма, пре по зна то је ви ше вр ста ор га ни за ци ја ка те го ри је 501(с) 

ко је су осло бо ђе не по ре за: 501(с)(3) гру па ор га ни за ци ја ко је су ан га жо ва не на пи та њи ма 
ре ли ги је, до бро твор них и фи лан троп ских ак тив но сти, на у ке и обра зо ва ња и не ба ве се по-
ли тич ким де ло ва њем; 501(с)(4), ор га ни за ци је ко је су усме ре не на со ци јал ну сфе ру жи во та, 
501(с)(5) ко је се ба ве пи та њи ма из обла сти про из вод ње и по љо при вре де и 501(с)(6) у ко ји ма 
се на ла зе по слов ни клу бо ви, при вред не ко мо ре, бор до ви не крет ни на и тр го ви не. Ор га ни-
за ци је 501(с)(4), (5) и (6) се пре ма за ко ну мо гу ба ви ти по ли ти ком, с огра ни че њем да по ли-
тич ке ак тив но сти не сме ју да по ста ну основ на свр ха де ло ва ња, што се де кла ри ше уче шћем 
у про цен ту тро шко ва, та ко да тро шко ви ових ор га ни за ци ја за по тре бе по ли тич ке кам па ње 
ни ка да не пре ко ра че 49,9% од укуп них фи нан сиј ских из да та ка.

9 Укуп но уло же на сред ства из но си ла су 16,392 ми ли о на до ла ра (за де мо крат ског кан-
ди да та 5,904, а за ре пу бли кан ског 10,488 ми ли о на до ла ра), при че му су ула га чи, осим звуч-
них име на кор по ра ци ја, као што су BASF, Bayer, BP, He i ne ken, HSBC, La far ge Hol cim, Phi lips, 
Shell Oil, Sony, UBS или T-Mo bi le, и ма ње по зна те фир ме по пут No vo Nor disk, Sa no fi и Old-
ca stle Ma te ri als. Ви ше ви де ти на: [Po li ti cal Ac tion Com mit te e].
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– на ту ра ли зо ва ни Аме ри кан ци, ор га ни зо ва ни у гру пе ко је про мо ви шу 
ин те рес сво је ма тич не др жа ве и те же да ути чу на спољ ну по ли ти ку САД 
пре ма њој,

– про фе си о нал не за ступ нич ке ку ће и по ли тич ки ак ци о ни ко ми те ти, 
ан га жо ва ни за во ђе ње кам па ње од но са с јав но шћу, раз вој кул тур них и 
при ја тељ ских ве за, јав ну ди пло ма ти ју итд.,

– зва нич ни ди пло мат ски пред став ни ци, кроз раз вој од но са на свим 
ни во и ма (бра ти мље ње гра до ва, ре ги о на, ин сти ту ци о нал но по ве зи ва ње итд).

Пре о вла ђу ју ћи циљ ус по ста вља ња ова квих од но са пре вас ход но је 
еко ном ски и пред ста вља осно ву за до би ја ње ста ту са по вла шће не на ци је 
у тр го вин ским, еко ном ским и ин ве сти ци о но-еко ном ским од но си ма са 
САД. Сле де ин те ре си у ве зи са вој ном по мо ћи и пру жа њем без бед но сне 
аси стен ци је под по вла шће ним усло ви ма; еми гра ци о ном по ли ти ком; из бе-
га ва њем санк ци ја и сма ње њем или по ве ћа њем при су ства ору жа них сна га 
САД у не ком де лу све та. 

ЛО БИ РА ЊЕ СПОЉ НЕ ПО ЛИ ТИ КЕ САД – СЛУ ЧАЈ „КО СО ВО”

Мо же се ре ћи да је про цес ло би ра ња ал бан ске ин те ре сне гру па ци је 
пре ма САД на стао, раз ви јао се и ре зул ти рао у усло ви ма зна чај них исто-
риј ских и ге о по ли тич ких кре та ња. За вр шет ком Хлад ног ра та САД не пре-
ста ју са ан га жо ва њем на оства ре њу сво јих на ци о нал них, ге о по ли тич ких, 
еко ном ских и вој них ин те ре са. Исто вре ме но, до шло је до ис по ља ва ња, 
до та да спу та ва них, фру стра ци ја и се це си о ни стич ких те жњи од ре ђе них 
на ро да у окви ри ма по је ди них др жа ва Ис точ не Евро пе. Ове фру стра ци је, 
ко је су ти ња ле де це ни ја ма, ни су се ра ни је ак тив но ис по ља ва ле, пре све-
га због чвр стих хлад но ра тов ских гра ни ца на европ ском кон ти нен ту. У 
истом тре нут ку при сут на је би ла уну тра шња фру стра ци ја вој но-еко ном-
ског ком плек са САД због, та да мо гу ћег, сма ње ња вој ног бу џе та, као и 
нео п ход ност из на ла же ња по тре бе за да ље по сто ја ње НА ТО пак та. Овај 
ам би јент омо гу ћио је да ад ми ни стра ци ја САД отво ри сво је ин сти ту ци је 
пре ма на сту пи ма гру па ко је су, из ме ђу оста лог, има ле за циљ и дез ин те-
гра ци ју СФРЈ и фор ми ра ње ви ше др жа ва. И по ред то га што по сто је по-
ка за те љи ути ца ја хр ват ских и му сли ман ских ин те ре сних гру па, ко јима 
је омо гу ће но ства ра ње ме ђу на род но при зна тих др жа ва Хр ват ске и Бо сне 
и Хер це го ви не,10 зна чај ну па жњу при вла че ак тив но сти ин те ре сних гру па 
из кор пу са ал бан ског на ци о нал ног ен ти те та, по себ но у све тлу де ша ва ња 
то ком 1998–1999. го ди не, као и про гла ше ња др жав но сти тзв. „Ре пу бли ке 
Ко со во”, 2008. го ди не. При то ме, по треб но је из вр ши ти ана ли зу мо ти ва 

10 Пре ма ис тра жи ва њи ма, то ком су ко ба на про сто ру бив ше Ју го сла ви је, од 1991. до 
2002. го ди не, пот пи са но је 157 уго во ра с ло би стич ким фир ма ма из САД у ве зи с по је ди нач-
ним на ци о нал ним или др жав ним ин те ре си ма ко ји су се у 90 слу ча је ва од но си ли на раз ла-
га ње и пот пу но не ста ја ње Ју го сла ви је. Осим ал бан ских, сна жан на ступ има ју му сли ман ске 
и хр ват ске ин тер е сне гру пе. Као при мер мо же по слу жи ти са зна ње да je јед на од нај ви ше 
ан га жо ва них фир ми за од но се с јав но шћу, ко ја је ло би ра ла за ин те ре се Хр ват ске, Ru der Finn, 
за по је ди не одво је не уго во ре у ве зи с кон крет ним по ли тич ким ин те ре си ма, на пла ћи ва ла до 
100.000 до ла ра ме сеч но. Ви ше на: [West’s Re cog ni tion of Ko so vo...].
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и ин те ре са САД и ал бан ског ин те ре сног кор пу са у про це су ло би стич ког 
на сту па за от це пље ње Ко со ва и Ме то хи је.

Ге о по ли тич ки ин те ре си су, из ме ђу оста лог, де фи ни са ни по ста вље ним 
ци ље ви ма ко ји осли ка ва ју ин те ре се на ци је у ме ђу на род ним од но си ма. 
Ка рак те ри сти ка ин те ре сног на сту па ал бан ског кор пу са у САД од по чет-
ка 90-их го ди на про шлог ве ка је до ми нант на опре де ље ност ка на ци о нал-
ном пи та њу и ре ша ва њу „ал бан ског пи та ња” на Бал ка ну, с из ра же ном 
вер ском ори јен та ци јом, а ма ње су ис так ну те иде о ло шке и по ли тич ке од-
лике. Оп шта ко хе зив на иде ја у ор га ни за ци ји на сту па ал бан ске ин те ре сне 
гру пе [Ra ga ru & Dymi 2004] је оства ри ва ње про јек та ко ји као вр хун ски циљ 
има об је ди ња ва ње свих те ри то ри ја на про сто ру Бал ка на у јед ну др жа ву 
на ко ји ма жи ви ал бан ско ста нов ни штво. 

У ана ли зи сло же них ин те ре са САД, по ла зну осно ву за ту ма че ње њи-
хо вог спољ но по ли тич ког на сту па пре ма ре ги о ну Бал ка на у вре ме ну на кон 
Хлад ног ра та, мо гу ће је про на ћи у ту ма че њи ма ге о по ли ти ке За па да на 
овим про сто ри ма [Степић 2006; Сте пић 2007; За рић 2015; Про ро ко вић 
2015; Га јић 2015]. Сте пић са же то, из ме ђу оста лог, на во ди да је евро а тлан-
ти стич ки кон цепт, кроз САД као сво ју пер со ни фи ка ци ју, не по сред ним 
вој ним ан га жо ва њем у кри зи на Ко со ву и Ме то хи ји, имао за циљ овла да-
ва ње про сто ром КиМ, ко ји је пре по знат као кључ на ка ри ка лŷка, пред ста-
вља спо ну два од три ге о стра те гиј ска про сто ра, За пад ног и Ис точ ног, пре ма 
Евро а зи ји [Степић 2006]. Прак тич но, Ср би ја, па ти ме и Ко со во и Ме то хи-
ја, за у зи ма зна ча јан про стор на коjeм се пре пли ћу ин те ре си про та го ни ста 
евро а тлан ти зма (глав ни пред став ник су САД) и евро а зи јат ства (пре по зна је 
се у на сту пу Ру си је), ко је пред ста вља ју двa супротст ављенa геополитичкa 
кон цеп та [Гајић 2015]. Ан га жман САД у ко сов ско-ме то хиј ској кри зи, пре-
ма Сте пи ћу, мо же се по сма тра ти кроз на сто ја ње да се ре де фи ни шу по ли-
тич ко-ге о граф ске кар те Бал ка на ши ре њем сво је ин те ре сне сфе ре и оства ри 
та ла со крат ски ге о по ли тич ки кон цепт обез бе ђи ва ња стра те гиј ског ис пу-
ње ња ду го роч них ци ље ва [Степић 2006; Сте пић 2007]. При то ме, Сте пић 
ја сно ис ти че ме сто Ко со ва и Ме то хи је у окви ру су ко ба два кон цеп та: евро-
а тлан ти зма и евро а зи јат ства [Степић 2006: 269]. 

По твр ду за ова ква раз ми шља ња на ла зи мо и у пер цеп ци ји ре ги о на 
Бал ка на и Ис точ не Евро пе са ста но ви шта САД, кроз афи р ма ци ју кон цеп-
та „Ве ли ке стра те ги је”. Кон цепт под овим на зи вом ко ри шћен је у ве зи са 
опи сом на сту па САД на Ко со ву и Ме то хи ји кра јем 90-их го ди на про шлог 
ве ка, али и на да ље, у кон тек сту по ку ша ја по ја шња ва ња раз ло га ин те р вен-
ци ја САД у Ав га ни ста ну и Ира ку по чет ком 21. ве ка [Fe a ver 2009]. Пре ма 
Гре ју, Ве ли ка стра те ги ја (Grand stra tegy) „опре де љу је на мен ски ан га жман 
свих по тен ци ја ла др жа ве на оси гу ра њу без бед но сти дру штва, при че му 
је зна чај но ис та ћи да се не раз ма тра ју са мо вој ни по тен ци ја ли” [Gray 2007: 
186]. Мо дел при ме не Ве ли ке стра те ги је САД сре ди ном 90-их го ди на про-
шлог ве ка, у окви ру ман да та пред сед ни ка Клин то на (од 1993. до 2001. го-
ди не), на зи ва се, пре ма Тру бо ви цу, и стра те ги ја „ни ског ин тен зи те та” 
(low-risk stra tegy) или „про јек тил-ди пло ма ти ја” (mis si le di plo macy), и сна-
жно је обе ле же на на сту пом екс пан зи о ни стич ких ин те ре са еко ном ских 
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су бје ка та из САД, али и ме ђу на род них кор по ра ци ја [Tru bo witz 2011: 120– 
127]. Иде о ло шку осно ву за на ступ пре ма Ју го сла ви ји де лом тре ба тра жи-
ти и у де кла ри са ним стра те гиј ским усме ре њи ма спољ но по ли тич ког на сту-
па САД пре ма Ис точ ној Евро пи [NSDD-54 1982]. По чет ком 90-их го ди на 
20. ве ка по чи њу про це си ин те гра ци је ве ћи не др жа ва Ис точ не Евро пе у 
ЕУ и НА ТО. Ју го сла ви ја је, пре ма ста во ви ма по је ди них ау то ра, од стра не 
САД и нај моћ ни јих др жа ва Евро пе, пре све га Не мач ке и Ве ли ке Бри та ни-
је, го то во пре ко но ћи, из по зи ци је по др жа ног еле мен та кон тра те же со вјет-
ском ути ца ју пре ма За па ду [NSDD-133, 1984], по ста ла си но ним по след њег 
„ба сти о на ко му ни зма” пре ма Ис то ку [Chos su dovsky 2003]. Узи ма ју ћи у 
об зир да „срп ско-ар ба на шки од но си, као и сâм ко сов ско-ме то хиј ски про-
блем, исто риј ски-ге о по ли тич ки по сма тра но, ни су би ли са мо ин тер но, 
ло кал но и тре нут но пи та ње” [Степић 2007: 459], и да је аспи ра ци ја Ал ба-
на ца за от це пље њем КиМ од Ср би је ускла ђе на с ге о по ли тич ким ин те ре-
си ма САД, ра зу мљив је за јед нич ки на ступ, ка ко то ком по бу не и агре си је, 
та ко и на кон ње. 

Еко ном ски ин те ре си мо гу се по сма тра ти с ви ше аспе ка та, ме ђу ко ји-
ма су сва ка ко и руд на бо гат ства ко ја се на ла зе на про сто ру Ко со ва и Ме-
то хи је. На и ме, го ди ну да на пре агре си је и по чет ка на сил ног от це пље ња 
КиМ од Ср би је, ко мен та тор Њу јорк тај мса Крис Хе џис (Chris Hed ges) на-
во ди по тен ци ја ле руд ни ка на се ве ру Ко со ва, уз кон ста та ци ју да се ра ди 
о ре зер ва ма од ви ше ми ли о на то на ме та ла „бо га тог оло вом, цин ком, кад-
ми ју мом, зла том и сре бром” [Hed ges 1998]. По ред то га, нео п ход но је на по-
ме ну ти ко сов ско-ме то хиј ске по тен ци ја ле ко ји се пре по зна ју у ре зер ва ма 
угља (лиг ни та), ко ји пред ста вља ју нај зна чај ни ји ре зер во ар фо сил них енер-
ге на та Ср би је.11 Не по сред но по сле агре си је, ав гу ста 1999. го ди не, Ми си ја 
Ује ди ње них на ци ја на Ко со ву – УН МИК (Uni ted Na ti ons Mis sion in Ko so vo 
– UN MIK) пре у зи ма ад ми ни стра тив ну упра ву на Ко со ву и Ме то хи ји, а 
Ме ђу на род на кри зна гру па (In ter na ti o nal Cri sis Gro up – ICG) об ја вљу је 
из ве штај о ком плек су „Треп ча”, уз ин струк ци ју да УН МИК тре ба да пре-
у зме ком би нат „Треп ча” по хит ном по ступ ку. По сле пре у зи ма ња од стра не 
пред став ни ка УН, ком би нат је пре дат на упра вља ње ком па ни ји Mor ri son 
Knud sen In ter na ti o nal, ко ја се ка сни је при по ји ла кор по ра ци ји Rayet hon 
En gi ne e ring and Con struc tion, јед ној од нај ја чих енер гет ских гру па ци ја 
на све ту, ути цај ној и ло би стич ки ак тив ној ор га ни за ци ји, ко ја има и зна-
чај на ула га ња и по слов не аран жма не с Вла дом САД у обла сти од бра не 
[Flo un ders 2000]. Фи нан сиј ска ве за мо же се по сма тра ти и кроз бес по врат не 

11 Ре зер ве лиг ни та на про сто ру КиМ од стра не ви ше аген ци ја из САД, укљу чу ју ћи и 
ЦИА, про це ње не су на 8,3 ми ли ја р де то на уз још 10 ми ли јар ди то на по тен ци јал них ре зер ви, 
ко је је по треб но до дат но ис пи та ти. Та ко ђе, у овим из ве шта ји ма су из не се не про це не ре зер ви 
ме та ла и ми не ра ла на ло ка ци ја ма Бе ло бр до, Цр нац, Ста ри трг, Ај ва ли ја и Но во бр до, и то 
укуп но око 21,5 ми ли о на то на ру де ко ја са др жи оло во, цинк и сре бро, у ко ли чи на ма еко ном-
ски ис пла ти вим за екс пло а та ци ју. Осим то га, на во де се ре зер ве и нај ма ње 1,7 ми ли о на то на 
бок си та, ком плекс „Фе ро никл” са око 14 ми ли о на то на ру де, у ко јој има око 1,3% ни кла и 
0,07% ко бал та, за тим око 2,8 ми ли о на то на ми не ра ла маг не зи та из Стре зов ца и 1,7 ми ли о на 
то на из Го ле ша. Про це ње но је да ко сов ске ре зер ве угља, при род ног га са и ме та ла вре де укуп-
но 500 ми ли јар ди до ла ра. Ви де ти: [In ter ma ga zin]. 
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нов ча не до на ци је12 и ло би ра ње ам ба са до ра САД на Ко со ву у ве зи с ан га жо-
ва њем аме рич ке фир ме Bec htel Cor po ra tion на из град њи пут не ин фра струк-
ту ре на „Ко со ву” у вред но сти од пре ко ми ли јар ду до ла ра [Le wis et al. 2014]. 

Ал бан ски еко ном ски ин те ре си мо гу се по сма тра ти и кроз спор ну при-
ва ти за ци ју13 фир ми на Ко со ву и Ме то хи ји, при че му је нај ве ћи део имо-
ви не, ка пи та ла и обје ка та ко ји се на ла зе на Ко со ву и Ме то хи ји (ко ја пред-
ста вља ју вла сни штво Ре пу бли ке Ср би је) при ва ти зо ва но и то углав ном 
од стра не ал бан ске ди ја спо ре [Петровић 2006]. Про це њу је се да Ср би ја 
са мо по осно ву имо ви не пред у зе ћа (око 1.358 обје ка та), и на осно ву оба ве за 
Фон да за раз вој, по тра жу је на КиМ 12,5 ми ли јар ди до ла ра [Петровић 2006: 
298]. Еви дент ни су при ме ри и ди рект ног кор по ра тив ног ло би ра ња: те ле-
ко му ни ка ци о на ком па ни ја Tel co AG14 из Лих тен штај на је 2009. го ди не 
ан га жо ва ла ло би стич ку ком па ни ју из САД Rho ads Gro up с ци љем обез-
бе ђи ва ња кор по ра тив не до би ти скла па њем уго во ра с тзв. „Ре пу бли ком 
Ко со во”, у ве зи с по сред нич ком уло гом у про це су про да је те ле ко му ни-
ка ци о ног сек то ра на Ко со ву.15 Дру ги при мер кор по ра тив ног ло би ра ња је 
на ступ гра ђе вин ског ги ган та из САД, ком па ни је Bec htel16. Ова фир ма 
ан га жо ва ла је ло би стич ку ку ћу Van Scoyoc As so ci a tes на ло би ра њу ко сов-
ске вла де „по пи та њи ма у ве зи са из град њом ау то пу те ва и оста ле ин фра-
струк ту ре”, а као ре зул тат успе шног на сту па склопљени су по сло ви у вред-
но сти од ви ше ми ли јар ди евра на те ри то ри ји „Ко со ва”.17

12 Од 1999. до 2011. го ди не, САД су „Ко со ву” до де ли ле бес по врат ну по моћ од 1,6 ми ли-
јар ди до ла ра. Ви де ти: [Ko so vo – US Re la ti ons].

13 При ва ти за ци ја се на КиМ спро во ди на осно ву спо р не од лу ке спе ци јал ног иза сла ни ка 
УН за КиМ, Ми ха е ла Штај не ра, 2002. го ди не.

14 Ви де ти: [Mar zo uk and Col la ku 2016].
15 Пре вас хо дан циљ ан га жо ва не ло би стич ке ку ће у ве зи с на сту пом у по слу сa ком па-

ни јом Tel co AG био је спре ча ва ње дру гих мо гу ћих за ин те ре со ва них, кон ку рент ских те ле ко-
му ни ка ци о них фир ми из САД за на ве де ни по сао. Ова фир ма по себ но је ути ца ла на кре и ра ње 
усло ва тен де ра, ко ји је био при ла го ђен ње ној по ну ди. Глав ни ло би ста у овом про це су био је 
Шон Са ли вен (Shon Sul li van), ко ји је од 1995. до 2003. го ди не ра дио у раз ли чи тим це ли на ма 
др жав не ад ми ни стра ци је, па и у кључ ним ин сти ту ци ја ма ко је се ти чу на ци о нал не од бра не 
САД (US De part ments of Sta te and De fen se). Го ди не 2001. по ста вљен је за по ли тич ког са вет-
ни ка НА ТО ко ман дан та сна га на Ко со ву, а ка сни је је био и на ду жно сти ви со ког пред став-
ни ка ге не рал ног се кре та ра НА ТО-а у Ср би ји.

16 Bec htel Cor po ra tion је по зна та по сво јим ло би стич ким на сту пи ма ко ји су ди рект но 
ути ца ли на спољ но по ли тич ки, тач ни је ин тер вен ци о ни стич ки на ступ САД. Је дан од глав них 
про та го ни ста ин те ре са ове кор по ра ци је је Џорџ Шулц (Ge or ge Shultz), бив ши др жав ни се-
кре тар САД, али и ми ни стар од бра не До налд Рам сфелд (Do nald Rum sfeld). Ор га ни за ци ја је 
свој ме ђу на род ни на ступ от по че ла бли ском са рад њом са ЦИА, то ком 40-их го ди на про шлог 
ве ка, а уоч љи ва је ње на по ве за ност с ми ли он ским по сло ви ма у кон фликт ним под руч ји ма 
ши ром све та, као на при мер у Ира ку, Бо ли ви ји, Фи ли пи ни ма, Ин ди ји итд. На Бал ка ну су 
пре по зна ти по ан га жма ну на пра вље њу ау то пу та у Хр ват ској и на Ко со ву и Ме то хи ји, и 
ви ше про је ка та у Ал ба ни ји. Пре ма по да ци ма Цен тра за од го вор ну по ли ти ку (Cen tre for Re-
spon si ve Po li tics), Bec htel је за по тре бе из бо ра на фе де рал ном ни воу, у пе ри о ду 1999–2002. 
го ди не, из вр шио ди рект не до на ци је у из но су од пре ко 1,3 ми ли о на до ла ра, пре вас ход но за 
по др шку ре пу бли кан ским кан ди да ти ма. Про це на је да је уку пан фи нан сиј ски обрт ком па-
ни је у 2002. го ди ни из но сио пре ко 12 ми ли јар ди до ла ра. Ви де ти: [Corp Watch]. 

17 Ис пред Van Scoyoc As so ci a tes ан га жо ван је Марк Та вла ри дес (Mark Ta vla ri des) ко ји је 
из ме ђу оста лих имао зна чај ну уло гу у кре и ра њу спољ не по ли ти ке пред сед ни ка САД Би ла 
Клин то на, по себ но у пи та њи ма по др шке у оса мо ста љи ва њу „Ко со ва” и осна жи ва њу од но са 
Грчкe и Тур ске с „мла дом Ре пу бли ком Ко со во”.
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АЛ БАН СКИ НА ЦИ О НАЛ НИ ИН ТЕ РЕ СНИ КОР ПУС У САД
У САД зва нич но је ре ги стро ва но око 214 хи ља да Ал ба на ца, док од-

ре ђе не про це не ука зу ју да у САД жи ви из ме ђу 250 и 500 хи ља да при пад-
ни ка ал бан ске по пу ла ци је [Ne del ko ska & Khaw 2015]. Ал бан ски на ци о нал ни 
кор пус је сво је по ли тич ко по зи ци о ни ра ње у САД от по чео на те ме љу де ло-
ва ња по ли тич ке ан ти ко му ни стич ке еми гра ци је по чет ком 50-их го ди на 
20. ве ка [Ra ga ru & Dymi 2004]. Па дом ко му ни зма, ак тив но сти ал бан ског 
на ци о нал ног кор пу са усме ра ва не су пре вас ход но на на ци о нал не ци ље ве, 
при че му је про је кат от це пље ња КиМ од Ср би је по ста вљен као стра те гиј-
ски циљ [Vic ke rs 1999]. У САД кон ти ну ира но и ве о ма ак тив но де лу ју многе 
ин те ре сних ор га ни за ци ја Ал ба на ца,18 ме диј ске гру пе,19 и на ин тер нет тех-
но ло ги ја ма ба зи ра не ме диј ске ор га ни за ци је.20 Ипак, до ми нант но ме сто 
у оства ри ва њу ци ља „Ве ли ка Ал ба ни ја” има На ци о нал ни ал бан ско-аме-
рич ки са вет – NAAC (Na ti o nal Al ba nian Ame ri can Co un cil), ко ји је кључ на 
ин сти ту ци ја за ус по ста вља ње по ли тич ке по др шке у ин сти ту ци ја ма САД 
у ве зи с про јек том от це пље ња КиМ од Ср би је. Та ко ђе, NAAC је ак тив но 
спро во дио при ку пља ње ма те ри јал них и фи нан сиј ских сред ста ва, и мо би-
ли за ци ју, опре ма ње и сла ње мла дих Ал ба на ца из САД у Ал ба ни ју, ода кле 
су се укљу чи ва ли у де ло ва ње ОВК на Ко со ву и Ме то хи ји [Мastrolilli 1998].

Не ке од ка рак те ри сти ка ло би стич ког на сту па ал бан ске ин те ре сне 
гру па ци је у САД су:

– Кон ти ну и тет у де ло ва њу ра ди оства ри ва ња по ста вље ног ци ља. 
На и ме, ја сно је да „Ко со во” сво ју са мо про гла ше ну не за ви сност 2008. го-
ди не до брим де лом ду гу је ал бан ском ду го роч ном и ис трај ном ло би стич ком 
на сту пу,21 при че му се кон ти ну и тет де ло ва ња и ра зно ли кост при ме ње них 
ин стру ме на та ло би ра ња мо же по сма тра ти од сре ди не 80-их го ди на 20. 
ве ка кроз по кре та ње пе ти ци ја и рас пра ва у Кон гре су (1987), усва ја ње ре-
зо лу ци ја (1986), ор га ни за ци је про те ста (ис пред се ди шта УН и Бе ле ку ће, 
1988), фор ми ра ње екс перт ских гру па (In ter par li a men tary Gro up for Ko so vo 
in Lu xem bou rg, 1991), ши ре ње ба зе по др шке фор ми ра њем са ве за (осва ја ње 
по др шке Ау стра ли је за „осло ба ђа ње Ко со ва од срп ске оку па ци је”, 1990), 
кре и ра ње по др шке уче шћем на ме ђу на род ним кон фе рен ци ја ма (Хел син-
шка ко ми си ја, 1991). Та ко ђе, као фор ме при ти са ка мо гу се по сма тра ти и 
пре ста нак по мо ћи САД Ју го сла ви ји и отва ра ње ре жи ма санк ци ја (1991), 

18 Не ке од нај ак тив ни јих ор га ни за ци ја ко је ак тив но де лу ју у САД на за сту па њу ин те ре са 
Ал ба на ца су: Ал бан ско-аме рич ко ме ди цин ско дру штво (Al ba nian Ame ri can Me di cal So ci ety), 
Ал бан ско-аме рич ки дом сло бо де (Al ba nian-Ame ri can Fre e dom Ho u se), Ал бан ско-аме рич ки 
раз вој ни фонд (Al ba nian-Ame ri can De ve lop ment Fo und), Ал бан ско-аме рич ки адво ка ти (Al ba-
nian-Ame ri can Lawyers), Ал бан ско-аме рич ка на ци о нал на ор га ни за ци ја (Al ba nian-Ame ri can 
Na ti o nal Or ga ni za tion), Ал бан ско-аме рич ка ци вил на ли га (Al ba nian-Ame ri can Ci vil Le a gue), 
Ал бан ско-аме рич ка жен ска ор га ни за ци ја (Al ba nian Ame ri can Wo man’s Or ga ni sa tion), Ал бан-
ско-аме рич ки пред у зет нич ки фонд (Al ba nian-Ame ri can En ter pri se Fond).

19 Ал бан ска ме диј ска гру па (Al ba nian Me dia Gro up), ко ја из ме ђу оста лог има стал ну 
про мо тив ну кам па њу успе шних Ал ба на ца у САД (Al ba nian Ame ri can Suc cess Sto ri es).

20 Ин тер нет пор тал Ал бан ски гла со ви (Al ba nian Vo i ces), ко ја про мо ви ше кул тур не и 
исто риј ске вред но сти, „Ал ба ни је, нај ста ри јег, а за бо ра вље ног европ ског бла га”. Ви де ти: 
[Аlbanian Vo i ces].

21 Ви ше на: [West’s Re cog ni tion of Ko so vo...].



422

пред ста вља ње Ибра хи ма Ру го ве пред сед ни ку Клин то ну (1994), оства ри-
ва ње по др шке Тур ске не за ви сно сти „Ко со ва” (1994), ства ра ње усло ва за 
спро во ђе ње вој не агре си је про тив Ју го сла ви је (1994–1999), јав на од бра на 
ими џа ОВК пред аме рич ким Кон гре сом (1998), за ла га ње про тив до го во ра 
Хол брук –Ми ло ше вић (1998), пред ста вља ње иде је о не за ви сном Ко со ву 
пред ин сти ту ци ја ма ЕУ (1998), по др шка при зна ва њу са мо про гла ше не 
не за ви сно сти Ко со ва (2004–2008) итд.22

– Ан га жо ва ње про фе си о нал них ло би стич ких фир ми. Вла да „Ко со ва” 
има кон ти ну и тет ан га жо ва ња про фе си о нал них фир ми на ло би ра њу ин сти-
ту ци ја САД. Уго вор о ло би ра њу с фир мом Pat ton Boggs23 пот пи сан је 2011. 
го ди не, и под ра зу ме вао је услу ге „са ве то ва ња у ве зи са прав ним и за ступ-
нич ким ин те ре си ма ко ји се од но се на про ши ри ва ње би ла те рал них и мул-
ти ла те рал них од но са” и „ства ра њем усло ва за ин ве сти ци о не и тр го вин ске 
мо гућ но сти за Ко со во, као и при ку пља ње фон до ва и стра них про гра ма 
за по тре бе Ко со ва” [Mar zo uk & Col la ku 2012]. На да ље, „Ко со во” је сре-
ди ном 2016. го ди не с јед ном од нај у ти цај ни јих ло би стич ких фир ми у САД 
Po de sta Gro up24 пот пи са ло на ста вак уго во ра вред ног 600.000 до ла ра (на 
го ди шњем ни воу). Уго вор об у хва та ак тив но сти ко је Po de sta Gro up спро-
во ди у обла сти ко је се од но се на „Ис тра жи ва ња и ана ли зе нај зна чај ни јих 
пи та ња ко ја су од ин те ре са за Ко со во”, као и „са ве то дав ни ути цај на по-
ли ти ке САД, ак тив но сти у Кон гре су и из вр шним ор га ни ма ко ји кре и ра ју 
по ли тич ку сце ну САД; одр жа ва ње кон так та са чла но ви ма Кон гре са и њи-
хо вим осо бљем, као и са из вр шним аген ци ја ма, пред став ни ци ма штам пе 
(ме ди ја) и не вла ди ним ор га ни за ци ја ма” [Mar zo uk & Col la ku 2016]. У пе-
ри о ду од 2011. до 2013. го ди не, Po de sta Gro up би ла је ан га жо ва на и на по-
сло ви ма за сту па ња ин те ре са за Вла ду Ал ба ни је [Lik me ta 2016].

– Ло би ра ње из соп стве не ор га ни за ци је (in ho u se lobbying) кроз де ло-
ва ње, пре све га, бив шег кон гре сме на САД Џоа Ди Гар диа (Joe Di o Gu ar dio), 
пр вог Ал бан ца иза бра ног у аме рич ки Кон грес,25 али и кроз на ступ ал бан-

22 Ви де ти: [Na ti o nal Al ba nian Ame ri can Co un cil].
23 Спољ но по ли тич ки са вет ник фир ме Pat ton Boggs Франк Ви знер био је спе ци јал ни пред-

став ник др жав не се кре тар ке Кон до ли зе Рајс за пре го во ре у ве зи са ста ту сом „Ко со ва” 2005. 
го ди не и имао је зна чај ну уло гу у по др шци САД са мо про гла ше ној не за ви сно сти 2008. го ди не. 

24 Ло би стич ка фир ма Po de sta Gro up је на де ве том ме сту у гру па ци ји про фе си о нал них 
ло би стич ких ком па ни ја у САД, са оства ре ним при хо дом ве ћим од 230 ми ли о на до ла ра у 
пе ри о ду од 1998. до 2016. го ди не. Осим „Ко со ва”, ова ло би стич ка фир ма у ак ту ел ном тре-
нут ку у САД пред ста вља и Азер беј џан. Po de sta Gro up јед на је од по след њих фир ми из САД 
ко ју је ан га жо ва ло „Ко со во” на ло би ра њу за сво је ин те ре се, по себ но у ве зи са спољ но по ли-
тич ком по др шком САД у ве зи са са мо про гла ше ном не за ви сно шћу ове по кра ји не у окви ру 
Ре пу бли ке Ср би је. Ру ко во ди лац ове ком па ни је је То ни По де ста, брат Џо на По де сте, бив шег 
ше фа Ка би не та Би ла Клин то на за вре ме ње го вог пред сед нич ког ман да та. У исто вре ме 
„Ко со во” је уз по др шку пре све га пред сед нич ке ад ми ни стра ци је и ње ног кре и ра ња спољ не 
по ли ти ке ус пе ло да оства ри „ви со ко по ли тич ки циљ” као што је вој на ин тер вен ци ја ад ми-
ни стра ци је, а за тим спе ци јал ни ста тус и по др шку от це пље њу, а у да љем и са мо про гла ше ној 
не за ви сно сти. Џон По де ста је ак ту ел ни пред сед ник ли бе рал ног екс перт ског те ла (Think-tank 
or ga ni za tion), та ко ђе ан га жо ва ног на по сло ви ма ути ца ја нa по ли тич ке од лу ке Вла де САД, 
у де лу екс перт ске и на уч не по др шке, под на зи вом Cen ter for Ame ri can Pro gress.

25 Џо Ди Гар дијо де кла ри ше да још од свог пр вог из бо ра за Кон грес 1984. го ди не ак тив но 
ло би ра за пра ва „пре ко се дам ми ли о на Ал бан ца ко ји жи ве у др жа ва ма Бал ка на: Ал ба ни ји, 



ских зва нич ни ка26 и по ли тич ких пред став ни ка у Кон гре су и Се на ту САД,27 
ко ји су де кла ри са ни ло би сти за ал бан ско на ци о нал но пи та ње.

– Ло би ра ње ме ди ја би ла је до ми нант на ак тив ност и при пре ма јав-
но сти у САД у ве зи са „нео п ход но шћу” ору жа не ин тер вен ци је про тив 
Ју го сла ви је. При том су Ср би при ка за ни као ксе но фо бич ни фа ши сти ко ји 
су иза зва ли ху ма ни тар ну кри зу. Ши ро ка ме диј ска кам па ња је спро ве де на 
с ци љем ус по ста вља ња по др шке јав но сти, при че му је сва ка ра ци о нал на, 
не за ви сна ана ли за агре сив но на па да на [Sto ne 2005].

– Ути цај екс перт ских ин сти ту ци ја (Think-tank ор га ни за ци ја) и зва-
нич них ака дем ских струк ту ра, да ва њем ле ги ти ми те та вој ној ин тер вен-
ци ји, кре и ра њем ослон ца на ква зи те о ри ја ма о по сто ја њу кон ти ну и те та 
пат ње Ал ба на ца услед „срп ског на ци о на ли зма и дог мат ског марк си зма 
ко ји је усло вио ан ти ал бан ско рас по ло же ње на Ко со ву” [Lydall 1989: 199]. 
Ова кав на ступ де ла ин те лек ту ал не и ака дем ске за јед ни це омо гу ћио је да 
јав ност у САД, али и јав ност у др жа ва ма За пад не Евро пе, ла ко пре ђе пре-
ко вој не ин тер вен ци је, по себ но из раз ло га што је Ју го сла ви ја има ла не-
га тив ну ко но та ци ју, као по след њи со ци ја ли стич ки еко ном ски си стем у 
ре ги о ну За пад ног Бал ка на [Pil ger 2000]. 

– Ства ра ње са ве зни штва и по др шка дру гих ин те ре сних гру па ма ни-
фе сту је се успе шном ани ма ци јом де ла ути цај не је вреј ске ет нич ке ин те-
ре сне гру па ци је, пре све га кроз јав ни на ступ ау то ри те та, као што је но-
бе ло вац Ели зер Ви зел (Eli e zer Wi e sel). На и ме, Ви зел је у окви ру ме диј ских 
на сту па те жио да ус по ста ви ди рект ну ве зу на вод них28 зло чи на Ср ба над 
Ал бан ци ма са зло чи ни ма пре ма Је вре ји ма у на ци стич кој Не мач кој, по-

Ко со ву, Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри, Пре шев ској до ли ни (ју жна Ср би ја) и Ка ме ри (се вер на 
Грч ка)... За ви ше од 20 го ди на, ор га ни за ци ја је са ра ђи ва ла с во де ћим ру ко во ди о ци ма за пи-
та ња спољ не по ли ти ке Кон гре са САД, ме ђу ко ји ма су и кон гре смен Бен Гил ман (Ben Gil man), 
Хен ри Хајд (He nry Hyde), Том Лан тош (Tom Lan tos), Да на Ро хра ба чер (Da na Ro hra bac her), 
Иле на Рос-Лех ти нен (Ile a na Ros-Leh ti nen), се на то ри Чарлс Шу мер (Cha r les Schu mer), Џон Мек 
Ке ин (John McCain), Џо Бај ден (Joe Bi den), Боб Дол (Bob Do le), и Кле јборн Пел (Cla i bor ne Pell), 
на вра ћа њу не за ви сно сти Ко со ва, јед на ким пра ви ма за Ал бан це у Ма ке до ни ји, Цр ној Го ри, 
Пре шев ској До ли ни и Ка ме ри...”.

26 Ал бан ски пре ми јер Еди Ра ма је са 80.000 до ла ра уче ство вао у по ли тич ком ак ци о ном 
ко ми те ту за по др шку ре и збо ра пред сед ни ка Оба ме 2012. го ди не, чи ме је омо гу ћио усло ве 
да бу де по зван у Сан Фран ци ско на кам па њу при ку пља ња сред ста ва, као и у одво јен су срет 
с пред сед ни ком Оба мом, са мо не де љу да на пре ње го вог ре и збо ра на функ ци ју. Фо то гра фи је 
са овог су сре та Ра ма је ко ри стио у сво јој из бор ној кам па њи, ју на 2013. го ди не, с по ру ком да он 
као по ли тич ки кан ди дат ужи ва пот пу ну по др шку пред сед ни ка САД; Ви де ти: [Po li ti co 2016].

27 Бив ши се на тор САД Боб Дојл (Bob Do le) и ње го ва по др шка ал бан ском ло би ра њу 
по чи ње по се том де ле га ци је Кон гре са САД СФРЈ и Ау то ном ној По кра ји ни Ко со во и Ме то-
хи ји кра јем 80-их го ди на 20. ве ка. Дојл од по чет ка 90-их има зна чај ну уло гу у по ди за њу 
пи та ња у САД ко ја су у ве зи с „на ру ше ним људ ским и гра ђан ским пра ви ма и сло бо да ма 
Ал ба на ца” у Ју го сла ви ји, од но сно Ср би ји. Ње го вом ини ци ја ти вом и офан зив ном по др шком, 
Кон грес САД усво јио је ви ше ре зо лу ци ја про тив Ју го сла ви је.

28 Бри тан ски лист Гар ди јан (The Gu a r dian) из ве стио је да је ко на чан број укуп но на-
стра да лих то ком „та ко зва ног ма са кра” и ет нич ког чи шће ња спро ве де ног од стра не Ср би је 
над Ал бан ци ма, био ис под 3.000 ли ца, док је ме ђу на род ни фо рен зич ки тим уста но вио да је 
уку пан оквир жр та ва око 2.100 ли ца, те да се не мо же са си гур но шћу твр ди ти ко је из вр ши лац 
уби ста ва. По сле пре гле да пре ко 100 при ја вље них мо гу ћих ло ка ци ја ма сов них гроб ни ца, 
утвр ђе но је да у њи ма не по сто је људ ски оста ци; ви де ти: [Jo na tan Ste e le 2000]. 
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зи ва ју ћи на ин тер вен ци ју с обра зло же њем: „да су САД ин тер ве ни са ле 
1938. у Не мач кој, не би се ус по ста ви ли кон цен тра ци о ни ло го ри.”29 

– Од су ство кон тра ме ра су прот не стра не очи та ва се чи ње ни цом 
да то ком ин тен зив них ло би стич ких на сту па за албанске ин те ре се, у пот пу-
но сти из о ста је од го вор срп ских гру па за при ти сак у САД. На и ме, Линд зи 
кон ста ту је да „Срп ски ло би ни је имао ни ка кав утицaј на по ли ти ку САД 
пре ма Бал ка ну то ком 90-их го ди на про шлог ве ка” [Lind say 2005: 145]. Та-
ко ђе, уоч љи во је да по сто ји кон ти ну и тет у не ак тив ном при сту пу на ве де-
ном про бле му, јер је Ре пу бли ка Ср би ја је ди на др жа ва с про сто ра бив ше 
СФРЈ ко ја ни је ан га жо ва ла про фе си о нал не ло би стич ке фир ме за за сту-
па ње соп стве них спољ но по ли тич ких ин те ре са у САД.30

Са же то, на ступ ал бан ског ло би стич ког кор пу са има све ка рак те ри-
сти ке успе шног ин те ре сног на сту па у про це су ути ца ја на спољ ну по ли ти-
ку САД, ко ји се мо же ана ли зи ра ти пре ма мо де лу ло би стич ке стра те ги је 
ко ји је об ра дио Ми тро вић:

– ди рект на – по сред на и не по сред на – ко му ни ка ци ја уз ко ри шће ње 
свих рас по ло жи вих ко му ни ко ло шких ин стру ме на та, 

– ду го роч ни раз вој од но са, кре и ра ње са ве за и ши ро ких ко а ли ци ја, 
– ду го роч но про јек то ва ње стра те гиј ски во ђе ног про це са, нул та то ле-

ран ци ја на евен ту ал ни од го вор про тив нич ке стра не, 
– ан га жо ва ње свих рас по ло жи вих ре сур са на оства ри ва њу ци ље ва,
– ан га жо ва ње на ци о нал них асо ци ја ци ја и гру па са за јед нич ким тач-

ка ма ин те ре са, про фе си о нал них ло би ста, ме ди ја, на уч них и дру гих екс-
пе ра та у свој ству „све до ка” соп стве них ин те ре са.

– мо би ли за ци ја нај ши ре ба зе при ста ли ца, са осно ве осе ћа ја при пад-
но сти ве ћем, ва жни јем дру штве ном ци љу [Митровић 2015: 63].

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву ана ли зе ак тив но сти ет нич ких ло би стич ких гру па, мо же 
се за кљу чи ти да ре ла тив но ма ла за јед ни ца ко ја је ор га ни зо ва на и има 
ја сно по ста вље не стра те гиј ске ци ље ве, мо же да оства ри ути цај на спољ-
но по ли тич ки на ступ САД. Ка рак те ри сти ке и усло ви ис по ља ва ња ути ца ја 
на кре и ра ње спољ не по ли ти ке САД у на че лу су сле де ће:

– САД има раз ра ђе ну за кон ску ре гу ла ти ву и про це ду ре у ве зи са 
свим фор ма ма за сту па ња ин те ре са, 

– по сто је пред у сло ви за оства ри ва ње ак тив но сти у ло би стич кој аре ни 
САД, ко ја је отво ре на за све за ин те ре со ва не ин те ре сне гру пе, 

– нео п ход но је кре и ра ње стра те гиј ског ин те ре сног на сту па, ду го роч-
ног пла ни ра ња и циљ ног де ло ва ња. 

29 Хи ла ри Клин тон (Hil lary Clin ton), су пру га та да шњег пред сед ни ка САД Би ла Клин-
то на, ка сни је се на тор ка и др жав на се кре тар ка, као ис так ну ти пред став ник ал бан ског ло би-
стич ког на сту па, ани ми ра ла је уче шће Ели зе ра Ви зе ла у ви ше ме диј ских ку ћа, при че му је 
глав ни циљ на сту па био да се у све сти јав но сти ус по ста ви ве за вла сти у Ју го сла ви ји с Не мач-
ком пред Дру ги свет ски рат, а Албанaца с по ло жа јем Је вре ја у Не мач кој у истом пе ри о ду; 
ви де ти: [Wi e sel Elie 1999].

30 Ви де ти: [West’s Re cog ni tion of Ko so vo ‘Thanks to Al ba ni a’s Was hing ton Lobbyists’].
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Мо же се ре ћи да је по ли тич ка сце на САД отво ре на за ис по ља ва ње 
ини ци ја ти ве за сту па ња ин те ре са. Та ко ђе, ве ро ват но је да се ис по ља ва ње 
ути ца ја по је ди них на ци о нал них или кор по ра тив них ин те ре са оства ру је 
и у дру гим цен три ма мо ћи, али због не до стат ка ја сне и тран спа рент не ре-
гу ла ти ве, го то во је не мо гу ће ра ци о нал но пра ти ти то ко ве ис по ље них ути-
ца ја. Са гле да ва ју ћи све на ве де но, за кљу чу је мо да пре ма бу дућ но сти ори-
јен ти са на на ци ја тре ба да те жи ка офан зив ном и уса гла ше ном на сту пу 
ка цен три ма свет ске мо ћи, ко ји мо гу ути ца ти на оства ри ва ње на ци о нал-
них ин те ре са и бо љу и сна жни ју по зи ци ју у ме ђу на род ним од но си ма. 

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад је део про јек та „Хи брид но ра то ва ње – ис ку ства и пер спек ти ве” 
(број 2-5/2016) ко ји се спро во ди у Ин сти ту ту за стра те гиј ска ис тра жи ва ња 
Ми ни стар ства од бра не Ре пу бли ке Ср би је. 
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SUM MARY: Cur rent de ve lop ments in the world ge o po li ti cal are na in di ca te that the 
US fo re ign po licy has a strong im pact on glo bal and re gi o nal sce ne. At sa me ti me, in te rest 
re pre sen ta tion or lobbying is le gally ba sed and pro fes si o nally le gi ti mi zed ac ti vity, which 
is un der re gu la tory ob ser va tion of aut ho ri ti es and ge ne ral pu blic. In this pa per, the aut hor 
di scus ses or ga ni za ti o nal forms of po li ti cal in te rest re pre sen ta tion, as well as the mo dels 
of lobbying in the US fo re ign po licy. Mo re o ver, the re sults of the or ga ni zed in flu en ce on 
the US fo re ign po licy de ci si ons thro ugh the par ti ci pa tion of Al ba nian in te rest gro ups in 
sup port of the im ple men ta tion of the so-cal led “Re pu blic of Ko so vo” pro ject are pre sen-
ted in the pa per. The met ho do logy of con tent analysis and synthe sis of con clu si ons in du-
ced the re sul tant in di ca tors of the ef fec ti ve im ple men ta tion of the in te rest re pre sen ta tion 
stra tegy. Con clu si ons po int to the po ten ti als of or ga ni zed and stra te gi cally plan ned lob-
bying ac ti vi ti es to ward the US in sti tu ti ons in sup port of ac hi e ving na ti o nal in te rest in 
fo re ign po licy are na.

KEYWORDS: in te rest gro ups, lobbying, US fo re ign po licy, Ko so vo, Al ba nian di-
a spo ra, Re pu blic of Ser bia
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ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ ПО РЕ КЛА, МИ ГРА ЦИ О НИХ  
И ДЕ МО ГРАФ СКИХ ПРО ЦЕ СА НА  

СЈЕ НИЧ КО-ПЕ ШТЕР СКОЈ ВИ СО РАВ НИ

СА ЛИХ М. СЕ ЛИ МО ВИЋ
29. но вем бра бб, Сје ни ца, Ср би ја

sa lihsse li mo vic @gmail.co m

СА ЖЕ ТАК: Сје нич ко-пе штер ска ви со ра ван је про стор са про сеч ном 
над мор ском ви си ном око 1.150 м. У ге о граф ском сми слу она је сре ди шњи 
део Ста ро вла шко-ра шке ви си је. Би ла је и цен трал ни део Ста ре Ра шке, ем-
бри о на срп ске сред њо ве ков не др жа ве. Услед ге о граф ског и ге о по ли тич ког 
по ло жа ја на ње ној те ри то ри ји од и гра ло се мно штво исто риј ских до га ђа ја. 
Тур ска оку па ци ја, ра то ви, епи де ми је, глад, тра ди ци о нал на те жња Ди на ра-
ца за спу шта њем у пи то ме и плод не до ли не и ко тли не нај че шћи су узро ци 
ве ли ке по кре тљи во сти ста нов ни штва овог, као и ши рег про сто ра. Та се 
по кре тљи вост по себ но од но си на сто ча ре Вла хе ко јих је у овом кра ју увек 
би ло до ста. Исла ми за ци ја је, та ко ђе, би ла је дан од узро ка по ме ра ња ста нов-
ни штва. Ми гра ци о ни про це си би ли су ве о ма ди на мич ни од нај ста ри јих вре-
ме на па све до да нас. Ста рин ци и ре ла тив ни ста рин ци од ла зи ли су у де ло ве 
Шу ма ди је (Та ко во, Ка чер, Гру жа, Ја се ни ца, Ле пе ни ца) као и у Дра га че во, 
Мо ра ви цу, па чак и у Ти моч ку Кра ји ну. На њи хо во ме сто до ла зи ли су но ви 
ста нов ни ци из тра ди ци о нал но ми гра ци о них под руч ја, као што су Гор ње 
По ли мље (Ва со је ви ћи-Ха с-Ше ку лар, Плав), Би хор, Хер це го ви на (Дроб њак, 
Ник шић, Ко ла шин), Бр да (Ку чи, Пи пе ри, Бје ло па вли ћи, Мо ра ча, Ров ца), али 
и Ма ли со ри (Кли мен те, Хо ти, Шкри је љи, Ша ље, Гру де, Ге ге и др.). Од нај-
ста ри јих вре ме на овај про стор био је и ма тич но и етап но ми гра ци о но под-
руч је. У по след ње вре ме из ра зи то је не га ти ван ми гра ци о ни сал до и са све 
ма њим при род ним при ра шта јем на сту пио је про цес де по пу ла ци је овог, још 
увек еко ло шки ма ло угро же ног под руч ја. Та ко ђе, ур гент на је по тре ба др жав-
них по пу ла ци о них ме ра и због дра стич не из ме не у вер ско-кон фе си о нал ној 
и на ци о нал ној струк ту ри, што мо же има ти да ле ко се жно не га тив не по сле-
ди це.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Пе штер, Сје ни ца, по ре кло, се о бе, до се ља ва ње, исла-
ми за ци ја, ми гра ци је, по пи си, де по пу ла ци ја



Сје нич ко-пе штер ска ви со ра ван са бли жим окру же њем од у век је би ла и 
ма тич но и етап но ми гра ци о но, па и ими гра ци о но под руч је.1 То је би ло по-
себ но из ра же но од по ја ве Ту ра ка Осман ли ја па све до са вре ме ног до ба. Ди-
на мич но и број но кре та ње ста нов ни штва бит но је ути ца ло и на вер ско-кон-
фе си о нал ну и ет нич ку стру к ту ру, као и на де мо граф ску сли ку по пу ла ци је.

Сје нич ко-пе штер ска ви сора ван би ла је цен трал ни део ем бри о на срп-
ске сред њо ве ков не др жа ве, у ко јем су се на ла зи ле и ре зи ден ци је пр вих 
срп ских вла да ра (До сти ни ка, а ка сни је Ду га По ља на, Гра дац-Дра гој ло-
ви ће и Ца ри чи на). 

Од нај ста ри јих вре ме на па до да нас Сје нич ко-пе штер ска ви со ра ван 
би ла је про стор бур них и број них исто риј ских зби ва ња. Ди на мич ни и че-
сто тра гич ни до га ђа ји, као и спе ци фич не ге о мор фо ло шке, кли ма то ло шке 
и хи дро граф ске ка рак те ри сти ке, усло вља ва ли су и де мо граф ску сли ку и 
ет нич ки мо за ик овог цен трал ног де ла Ста ре Ра шке, а у ње ном скло пу и 
са да шње Сје нич ко-пе штер ске ви со рав ни.

Ве ли ко по ме ра ње срп ског ста нов ни штва по че ло је тур ским осва ја њи-
ма на ших зе ма ља од кра ја дру ге по ло ви не 14. ве ка, па све до кра ја осман ске 
вла сти. О ми гра ци ја ма у вре ме про до ра Осман ли ја наш еми нент ни ге о граф 
и ан тро по ге о граф Јо ван Цви јић кон ста то вао је да се по чет ком тур ске на-
је зде ста новништво по вла чи ло на се вер и из рав ни ца и ко тли на у пла нин-
ске кра је ве [Цвијић 1966: 128]. И Јо ван Ра до њић је о овим ми гра ци ја ма 
Ср ба из ме ђу оста лог на пи сао: „Про до ри Осман ли ја иза зва ли су у XV 
ве ку ве ли ка ет нич ка по ме ра ња... Срп ски еле ме нат ко ји је ис пред Ту ра ка 
из ми цао кре тао се у Ју жну Уга р ску и на За пад” [Радоњић 1950: 187]. Ве-
ли ки број Ср ба и сто ча ра Вла ха, та да и у 16. ве ку, исе лио се из Ста рог 
Вла ха, па та ко и са Сје нич ко-пе штер ске ви со рав ни у цен трал ну Бо сну. 

Мо же се ре ћи да су та да шње срп ске се о бе из Ста ре Ра шке, раз у ме се 
и из сје нич ког кра ја, осим еко ном ског има ле и по ли тич ки и вер ски ка рак-
тер, иа ко су и Тур ци из сво јих др жав них ин те ре са че сто пре се ља ва ли 
Ср бе и сто ча ре Вла хе у пре де ле ко ји су услед рат них ра за ра ња оста ја ли 
пра зни или су им би ли по треб ни „као жи ви бе дем” пре ма ка то лич ким 
зе мља ма – Ау стри ји и Мле тач кој ре пу бли ци. Та ко ђе, сто ча ри са сво јом 
мно го број ном сто ком би ли су по треб ни ра ди снаб де ва ња тур ској вој сци 
у гра нич ним сан џа ци ма.

Због та ко че стих пре се ља ва ња, па и бе жа ња ста нов ни штва у да на шњу 
Вој во ди ну, Сла во ни ју, Ли ку, Бо сну, Дал ма ци ју ско ро це ла Сје нич ко-пе-
штер ска ви со ра ван би ла је та да ве о ма рет ко на се ље на, као и ско ро це ла 
Ста ра Ср би ја. Пр ви тур ски по пис, ко ји је у овим кра је ви ма оба вљен 1455. 
го ди не, по ка зао је да су та да шња се ла има ла ма ли број ку ћа и упр кос томе 
што је у до ма ћин стви ма жи вео ве ли ки број чла но ва, број жи те ља у тим 
се ли ма био је ре ла тив но ма ли. На нај ве ћем де лу ви со рав ни би ло је 1.000 
вла шких ку ћа [Šabanović 1964: 4–59]. Већ у сле де ћем тур ском по пи су (из 
1469. го ди не) број ку ћа се повећао на 2.106 (с на хи јом Бар че, Но ва Ва рош), 

1 Овај рад део је ау то ро вих ис тра жи ва ња по ре кла, исла ми за ци је, ми гра ци о них и де мо-
граф ских про це са на Сје нич ко-пе штер ској ви со рав ни.
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јер је та да ве ли ки број Вла ха сто ча ра до се љен под при ти ском тур ских вла-
сти или су до шли са ми у по тра зи за ис па шом [Šabanović 1964: 10]. 

Сје нич ка на хи ја је 1585. го ди не има ла 652 ку ће Вла ха сто ча ра, јер су 
не ка се ла би ла до де ље на на хи ја ма Тр го ви ште (Но ви Па зар), Би хор (под-
руч је из ме ђу Би је лог По ља и Бе ра на с де сне стра не Ли ма) и Бар че (Но ва 
Ва рош). У се ли ма је би ло мно го ви ше ку ћа не го у ра ни јим по пи си ма. Та да 
је нај ве ће се ло Дуб ни ца има ло 76 ку ћа, Гор ње Ло пи же 50, До ње Ло пи же 49 
[Мушовић 1980: 39–63].

У тур ском по пи су из 1604. го ди не на хи ја Сје ни ца има ла је 694 ку ће 
од ко јих је 125 би ло му сли ман ских или 12,5% [Селимовић 2008: 111–130]. 
Нај ве ће се ло је би ло Чај ко вић (да на шње се ло Ло пи же) са 98 ку ћа. У се лу су 
жи ве ли Вла си сто ча ри, вој ну си и дер бен џи је. Дру га ве ћа сје нич ка се ла су: 
Дуб ни ца са 80 ку ћа, Ва па са 38, Жит нић са 37, Бр њи ца са 36 итд. [Opširni 
po pis Bo san skog san dža ka..., 2000; Бо ја нић 1987].

Што се ти че вер ско-кон фе си о нал не и ет нич ке струк ту ре ста нов ни-
штва на Сје нич ко-пе штер ској ви со рав ни то га вре ме на, мо же се са си гур-
ношћу ре ћи да је оно би ло срп ско пра во слав но, из у зев ма лог бро ја до ма ћих 
му сли ма на ко ји су та ко ђе по ре клом би ли Ср би, као и не што тур ских чи нов-
ни ка и вој ни ка. Пр ве три до ма ће исла ми зи ра не ку ће по пи са не су у Ра жда-
ги њи за вре ме тур ског по пи са Хер це го вач ког сан џа ка из 1477. го ди не.

Пре ма то ме, исла ми за ци ја хри шћан ског ста нов ни штва на Сје нич ко-
-пе штер ској ви со рав ни све до 18. ве ка би ла је ве о ма спо ра и рет ка, од но сно 
спо ра дич на. Овај про цес ов де је по стао ра ди кал ни ји тек у 18. и тра јао је до 
по ло ви не 19. ве ка, ин ди ви ду ал но и не што ка сни је. Код оних на ших му сли-
ма на ко ји су се у том пе ри о ду исла ми зи ра ли за др жа не су број не хри шћан-
ске тра ди ци је све до да на шњих да на, од ко јих не ке ву ку сво је ко ре не чак 
још и из пред хри шћан ског сло вен ског пе ри о да [Селимовић 2003: 267–280]. 

Ве ли ке про ме не у ет нич кој и вер ско-кон фе си о нал ној струк ту ри, као 
и у де мо граф ској сли ци ста нов ни штва Ста ре Ср би је, па ти ме и Сје нич ко-
-пе штер ске ви со рав ни, на ста ће по сле Кан диј ског ра та (1645–1669), ма да 
не та ко ви дљи во, а по себ но у ве ли кој ме ри за вре ме и не по сред но по сле 
Ве ли ког или Беч ког ра та ко ји је тра јао 16 го ди на, тј. од 1683. до 1699. Исто-
ри чар С. Тер зић у ве зи са овим кр ва вим ра том ка же: „Нај ве ћи пре о крет 
у из ме ни ет нич ке струк ту ре ста нов ни штва (Ста ре Ср би је) у пе ри о ду под 
тур ском вла шћу де сио се кра јем 17. ве ка, ка да су Ср би ак тив но уче ство-
ва ли на стра ни хри шћан ске Евро пе у ра ту про тив Осман ског цар ства, а 
за тим пла ше ћи се од ма зде би ли при ну ђе ни да на че лу са сво јим па три јар-
хом Ар се ни јем III Чар но је ви ћем у ве ли ком бро ју пре бег ну у Хаб збур шку 
мо нар хи ју 1690. год не” [Терзић 1997: 117–127]. Та да је до шло до ве ли ког 
стра да ња и ег зо ду са и хри шћан ског и исла ми зи ра ног ста нов ни штва. Сје-
нич ко-пе штер ска ви со ра ван је ско ро пот пу но опу сте ла. Ста нов ни штво 
у овом ду го го ди шњем и ка та стро фал ном ра ту или је из ги ну ло, или се ра-
се ли ло. Се ла су би ла спа ље на и ра зо ре на, па се ни да нас не ка од њих не 
мо гу ни уби ци ра ти, ни ти иден ти фи ко ва ти. Т. Ђор ђе вић на во ди по да так 
да се та да па три јар ху Ар се ни ју III при кљу чи ло 5.000 љу ди из Но вог Па за-
ра [Ђорђевић 1927: 2–4]. Си гур но је је дан део од тих из бе гли ца био и са 
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ши рег под руч ја Сје нич ко-пе штер ске ви со рав ни. Та ко се срп ско ста ри нач ко 
ста нов ни штво у тим ма сов ним, али и брат стве нич ким и по ро дич ним 
се о ба ма исе ли ло са про сто ра Сје нич ко-пе штер ске ви со рав ни. 

На опу сте лу Пе штер и у Сје нич ку ко тли ну на се ља ва ће се но во ста-
нов ни штво. На Пе штер ску ви со ра ван на се ли ла су се ал бан ска ма ли сор-
ска ка то лич ка пле ме на. То су би ли Кли мен те, Ку чи, Ша ље, Шкри је љи, 
Хо ти, Ге ге, Гру де. Нај ве ћи број се исла ми зи рао, је дан део је пре шао у пра-
во сла вље, а у ка то ли чан ству ни је остао ни ко од њих [Селимовић 2013а: 
22–23]. У Сје нич ку ко тли ну ће се нај више на се ља ва ти Ва со је ви ћи, Ку чи, 
Дроб ња ци, Бје ло па вли ћи, Ник ши ћи, Ко ла шин ци. Углав ном су сви би ли 
пра во слав не ве ре с исла ми зи ра ним по је дин ци ма. Број му сли ма на ће се 
по сте пе но по ве ћа ва ти то ком 18. ве ка и по го то во ка сни јим до ла ском му ха-
џи ра у 19. ве ку из Бо сне, Хер це го ви не, Кне же ви не Ср би је и не ких де ло ва 
са да шње Цр не Го ре.2 По ме ну ти исла ми зи ра ни Ма ли со ри же нид бе но-удад-
бе ним ве за ма са исла ми зи ра ним, та ко ђе углав ном до се ље ним Ср би ма, 
по сте пе но при хва та ју срп ски је зик и мно ге на род не тра ди ци је, те су се 
прак тич но сло ве ни зи ра ли, за пра во ср би зи ра ли.

Но ве ми гра ци је и ими гра ци је, као и де мо граф ске про ме не на ста ће 
то ком и по сле но вог Ау стро-тур ског ра та 1737–1739. го ди не. Та ко ђе, ве ли ка 
стра да ња и пра во слав них и му сли ма на де си ће се и у вре ме Ка ра ђор ђе вог 
про до ра у Но во па зар ски сан џак 1809. го ди не. Пра во слав ни Ср би су се 
при кљу чи ли Ка ра ђор ђе вој вој сци у же љи да до би ју сло бо ду, а му сли ма ни 
су ра то ва ли на стра ни Осман ске им пе ри је, сма тра ју ћи да та ко бра не сво ја 
ог њи шта за шта су ве ко ви ма убе ђи ва ни. Та ко ће стра да ти и јед ни и дру ги 
у ме ђу соб ним бор ба ма, у ин те ре су за јед нич ких не при ја те ља. По себ но је 
те шко стра да ло ста нов ни штво Сје нич ког по ља, де ла Пе ште ра као и са ма 
па лан ка Сје ни ца. Је дан део исла ми зи ра них ста нов ни ка ми гри рао је на 
Ко со во и Ме то хи ју и у Ма ке до ни ју, а је дан део је стра дао у бор ба ма око 
Сје ни це и за са му Сје ни цу. Не ре а лан је по да так да је та да у Сје ни ци по-
би је но 2.500 Ту ра ка, у ства ри да ле ко нај ви ше на ших му сли ма на, јер цео 
град та да ни је имао то ли ко ста нов ни ка [Селимовић 2013б: 34–35].

По сле 1813. го ди не је дан број му сли ма на вра тио се из из бе гли штва 
у за ви чај. Срп ско пра во слав но ста нов ни штво рет ко се вра ћа ло, већ се 
об на вља ло до се ља ва њем но вог из тра ди цио нал но ми гра ци о них под руч ја 
Цр не Го ре, Бр да и де ла Ста ре Хер це го ви не, као што су Бје ло па вли ћи, Мо-
ра ча ни, Ку чи, Пи пе ри, Ва со је ви ћи, Дроб ња ци, као и из Вра не ша (Кри чак), 
Ник ши ћа, Би хо ра.

При ме ра ра ди, на во ди мо по да так да је са мо из Гу си ња и Би хо ра 1829. 
го ди не до се ље но у Сје нич ко по ље 100 срп ских пра во слав них по ро ди ца 
[Вуловић 1953: 249–256]. Не ки до се ље ни ци су се за др жа ва ли кра ће или 
ду же вре ме на овом про сто ру (мно ги ма је Сје нич ка ко тли на би ла етап на 
ста ни ца) и на ста вља ли сво је пу те ше стви је пре ко пла ни на Ја во ра и Го ли је, 
на се ља ва ју ћи се у Мо ра ви цу, Дра га че во, Та ко во, Ка чер, Ле пе ни цу, Ја се ни-
цу, Гру жу, па чак и у Ти моч ку Кра ји ну. Тај про цес је био ве о ма ин тен зи ван 

2 Му ха џи ри су му сли ман ске из бе гли це из оних кра је ва ко је су Тур ци из гу би ли у ра-
то ви ма с Ау стро у гар ском и Цр ном Го ром 1876–1878. го ди не.
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по сле Дру гог срп ског устан ка 1815. го ди не, сти ца ња ау то но ми је 1830. и 
раз гра ни че ња из ме ђу Кне же ви не Ср би је и Осман ске ца ре ви не 1833/1834. 
го ди не. При ме ра ра ди, на во ди мо по да так да је у Ле пе ни ци (Шу ма ди ја) 
1911. го ди не у 12 се ла би ла ве ћи на Сје ни ча на [Недељковић 1997: 85–100]. 

Сје нич ко-пе штер ска ви со ра ван би ла је и ма тич но и етап но ми гра ци-
о но под руч је, као што је већ ре че но, а пре лаз пре ко пла ни не Ја вор био је 
пра ва „ме та на ста зич ка врат ни ца” за исе ља ва ње пра во слав них Ср ба, али 
и усе ља ва ње му сли ма на (али мно го ма ње), ко ји су на пу шта ли Кне же ви-
ну Ср би ју. Би ло је исе ља ва ња пра во слав них Ср ба и за вре ме от по ра бо-
сан ског бе го ва та ре фор ма ма и бор бе за ау то но ми ју Бо сне, али и за вре ме 
ти ра ни је но во па зар ског му се ли ма Ејуп-па ше Фер ха та ги ћа 1831–1837.

Кар та 1. По ло жај оп шти не Сје ни ца
на кар ти Ср би је

Кар та 2. Сје нич ко-пе штер ска ви со ра ван
Из вор: [Геос, Но ви Па зар; раз ме ра 

1:275.000]

ГИЉ ФЕР ДИНГ, ША ФА РИК И СТАН КО ВИЋ О СЈЕ НИ ЦИ

Зна чај ни по да ци о Сје ни ци су они ко је је за бе ле жио ру ски исто ри чар, 
сла ви ста и ди пло ма та Алек сан дар Гиљ фер динг (Алек са́ ндр Фёдо ро вич 
Гильфе ́р динг). Гиљ фер динг је бо ра вио у Сје ни ци 1857. го ди не и за пи сао 
је да је Сје ни ца „је дан бе дан град у ко јем има 300 му сли ман ских и 4 хри-
шћан ске ку ће” [Гиљфердинг 1972: 122]. О ста нов ни штву сêла ни је ни шта 
за пи сао, али је по зна то да је у се ли ма око Сје ни це та да жи ве ла ве ћи на 
хри шћа на, пра во слав них Ср ба. 
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Јо зеф Ша фа рик (Jozef Šafárik) је са оп штио да је Сје нич ка ка за 1865. 
го ди не има ла 459 пра во слав них ку ћа и 2.895 му шких гла ва.3 Та ко ђе, из-
нео је и по да так да је би ло 495 му ха ме дан ских ку ћа с 2.114 му шких гла ва 
[Шафарик 1880: 224–225]. Та да је Сје нич ка ка за има ла укуп но 5.009 му-
шких гла ва, или 57,20% пра во слав них и 42,80% му сли ман ских му шких 
гла ва [Селимовић 2004б: 62].

Офи цир срп ске вој ске То дор П. Стан ко вић бо ра вио је у Сје ни ци 1898. 
го ди не. О Сје ни ци је, из ме ђу оста лог, за бе ле жио и сле де ће: „У Сје ни ци има 
650 ку ћа од ко јих је 500 Ср ба му ха ме да на ца, 147 Ср ба пра во слав не ве ре и три 
ку ће Је вре ја.4 Све га ста нов ни ка у Сје ни ци има 3 170..., а у 138 се ла има 10.300 
Ср ба му ха ме да на ца и 7.400 Ср ба пра во слав не ве ре [Станковић 1910: 183].”

ДО СЕ ЉА ВА ЊЕ МУ ХА ЏИ РА И САЛ НА МЕ  
КО СОВ СКОГ ВИ ЛА ЈЕ ТА

По сле Бер лин ског кон гре са и оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не 1878. 
го ди не, на Сје нич ко-пе штер ску ви со ра ван до се лио се ве лик број му ха џи-
ра из Бо сне и Хер це го ви не. Нај ви ше су се на се ли ли у Сје ни цу, и ту су фор-
ми ра ли исто и ме ну ма ха лу ко ја се и да нас та ко зо ве [Селимовић 1994: 251]. 
Зна тан број ник шић ких му ха џи ра та ко ђе се на се лио у Сје ни цу на кон при-
па ја ња Ник ши ћа Цр ној Го ри 1878. го ди не. У Сје ни цу се та да на се ли ло 45 
му сли ман ских по ро ди ца. Нај ви ше их је би ло из Гац ка и ње го ве око ли не 
[Костић 1949: 253]. Не што ка сни је, ка да су по че ли при сти за ти и дру ги 
му ха џи ри из Ник ши ћа и Ко ла ши на, код ре ке Увац, не да ле ко од гра да, 
по диг ну те су 53 ку ће за из бе гли це из Бо сне и Хер це го ви не и 23 за оне из 
Ник ши ћа и Ко ла ши на, на те рет тур ских вла сти [Škrijelj 2001/2002: 20–36].

Упра ва Ко сов ског ви ла је та5 из да ва ла је сал на ме6 у ко ји ма се мо гу 
пра ти ти не ка де мо граф ска кре та ња. Пре ма сал на ми за 1878/79. го ди ну, у 
ка зи Сје ни ца жи ве ло је 7.910 ста нов ни ка. Од тог бро ја му сли ма на је би ло 
4.366, а хри шћа на 3.522.7

У сал на ми Ко сов ског ви ла је та за 1884/85. го ди ну об ја вљу је се по да-
так да је Сје нич ка ка за има ла 9.378 ста нов ни ка. Од тог бро ја му сли ма на 
је би ло 5.461, а хри шћа на 3.917 [Škrijelj 2001/2002: 36].

Услед број ног до се ља ва ња му сли ман ских из бе гли ца из Бо сне, Хер-
це го ви не, Ник ши ћа и Ко ла ши на, по сле Бер лин ског ко гре са 1878. го ди не, 
Хер це го вач ке бу не 1882. го ди не и бр зог и ма сов ног ши ре ња исла ми зи ра них 
Ма ли со ра с Пе штер ске ви со рав ни, али и по вољ них усло ва за на се ља ва ње 
у То пли цу, на ста вље на су ма сов на исе ља ва ња пра во слав них Ср ба пре ко 
гра нич ног пре ла за на Ја во ру. При ме ра ра ди, са мо од 1. мар та до 30. но вем-

3 Ка за-срез. Сје нич ка ка за је об у хва та ла го то во це лу Сје нич ко-пе штер ску ви со ра ван 
и не ке де ло ве ко ји са да при па да ју оп шти на ма Но ви Па зар, Но ва Ва рош и При је по ље. Би ла 
је јед на од нај ве ћих ка за у европ ском де лу Тур ске.

4 Сје нич ки Је вре ји су би ли Се фар ди.
5 Ко сов ски ви ла јет је осно ван 1877. го ди не и се ди ште му је би ло у Ско пљу. Сје нич ка 

ка за је овом тур ском ви ла је ту (про вин ци ји) при па да ла до осло бо ђе ња 1912. го ди не.
6 Сал на ме су ста ти стич ки го ди шња ци ко је је из да ва ла ви ла јет ска упра ва у Ско пљу.
7 У тур ским по пи сним ли ста ма (ну фус) ста нов ни штво је ка те го ри са но са мо као му сли-

ма ни и не му сли ма ни, без об зи ра ко јег су би ли ет нич ког по ре кла.
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бра 1889. го ди не, пре ко ца ри нар ни це и та да шњег гра нич ног пре ла за на 
пла ни ни Ја вор, из Сје нич ког по ља и обод ног де ла Сје нич ке ко тли не пре-
шла су у Кра ље ви ну Ср би ју 822 му шка и 433 жен ска ли ца [Пет ковић-По-
по вић и Ша ли пу ро вић 1970: 73].

Пре ма тур ским зва нич ним по да ци ма, ко ји су пу бли ко ва ни у сал на ми 
Ко сов ског ви ла је та за 1896/97. го ди ну, у Сје нич кој ка зи жи ве ло је 23.939 
ста нов ни ка, а сал на ма за 1900/01. го ди ну бележи да је тада жи ве ло 21.745 
ста нов ни ка. У овој сал на ми на во де се и по да ци о вер ско-кон фе си о нал ној 
струк ту ри. На во ди се да у гра ду Сје ни ци има 505 ку ћа му сли ма на и 104 
ку ће хри шћа на [Škrijelj 2001/2002: 40].

И по чет ком 20. ве ка на ста вље на су исе ља ва ња срп ског пра во слав ног 
ста нов ни штва са Сје нич ко-пе штер ске ви со рав ни у обла сти Кра ље ви не 
Ср би је, а по себ но у Дра га че во и Мо ра ви цу. Та ко је већ 1901. го ди не на 
гра нич ном пре ла зу на Ја во ру (код чу ве не Ва си ли ји не че сме, ко ја се на ла-
зи ла из ме ђу срп ске и тур ске ца ри нар ни це и ко ју су ко ри сти ли и јед ни и 
дру ги слу жбе ни ци) у Ср би ју пре шло 1.250 ли ца [Шалипуровић 1969: 65].

Пре ма зва нич ним по да ци ма ва ли је (гу вер нера) Ко сов ског ви ла је та, 
а ко је је за бе ле жио Га стон Гра вје (Gaston Gravier), Сје нич ка ка за је 1911. 
го ди не има ла 30.298 ста нов ни ка [Гравје 1977: 17].8 Не му сли ма на, за пра во 
Ср ба, би ло је 10.117, а му сли ма на 20.181 [Исто]. У му сли ма не су ура чу на ти 
и Тур ци, тур ски чи нов ни ци, као и при пад ни ци вој ног гар ни зо на у ко јем 
су углав ном би ли Тур ци Ана дол ци [Шалипуровић 1912: 8]. Пре ма истом 
из во ру у гра ду Сје ни ци жи ве ло је 3.895 жи те ља од ко јих 626 Ср ба.

Фо то гра фи ја 1. Сје ни ца 1930. го ди не (Из ал бу ма Фе хи ма Та хи ро ви ћа)

8 Га стон Гра вје је по чет ком 20. ве ка ра дио на Бе о град ском уни вер зи те ту као лек тор 
за фран цу ски је зик. У ле то 1912. об и шао је пре де ле не ка да шњег Но во па зар ског сан џа ка. 
Оста вио је дра го це не по дат ке, ко је је као ре принт пу бли ко вао За ви чај ни му зеј у Но вом Па-
за ру 1977. го ди не. Но во па зар ски сан џак, Но ви Па зар, За ви чај ни му зеј. 



ПО ПИ СИ ПО СЛЕ ОСЛО БО ЂЕ ЊА 1912. ДО 1931. ГО ДИ НЕ  
И НО ВИ МИ ГРА ЦИ О НИ ПРО ЦЕ СИ

По сле осло бо ђе ња Сје нич ког сан џа ка од тур ске вла сти из вр шен је кра-
јем 1912. го ди не по пис на се ље них ме ста, ко ји је пу бли ко ван у Реч ни ку 
ме ста у осло бо ђе ној обла сти Ста ре Ср би је. Но во фор ми ра ни Сје нич ки 
срез та да је имао 12 оп шти на са 124 на се ље на ме ста (80 се ла и 44 за се о ка) 
у ко ји ма је жи вео 26.381 ста нов ник [Вујичић 1914: 118–121]. Ва рош Сје ни-
ца има ла је та да 4.539, а с при град ским на се љи ма Пе та, Ме да ре и Ра ди-
ши ћа Бр до – 4.840 ста нов ни ка.

У про ле ће 1913. го ди не му сли ма ни су по че ли да се исе ља ва ју у Тур-
ску, иа ко се срп ска власт ве о ма ко рект но од но си ла пре ма њи ма (га ран-
то ва ни су им жи во ти, има ња и сло бо да ве ро и спо ве сти, али су ана хро ни 
фе у дал ни од но си мо ра ли да се уки ну). Тај ми гра ци о ни про цес ни је за хва-
тио са мо Сје нич ко-пе штер ску ви со ра ван већ и сва под руч ја Ста ре Ср би је, 
а по себ но про стор не ка да шњег Но во па за ра ског сан џа ка, ка сни јих сан џа ка 
Пље вља и Сје ни ца. Исе ља ва ли су се фа на ти ци ко ји ни су мо гли да под не су 
„ђа у р ску власт”, је дан део ага и бе го ва ко ји ни су мо гли да при хва те аграр ну 
ре фор му, као и не ки ком про ми то ва ни еле мен ти [Селимовић 2004б: 175]. 
Због из би ја ња Пр вог свет ског ра та то исе ља ва ње би ло је пре ки ну то, па 
су се не ки Сје ни ча ни мо ра ли за др жа ти у Но вом Па за ру, Ко со ву и Ме то-
хи ји, као и у Ско пљу и ње го вој око ли ни.

Крај Пр вог свет ског ра та у но вем бру 1918. го ди не Сје нич ко-пе штер-
ска ви со ра ван до че ка ла је с ве о ма про ре ђе ним ста нов ни штвом. Пр ви де та-
љан и по та да шњим европ ским стан дар ди ма ста ти стич ки по пис оба вљен 
је у Кра ље ви ни СХС 1921. го ди не. Та да је Сје нич ки срез имао укуп но 22.503 
ста нов ни ка. У од но су на број ста нов ни ка кра јем 1912. го ди не, ко ји је из-
но сио 26.381, сма ње ње по пу ла ци је би ло је за 3.878 ли ца или за око 15%. 
Ка да би се ра чу нао и при род ни при ра штај, гу би так би био да ле ко ве ћи. 
Сâм град Сје ни ца та да је имао 3.503 ста нов ни ка док је кра јем 1912. у гра-
ду жи ве ло 4.840 ли ца, те је сма ње ње жи те ља из но си ло 1.337 или око 28% 
[Селимовић 2004а: 59]. Струк ту ра ста нов ни штва у сре зу по ве ро и спо ве-
сти ма би ла је сле де ћа: пра во слав них 8.641 или 38,40%, му сли ма на 13.820 
или 61,41%, Изра е ли ћа на (Је вре ја) 18 или 0,08% и ри мо ка то ли ка 24 или 
0,11% [Јовановић 1998: 237–258]. У гра ду Сје ни ци жи ве ло је 2.716 му сли-
ма на или 77,54%, и 745 пра во слав них или 21,28% по пу ла ци је. Из рае ли ћа-
ни (тр гов ци и за на тли је) и ри мо ка то ли ци (углав ном др жав ни чи нов ни ци) 
са мо су у гра ду и жи ве ли.

Ин те ре сантни су по да ци о из ја шња ва њу гра ђа на о ма тер њем је зи ку 
при ли ком по пи са 1921. го ди не. За срп ски или хр ват ски ма тер њи је зик 
из ја сни ло се 96,01%, ал бан ски 3,85%, тур ски 0,06% и је дан ста нов ник 
из ја снио се да му је ма тер њи је зик не мач ки.9 

У вре ме де ло ва ња од мет нич ких гру па (познате као ко ми те или ка-
ча ци) Ју су фа Ме хо њи ћа и Ху се и на Бо шко ви ћа, је дан број Ср ба, осе ћа ју ћи 
не си гур ност, на пу стио је Сје нич ко-пе штер ску ви со ра ван и пре се лио се у 

9 [Дефинитивни ре зул та ти по пи са ста нов ни штва, 1932: 112–113].
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око ли ну Кра гу јев ца, Чач ка и Кра ље ва. Пре стан ком де ло ва ња ових гру па 
1926. го ди не, пре ста ло је и ис е ља ва ње Ср ба. По сле тра ге ди је у Ша хо ви-
ћи ма 1924. го ди не, му сли ма ни су се по че ли исе ља ва ти у Тур ску. То исе-
ља ва ње ће сла би јим ин тен зи те том тра ја ти до кра ја 1936. го ди не, ка да ће 
би ти за у ста вље но.

Сле де ћи де та љан ста ти стич ки по пис у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји из-
вр шен је 1931. го ди не. Та да је Сје нич ки срез имао 28.292 ста нов ни ка. Пра-
во слав них је би ло 11.992 или 42,39%, а му сли ма на 16.265 или 57,49%, Изра-
е ли ћа на (Је вре ја) 28 или 0,10% и ри мо ка то ли ка 7 или 0,02% [Јовановић 
1998: 237–258]. Ви дљи во је зна чај но сма ње ње про цен ту ал ног уче шћа му-
сли ман ског ста нов ни штва у укуп ној по пу ла ци ји сре за ко ји је об у хва тао 
нај ве ћи део Сје нич ко-пе штер ске ви со рав ни, због број ног исе  ља ва ња у 
Тур ску у пе ри о ду 1925–1930.

Сто па по ра ста пра во слав ног ста нов ни штва за пе ри од 1921–1931. зна-
чај но је ви со ка, али не ис кљу чи во због при род ног при ра шта ја већ и услед 
до се ља ва ња из ве сног бро ја срп ских пра во славних по ро ди ца из су сед них 
сре зо ва (Мо ра вич ког, Зла тар ског, Ми ле шев ског, Бје ло пољ ског), али и пре-
стан ка исе ља ва ња у традиционална ими гра ци о на под руч ја цен трал не 
Ср би је. Срп ске пра во слав не по ро ди це ку по ва ле су зе мљу од му сли ма на 
ко ји су на пу шта ли Сје нич ко-пе штер ску ви со ра ван. Не ка му сли ман ска 
има ња ку по ва ли су ро ђа ци и ком ши је ко ји су оста ја ли у зе мљи.

У ва ро ши Сје ни ци та да је укуп но жи ве ло 3.460 ста нов ни ка. Од тог 
бро ја му сли ма на је би ло 2.534 или 73,24%, а пра во слав них Ср ба 891 или 
25,75%. Изра е ли ћа ни (Је вре ји) и ри мо ка то ли ци су жи ве ли у ва ро ши. Де-
се так Је вре ја, до се ље них из Но вог Па за ра, жи ве ло је и у Ду гој По ља ни. 
Од 1921. па до 1931. го ди не у ва ро ши Сје ни ци ста нов ни штво се сма њи ло 
за 1,63% [Јовановић 1998: 237–258].

Број ста нов ника Сје нич ког сре за, у пе ри о ду 1921–1931. уве ћао се за 
25,73%. Пра во слав на по пу ла ци ја уве ћа ла се за 38,78%, ислам ска за 17,69% 
и ју да и стич ка (Је вре ји) за 55,55%. Је ди но се сма њи ла ри мо ка то лич ка [Јо-
вановић 1998: 237–258].10

СТА ТИ СТИЧ КИ ПО ПИ СИ ОД ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА  
ДО ДЕ ФИ НИ ТИВ НЕ ДЕЗ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ СФРЈ  

И НА СТА ВАК МИ ГРА ЦИ О НИХ ТО КО ВА

Дру ги свет ски рат омео је сле де ћи ре дов ни ста ти стич ки по пис ко ји је 
тре ба ло да се оба ви у про ле ће 1941. го ди не. По сле Дру гог свет ског ра та 
пр ви ре дов ни по пис оба вљен је 1948. го ди не. Пре ма по да ци ма из тог по-
пи са Сје нич ки срез је имао 31.890 ста нов ни ка. Уве ћа ње бро ја ста нов ни ка 
до ста је ви со ко с об зи ром на рат на стра да ња, као и ор га ни зо вани од ла зак 
око 40 по ро ди ца и јед ног бро ја по је ди на ца у Вој во ди ну 1946. го ди не. Би ло 
је и од ла за ка по једи на ца у Бе о град ко ји су се за по шља ва ли као гра ђе вин-
ски и луч ки рад ни ци. У Бе о град су нај ви ше од ла зи ли мла ди ћи из гра да, 

10 [De fi ni tiv ni re zul ta ti po pi sa sta nov niš tva, I–I II, 1938].

437



се о ске оп шти не Клад ни ца и се ла Жа брен на Пе штер ској ви со рав ни. У 
од но су пре ма бро ју ста нов ни ка 1931. го ди не, по ве ћа ње из но си 16,96%. Сле-
де ћи ста ти стич ки по пис у ФНРЈ 1953. го ди не, по ка зао је још бр жи по раст 
бро ја ста нов ни ка Сје нич ког сре за. Та да је у овом сре зу жи ве ло 36.033 ли ца. 
За са мо се дам го ди на број ста нов ни ка се по ве ћао за 4.143 или за 11,5% [Се-
лимовић 2013б: 90].11 Том уве ћа њу до при не ли су ви сок при род ни при ра-
штај и стаг на ци ја ми гра ци о них то ко ва пра во слав ног ста нов ни штва пре-
ма уну тра шњо сти Ср би је, и му сли ман ског ста нов ни штва пре ма Тур ској, 
че му су, сва ка ко, до при не ли и мир но доп ски усло ви жи во та, об но ва и из-
град ња по ру ше не зе мље.

Ка ко је из гле да ла на ци о нал на струк ту ра у Сје нич ком сре зу у ста ти-
стич ким по пи си ма 1948. и 1953. го ди не пред ста вље но је у Та бе ли 1.

Та бе ла 1. На ци о нал на струк ту ра у Сје нич ком сре зу 1948. и 1953.

Срез Сје ни ца У куп но Ср би Не о пре де ље ни Цр но гор ци Тур ци О ста ли
 1948. 34.805 34.693  82  11  –  19
 1953. 38.179 23.412  13.758  102  678  229

Из вор: [По пис ста нов ни штва 1948. и 1953].

Као нео пре де ље ни 1948. го ди не из ја сни ла су се 82 му сли ма на, а 1953. 
ве ћи на му сли ма на из ја сни ла се као нео пре де ље ни Ју го сло ве ни, ма њи број 
и да ље као Ср би, а 678 као Тур ци [Радовановић и Ђо ко вић 2004: 300]. 
Ми гра ци о ни про цес је са сма ње ним ин тен зи те том и ма сов но шћу на ста-
вљен и по сле Дру гог свет ског ра та, па се у пе ри о ду 1946–1952. из Сје нич-
ког сре за исе ли ло 567 ли ца [Мушовић 1989а: 141–152].

Од 1953. го ди не, а ин тен зив ни је од 1956, по но во по чи ње исе ља ва ње 
му сли ма на у Тур ску, али овог пу та нај ви ше пре ко Ма ке до ни је, из раз ло га 
што се у Ма ке до ни ји лак ше до би јао от пуст из ју го сло вен ског др жа вљан-
ства. Та ко је ова ре пу бли ка би ла етап но под руч је у исе ља ва њу му сли ма на 
са Сје нич ко-пе штер ске ви со рав ни у Тур ску, а то се од но си и на му сли ма-
не це ле Ста ре Ср би је. До 1964. с под руч ја Сје ни це исе ли ло се 1.203 ли ца 
[Мушовић 1979: 113]. То ком 1965. и 1966. па све до апри ла 1967. го ди не у 
Ма ке до ни ју и ди рект но у Тур ску исе ли ло се 1.593 ли ца [Селимовић 2013б: 
98]. Пре ма то ме, с под руч ја Сје ни це до 30. апри ла 1967. исе ли ло се у Ма-
ке до ни ју и Тур ску укуп но 2.796 ли ца. У Ма ке до ни ји су у нај ве ћем бро ју 
и оста ли, на се лив ши се нај ви ше у око ли ни Ско пља, (Ти то вог) Ве ле са, Го-
сти ва ра, При ле па и Би то ља [Селимовић 2013б: 98].

Угла вом су се исе ља ва ли не шко ло ва ни, си ро ма шни и осо бе ко је су 
би ле без за по сле ња, као и они ко ји су се ком про ми то ва ли за вре ме Дру-
гог свет ског ра та са ра ђу ју ћи с оку па то ром. Му сли ма ни из Ју го сла ви је до-
би ја ли су тур ско др жа вљан ство ако су зна ли и не ко ли ко тур ских ре чи. У 
Тур ској су мо ра ли да ме ња ју сво ја сло вен ска или сло вени зи ра на пре зи ме на 
и да при хва та ју тур ска. На свом ма тер њем је зи ку ни су има ли шко ла, књи-

11 [Ста нов ни штво, Књ. VII, Са ве зни за вод за ста ти сти ку, Бе о град 1975].
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га, ни ти је би ло штам пе, иа ко су у мно гим тур ским на се љи ма би ли чак и 
ве ћин ско ста нов ни штво или бар бли зу ве ћи не. Тур ци зи ра ње је би ло оба-
ве зно, као што је би ло и из ме ђу два свет ска ра та, а и мно го пре то га.

Већ од дру ге по ло ви не ше сте де це ни је 20. ве ка по чи ње да се сма њу је 
ин тен зи тет и ма сов ност исе ља ва ња у Тур ску, а ми гра ци о ни пра вац све 
ви ше се окре ће пре ма су сед ним гра до ви ма – Но вом Па за ру, При је по љу, 
Но вој Ва ро ши, При бо ју, а ве о ма ин тен зив но и ка Бо сни, за пра во, пре ма 
при град ским на се љи ма Са ра је ва, као што су: Бре ка, По фа ли ћи, Швра-
ки но Се ло, Мој ми ло, Бу вља ков По ток, Со ко ло ви ћа Ко ло ни ја, Бу ћа По ток, 
Бри је жђе, Ве ле ши ћи [Селимовић 2013б: 100]. По је дин ци су од ла зи ли и у 
Ту злу, Брч ко и Зе ни цу, али у да ле ко ма њем бро ју. Мла ди су од ла зи ли 
ра ди за по шља ва ња и шко ло ва ња, а у ма њем бро ју су се исе ља ва ле це ле 
по ро ди це. Са мо су се по је дин ци са за вр ше ним ви шим и ви со ким шко ла ма 
вра ћа ли на Сје нич ко-пе штер ску ви со ра ван (на став ни ци, ле ка ри, прав ни-
ци, еко но ми сти, ин же ње ри). Од та да је би ло све ма ње од ла за ка и ма ну ел не 
рад не сна ге у Бе о град, где су се ра ни је за по шља ва ли као гра ђе вин ски и 
луч ки рад ни ци, во за чи, ко му нал ци итд. 

Ср би су се све ви ше осе ћа ли не си гур нима по сле Бри он ског пле ну ма 
1966. Од та да по чи њу да се се ле, и по ро дич но и ин ди ви ду ал но, у око ли ну 
Чач ка, Кра ље ва, Кра гу јев ца, Гор њег Ми ла нов ца, Мла де нов ца, Обре нов-
ца и Ла за рев ца. Ипак, мно го ин тен зив ни је и ма сов ни је ра ди шко ло ва ња 
и за по шља ва ња од ла зи ли су мла ди љу ди, али се огром на ве ћи на ни је ни-
ка да вра ти ла у род ни крај, из у зев рет ких по је ди на ца, и то углав ном као 
про свет ни и ме ди цин ски рад ни ци, еко но ми сти, ин же ње ри, прав ни ци, јер 
сје нич ка при вре да, јав на пре ду зе ћа и уста но ве ни су мо гли да ан га жу ју све 
оне ко ји су при сти за ли као струч на и шко ло ва на рад на сна га, па ни оне 
ко ји су мо гли да се запо шља ва ју као фи зич ка рад на сна га [видети: Се ли-
мо вић 2013б: 102–104, 123–124]. 

Ста ти стич ки по пис, ко ји је оба вљен 1961. и 1971. го ди не, по ка зао је 
да је де мо граф ски мак си мум и по че так опа да ња бро ја ста нов ни ка у Сје-
нич кој оп шти ни упра во био у том пе ри о ду. Ми гра ци о на кре та ња ста нов-
ни штва и опа да ње при род ног при ра шта ја на ста ви ло се и у сле де ћим 
де це ни ја ма 20. и по чет ком 21. ве ка.

Због ја сни јег пре гле да, и по ре ђе ња ра ди, у Та бе ли 2 пред ста вље ни су 
број ча ни по да ци о кре та њу ста нов ни штва Сје нич ке оп шти не и ње на вер ско-
-кон фе си о нал на и ет нич ка струк ту ра за вре ме по пи са 1961. и 1971. го ди не.

Та бе ла 2. На ци о нал на струк ту ра у Сје нич кој оп шти ни 1961. и 1971. го ди не

Струк ту ра 1961. % 1971. %
Ср би 17.474 47,48 13.772 40,95
Му сли ма ни 17.352 47,14 19.538 58,09
Цр но гор ци 129 0,36 152 0,45
Ју го сло ве ни 855 2,32 172 0,51
УКУПНО: 36.810 97,30 33.634 100,00

Из вор: [По пис ста нов ни штва 1961. и 1971. го ди не].
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И у 70-им и 80-им го ди на ма про шлог ве ка на ста ви ла се тен ден ци ја 
опа да ња при род ног при ра шта ја, ми гра ци о них кре та ња му сли ма на пре ма 
Бо сни, с ма њим ин тен зи те том и ка Бе о гра ду, али и све ви ше у зе мље За-
пад не Евро пе, од но сно зе мље Европ ске за јед ни це. Ср би су и да ље од ла-
зили у цен трал ну Ср би ју, али про цен ту ал но мно го ви ше од му сли ма на 
у од но су на уку пан број ста нов ни ка оп шти не. По сле усва ја ња аманд ма на 
на Устав СФРЈ из 1963. го ди не, нај ве ћи број му сли ма на из ја снио се као 
Му сли ма ни у на ци о нал ном сми слу. То се и по ка за ло при ли ком ста ти стич-
ког по пи са ста нов ни штва у СФРЈ из 1971. го ди не. 

Са мо од 1982. па до 1989. из Оп шти не Сје ни ца од ја вље но је укуп но 
5.280 ста нов ни ка. Од тог бро ја од ја вље но је 2.162 ста нов ни ка срп ске на-
ци о нал но сти, и 3.118 му сли ман ске. Не ке го ди не би ле су ка рак те ри стич не. 
Та ко је 1982. од ја вље но 417 Ср ба и 339 Му сли ма на; 1987. од ја ви ло се 268 
Ср ба и 430 Му сли ма на, а 1989. од ја ви ло се 187 Ср ба и 326 Му сли ма на [Се-
лимовић 2004б: 184].

Из бо сан ских ста ти стич ких из во ра са зна је се да се из Сје нич ке оп шти-
не у Бо сну и Хер це го ви ну од 1956. па до 1965. го ди не пре се ли ло 465 осо ба; 
од 1966. до 1975. го ди не 859 и од 1975. до 1981. го ди не 669 осо ба. Пре ма 
тим бо сан ским ста ти стич ким из во ри ма за пред ста вље ни пе ри од, из Сје-
нич ке оп шти не усе ли ло се у Бо сну укуп но 1.995 гра ђа на [Мушовић 1989б: 
37]. Пу бли цист ки ња Сло бо дан ка Ба кра че вић у днев ном ли сту По ли ти ка 
на ве ла је по да так да се од по чет ка 1987. па до по ло ви не 1988. го ди не из 
Сје нич ке оп шти не од ја ви ло 972 Му сли ма на и 555 Ср ба [Бакрачевић 1988]. 

Ка рак те ри стич на је ква ли фи ка ци о на струк ту ра од ја вље них гра ђа на 
у пе ри о ду из ме ђу 1982. и 1990. У том вре мен ском ин тер ва лу из Сје нич ке 
оп шти не од ја ви ло се с ви со ком струч ном спре мом 695 Ср ба и 671 Му сли-
ман. У истом пе ри о ду, с ни жом струч ном спре мом од ја ви ло се 48 Ср ба 
и 61 Му сли ман, а са за вр ше ном основ ном шко лом од ја ви ло се 256 Ср ба 
и 457 Му сли ма на [Селимовић 2005: 201–220]. 

Ста ти стич ки по пи си, ко ји су у СФРЈ оба вље ни 1981. и 1991, да ју ка-
рак те ри стич не по дат ке ко ји су на ве де ни у Та бе ли 3.

Та бе ла 3. Ста нов ни штво по на ци о нал ној струк ту ри у Оп шти ни Сје ни ца 1981. 
и 1991. го ди не 

Струк ту ра 1981. % 1991. %
Му сли ма ни 24.203 68,05 25.633 76,00
Ср би 10.297 28,95 8.048 24,00
Оста ли 1.070 3,00 72 -

Из вор: [По пис ста нов ни штва 1981. и 1991. го ди не].

Пред ста вље ни по да ци ег закт но по ка зу ју да ми гра ци о на кре та ња у 
Оп шти ни Сје ни ца, као и на це лој Сје нич ко-пе штер ској ви со рав ни, и по-
ред не ких за јед нич ких ка рак те ри сти ка за брд ско-пла нин ске пре де ле Ре-
пу бли ке Ср би је, „има ју спе ци фи чан зна чај са аспек та про ме на у струк ту-
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рал ном од но су из ме ђу Ср ба и Му сли ма на, од но сно из ме ђу пра во слав них 
и му сли ма на” [Селимовић 2004б: 184]. Уку пан број ста нов ни ка се сма њи-
вао, али се број Ср ба у пред ста вље ном пе ри о ду сма њио за 5% у укуп ној 
по пу ла ци ји, док се број Му сли ма на по ве ћао за 8% у од но су на уку пан број 
ста нов ни ка Оп шти не Сје ни ца.

За ни мљи ва су по ре ђе ња око из ја шња ва ња по ве ро и спо ве сти ма у по-
пи си ма из 1931. и 1991. го ди не. Као пра во слав ни вер ни ци 1931. из ја сни ло 
се 9.835, док је 1991. тај број био 7.637 ста нов ни ка. Као при пад ни ци ислам-
ске ве ро и спо ве сти из ја сни ло се 1931. го ди не 15.050, док је 1991. го ди не 
тај број из но сио 25.781. Исте, 1991. године, оних ко ји ни су би ли вер ни ци 
било је 56, док је број оних чи ја је вер ска при пад ност оста ла не по зна та 
из но сио 187 ли ца [Јовановић 1998: 237–258].

ПО СЛЕД ЊА ДВА ПО ПИ СА У РЕ ПУ БЛИ ЦИ СР БИ ЈИ  
ИЗ 2002. И 2011. ГО ДИ НЕ

По сле се це си је по је ди них ју го сло вен ских ре пу бли ка 1991. и 1992, и 
рас па да Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је (СФРЈ), 
фор ми ра на је Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја (СРЈ) од ре пу бли ка Ср би је 
и Цр не Го ре. У Са ве зној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји оба вљен је са мо је дан 
ста ти стич ки по пис. Тај пр ви и по след њи ста ти стич ки по пис у СРЈ оба вљен 
је 2002, и у том окви ру и по пис у Ре пу бли ци Ср би ји. 

Пре ма по да ци ма из по пи са 2002. уку пан број ста нов ни ка у Оп шти ни 
Сје ни ца из но сио је 27.970. Од то га, као Ср би из ја сни ло се 6.572 ста нов-
ни ка или 23,5%. У овом по пи су пр ви пут се по ја вљу ју Бо шња ци у сми слу 
на ци о нал не при пад но сти. Као Бо шња ци из ја сни ло се 20.512 ли ца или 
73,34%. Је дан ма њи број гра ђа на из ја снио се као Му сли ман у на ци о нал-
ном сми слу (Му сли ман с ве ли ким по чет ним сло вом „М”) – 659 ли ца или 
2,36%. Kао Ју го сло ве ни би ло је 25 лица, а као Цр но гор ци 23 ли ца. Том 
при ли ком по пи са но је и 5.806 гра ђа на ко ји су на при вре ме ном ра ду у ино-
стран ству, по пи са ни су но си о ци до ма ћин ства и њи хо ви чла но ви. Та квих 
гра ђа на је по пи са но 708 у по пи су из 1991. го ди не [Коначни ре зул та ти 
по пи са 2002. Ста нов ни штво. РСЗ, СНЗ1]. 

У гра ду Сје ни ци та да je по пи са но 13.161 ста нов ник [РЗС, 2004]. Пре ма 
не ким по да ци ма та да је у ино стран ству при вре ме но бо ра ви ло 2.487 ста-
нов ни ка, па је пре ма том по дат ку град та да имао 15.648 ста нов ни ка.

По след њи ста ти стич ки по пис у Ре пу бли ци Ср би ји оба вљен је 2011. 
Пре ма ко нач ним ре зул та ти ма тог по пи са у Оп шти ни Сје ни ца жи ве ло је 
26.392 ста нов ни ка. Сâм град Сје ни ца имао је 14.060 гра ђа на, док је на се-
ли ма жи ве ло 12.332 ли ца.12 Град је 1991. го ди не имао 14.437 ста нов ни ка.13 
Та да је по пи са но 20.906 или 79,2% ста нов ни ка ко ји су се из ја сни ли као 
Бо шња ци. Ср ба је по пи са но 5.184 ли ца или 19,6%. По да ци по ка зу ју да се 
на ста вља тренд све ве ћег уче шћа Бо шња ка и Му сли ма на у укуп ном бро ју 
ста нов ни ка оп шти не, док се број Ср ба сма њу је.

12 [По пис 2011, ко нач ни ре зул та ти, РЗС 2013].
13 [Савезни за вод за ста ти сти ку, књ. VI I].
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Да ле ко нај ве ћи број му сли ман ске по пу ла ци је из ја снио се да го во ри 
бо сан ским као ма тер њим је зи ком. Да је ма тер њи је зик бо сан ски опре де-
ли ло се 19.258 ли ца или 73%. За срп ски је зик као ма тер њи из ја сни ло се 
5.184 Ср ба и 1.648 Му сли ма на и Бо шња ка. Укуп но за срп ски ма тер њи 
је зик из ја сни ло се 6.758 ста нов ни ка или 25,6%.14 

Фо то гра фи ја 2. Сје ни ца 2010. (Фо то Чар ли)

Сје нич ко-пе штер ска ви со ра ван има сво је при род не и исто риј ске спе-
ци фич но сти. Осим то га, ова те ри то ри ја је у са мом цен тру Ста ре Ра шке 
ко ја има ва жан ге о стра те шки по ло жај, ко ји је „коп ча” срп ских ет нич ких 
и исто риј ских зе ма ља. Та ко ђе, ва жна је и чи ње ни ца да на овом про сто ру 
ег зи сти ра ју пра во сла вље и ислам са сво јим кул тур ним ка рак те ри сти ка ма. 
Од по чет ка 18. ве ка, осим вер ско-кон фе си о нал не по ја вљу је се и ет нич ка 
раз ли чи тост до се ља ва њем ал бан ских ма ли сор ских пле ме на. Све те при-
род но-ге о граф ске и дру штве но-исто риј ске окол но сти ве о ма су бит но ути-
ца ле на ми гра ци о на и де мо граф ска кре та ња ста нов ни штва. За хва љу ју ћи 
исто риј ској де мо гра фи ји са зна је мо и кре та ње ста нов ни штва из ра ни јег 
пе ри о да. То је омо гу ћи ло да се упо ред ном ме то дом ана ли зи ра ју по да ци 
и из ве ду од ре ђе ни за кључ ци. До кра ја 60-их го ди на 20. ве ка по пу ла ци ја 
се убр за но раз ви ја ла и до сти гла је де мо граф ски мак си мум. Од тог пе ри-
о да на ста је про цес кон стант ног сма њи ва ња бро ја ста нов ни ка и пра ве 
де по пу ла ци је од 90-их го ди на про шлог ве ка. Де по пу ла ци ја је на ста ла 

14 [По пис 2011, ко нач ни ре зул та ти].



ме ха нич ким од ли вом ко ји је до вео до стал но не га тив ног ми гра ци о ног 
сал да. Про це су де по пу ла ци је је у ве ли кој ме ри до при не ла и „бе ла ку га”. 
На ре ле вант ним др жав ним ор га ни ма и на уч ним ин сти ту ци ја ма је да по-
пу ла ци о ном по ли ти ком за у ста ве да ље пра жње ње овог, још еко ло шки не-
у гро же ног про сто ра, ко ји има све усло ве за уна пре ђе ње про из вод ње здра ве 
хра не и одр жи вог тур из ма.

ЦИ ТИ РА НИ ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Из во ри
Де фи ни тив ни ре зул та ти по пи са ста нов ни штва: од 31 ја ну а ра 1921 год. (1932). Бе о град: 

Оп шта др жав на ста ти сти ка, 112–113.
Кар та Наш крај – Но ви Па зар, Сје ни ца и Ту тин; раз ме ра 1:275 000; Ге ос, Но ви Па зар.
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SUM MARY: Ac cor ding to this pa per it can be con clu ded that un til the War of Can-
dia, and in par ti cu lar the Bat tle of Vi en na or the Gre at Tur kish War, the Sje ni ca-Peš ter 
pla te au po pu la tion was ma inly Ser bian Ort ho dox with spe cial se pa ra te gro ups such as 
Vlach shep herds. Af ter the afo re men ti o ned wars, the re li gi o us de no mi na tion and so mew hat 
et hnic struc tu re chan ged. The exi sting Ser bian po pu la tion ex pe ri en ced a real exo dus 
du ring the well-known mi gra ti ons in 1690 and 1737. The Ma li sors from Mon te ne gro and 
hig hlan ders set tled in the de ser ted Peš ter and Sje ni ca val ley. That was the be gin ning of 
the pro cess of Isla mi za tion which was com ple ted in the mid dle of the 19th cen tury. In ten se 
emi gra tion of Ort ho dox and Mu slim po pu la tion to ok pla ce du ring the 19th and 20th cen-
tu ri es. The re we re mul ti ple ca u ses of dyna mic mi gra ti ons even af ter the Gre at Mi gra ti ons. 
The na tu ral ten dency of Di na ric hig hlan ders to set tle in flat ter and ta mer are as, agra rian 
over po pu la tion, wars, re bel li ons, upri sings, epi de mics and re li gi o us and po li ti cal re a son 
we re not ne gli gi ble. Un til the bre a kup of Yugo sla via, in ter nal mi gra ti ons we re the lar gest 
and most di na mic, which along with a very low po pu la tion growth led to de po pu la tion 
and mi gra tion from vil la ges in which only the el derly po pu la tion re ma i ned.

KEYWORDS: Peš ter, Sje ni ca, ori gin, mi gra ti ons, im mi gra tion, Isla mi za tion, cen sus, 
de po pu la tion
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ПО ЈАМ ФИК ЦИ ЈЕ КОД ХАН СА ФА ИН ГЕ РА

ЖЕЉ КО РА ДИН КО ВИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју
Кра љи це На та ли је 45, Бе о град, Ср би ја
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СА ЖЕ ТАК: Овај текст се у пр вом ре ду ба ви те о ри јом фик ци је Хан са 
Фа ин ге ра. На гла ша ва ју ћи цен трал ну уло гу на уч них фик ци ја у тој те о ри ји, 
по ку ша ва се да ти кри тич ки при каз Фа ин ге ро ве фи ло зо фи је оно га Као-да, 
ко ји, с јед не стра не, укљу чу је пој мов на раз гра ни ча ва ња из ме ђу пој ма фик-
ци је и пој мо ва фан та зи је, хи по те зе, ре гу ла тив не иде је, а, с дру ге стра не, 
на сто ји да ука же на не ке про бле ме ве за не за Фа ин ге ров кон струк ти ви-
стич ко-праг ма тич ки при ступ про бле му фик ци ја, као што су, с јед не стра не, 
тен ден ци ја ка не у те ме ље ној екс тен зи ји пој ма фик ци је, и, с дру ге стра не, 
тен ден ци ја ка ин те гри са њу дру гих ви до ва фик ци о нал но сти у на уч не фик-
ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фик ци ја, фан та зи ја, ло ги ка, хи по те за, ре гу ла тив на 
иде ја, Ханс Фа ин гер

У сво јим ис црп ним раз ма тра њи ма о пој му фик ци је1 Ханс Фа ин гер 
(Hans Va i hin ger)2, ње мач ки но во кан то вац, по ста вља пи та ње о мо гућ но сти 
до сти за ња спо знај не исти ни то сти уз по моћ свје сно на пра вље них по гре-
шних прет по став ки. „Људ ске пред ста ве сви је та су чу до ви шни спле то ви 
фик ци ја пу ни ло гич ких про ти вр јеч но сти, тј. на уч них из ми шљо ти на у 
слу жби прак тич них ци ље ва, од но сно не а де кват них, су бјек тив них, сли ков-
них на чи на пред ста вља ња чи је је по кла па ње са ствар но шћу ис кљу че но 
већ од са мог по чет ка” [Va i hin ger 1922: 14]. Пре ма Фа ин ге ру, спо зна ја се 

1 Ов дје се при је све га ми сли на Фа ин ге ро во цен трал но дје ло Die Phi lo sop hie des Als Ob, 
ко је је на ста ло у пе ри о ду од 1876. до 1878. го ди не, али је об ја вље но тек 1911. го ди не [Va i hin ger 
1922].

2 Ханс Фа ин гер (1852–1933) ње мач ки фи ло зоф, по знат при је све га као ис тра жи вач и 
ко мен та тор Кан то ве фи ло зо фи је, осни вач Кан то вих сту ди ја (Kant-Stu dien) и Кан то вог дру-
штва (Kant-Ge sellschaft) био је је дан од пр вих пред став ни ка та да шње ака дем ске фи ло зо фи је 
ко ји се ба вио Ни че о вом фи ло зо фи јом и ин тен зив но је био укљу чен у рад За ду жби не Ни че ов 
ар хив (Stif tung Ni etzsche-Ar chiv).
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за сни ва на по ре ђе њу не по зна то га с по зна тим, при че му се фик ци је тре ти-
ра ју „као да” су исти ни те. По ред овог бит ног кон струк ти ви стич ког, но во-
кан тов ског мо мен та, о Фа ин ге ро вој фи ло зо фи ји мо же да се го во ри и као о 
ва ри јан ти праг ма ти стич ког и ин стру мен та ли стич ког при сту па у те о ри ји 
спо зна је.3 У при лог тој те зи го во ри и ње гов став о на уч ним те о ри ја ма као 
ин стру мен ти ма овла да ва ња ствар но шћу, па и као сред стви ма са мо о др жа-
ња [Va i hin ger 1922: 307], ко ји за сни ва на пред ста ви о из вор ној прак тич ној 
функ ци ји људ ског ин те лек та. Сли ка сви је та, ко ју овај ства ра, сма тра се 
„ис прав ном”, „исти ни том” ако слу жи као ори јен та ци ја успје шно спр о ве-
де ним дје ла њи ма. При мат прак тич ног ума над те о рет ским у овом кон тек-
сту очи ту је се и у на чел но да тој мо гућ но сти не по кла па ња прак тич не и 
објек тив не ври јед но сти не ке те о ри је. За Фа ин ге ра су сва ка ко за ми сли ве 
на уч не те о ри је чи ја је прак тич на ври јед ност очи та, а ко је од сту па ју од 
објек тив не пред ста ве ствар но сти и у се би са др же про ти вр јеч не еле мен те. 
У том сми слу, све пред ста ве упит не објек тив не ври јед но сти, ко је слу же за 
ори јен ти са ње људ ског дје ла ња, под во де се под за јед нич ки на зив ник фик-
ци је. Фа ин гер их на зи ва и прак тич но ре ле вант ним на уч ним из ми шљо-
ти на ма („ко ри сне фик ци је”), свје сно ус по ста вље ним тво ре ви на ма ко је 
по чи ва ју на објек тив но по гре шним прет по став ка ма. Пре ма Фа ин ге ру, 
дје лу је мо та ко као да је при ро да устро је на у скла ду са сли ком сви је та. По-
ла зе ћи од ових прет по став ки, у по гле ду ка рак те ра фик ци ја, Фа ин ге ро ва 
фи ло зо фи ја на сто ји да утвр ди њи хов удио у на уч ној сли ци сви је та.

Ова сту ди ја на сто ји да ука же на не ка цен трал на мје ста Фа ин ге ро ве 
те о ри је фик ци је4, при је све га на дио ко ји се од но си на тзв. на уч не фик ци је, 
и на осно ву то га кри тич ки те ма ти зу је не ке од про бле ма ко ји се ја вља ју у 
том кон тек сту. Ту се при је све га ми сли на екс тен зив ност Фа ин ге ро вог 
пој ма фик ци је, ко ја при је ти да у по јам фик ци је им пли цит но ин те гри ше 
нпр. хи по те зе, ре гу ла тив не иде је, али и на тен ден ци ју уну тар са ме по дје ле 
фик ци ја ка под во ђе њу свих вр ста фик ци ја под на уч не фик ци је.

ПОЈ МОВ НА РАЗ ГРА НИ ЧЕ ЊА

Док ста ро грч ки на зив φαντασία мо же да се пре ве де као утва ра, пред-
ста ва или по ја ва, Кант ће фан та зи ју мје ро дав но де фи ни са ти као спо соб ност 
ства ра ња про из вољ них пред ста ва, „уо бра жа ја”, пре ма че му фан та зи ја тре-
ба да се схва ти као по се бан слу чај спо соб но сти по гле да или опри зо ре ња 
(An scha u ung) без при су ства пред ме та, да кле, као по се бан слу чај мо ћи уо бра-
зи ље [Kant 1983: 67]. У Ан тро по ло ги ји у праг ма тич ном по гле ду он фан та-
зи ју ста вља у кон текст умјет нич ког ства ра ња и по вла чи гра ни цу из ме ђу 
фан та зи је и оно га што на зи ва Er fin dung (фик ци ја, из ми шљо ти на, плод 
ма ште, изум, про на ла зак). За раз ли ку од фик ци је (Er fin dung), за ко ју је 
ка рак те ри сти чан вољ ни мо ме нат, фан та зи ја ли чи на не вољ но на ста ле 

3 То је те за ко ју по себ но за сту па Кла ус Цај но ва [Ceyno wa 1993].
4 За пот пу ни пре глед оп шир них и сло же них Фа ин ге ро вих из во да о фик ци ја ма по треб на 

је ши ра ана ли за, чи је по тре бе сва ка ко пре ва зи ла зе окви ре овог крат ког и при лич но се лек-
тив ног при ка за.



пред ста ве, слич не они ма у сну. Фан та зи ја, упо ре ди мо ли је са фик ци јом, 
у ве ћој мје ри из ми че на шој кон тро ли та ко да „се че сто и ра до игра мо са 
мо ћи уо бра зи ље; али се моћ уо бра зи ље (као фан та зи ја) че сто и кат кад 
не згод но игра са на ма” [Kant 1983: 78f].

Уто ли ко је, раз ви је мо ли да ље ову Кан то ву те зу о од сут но сти ре фе-
рент ног пред ме та у фан та зи ји, она слич ни ја не са мо сну, не го и сје ћа њу 
и оче ки ва њу ко ји су ди ја хро но усмје ре ни ка про шло сти, од но сно бу дућ-
но сти и ин тен ди ра ју не ки пред мет у од су ству. Ме ђу тим, фан та зи ја мо же 
да се схва ти и афир ма тив но, као про дук тив на спо соб ност да се од сје ћа ња, 
пред ста ва, ми сли, сно ва итд. на до пу ња ва њем, из о ста вља њем и ком би-
но ва њем ство ре но ве пред ста ве. У том сми слу она ни је ока рак те ри са на 
са мо не га тив ним од су ством ре фе рент ног пред ме та или од су ства удје ла 
су бјек тив но сти у ње ном на ста ја њу, не го се по зи тив но ра зу ми је ва као 
има ги на тив но осло ба ђа ње од сте га вре мен ске уве за но сти, од но сно са да-
шњо сти.

Без об зи ра на при лич но не ја сно раз гра ни че ње фан та зи је и фик ци је у 
сва ко днев ном го во ру, ко ји по пра ви лу оба пој ма по ве зу је с не ствар но шћу 
не ких са др жа ја и та ко их су штин ски од ре ђу је као су прот ност ствар но сти, 
ипак мо же да се уо чи функ ци о нал на раз ли ка у по гле ду на са др жа је на ко је 
се од но се, а ко ја по ста је ја сни ја ка да се у об зир узму њи хо ви од но си спрам 
до жи вља ја. Пре ма Фер ди нан ду Фел ма ну (Fe r di nand Fel lmann) фан та зи ја 
та ко има пре вас ход но ком пен за тор ну уло гу у по гле ду на људ ске по тре бе и 
по пра ви лу функ ци о ни ше као за мје на за не до стат ну ствар ност. При то ме 
она уви јек по чи ва на су бјек тив но сти до жи вља ја и, без об зи ра на то ко ли ко 
се она при то ме уда љи ла од ствар но сти, би ће стал но ве за на за не ко кон сти-
ту тив но Ја. Као та ква, она с јед не стра не, има из ра же ни афек тив ни ка рак тер, 
док, с дру ге стра не и упра во због те афек тив но сти, усљед огра ни че но сти 
на „ма те ри јал” ко ји пру жа афек тив ност, опе ри ше с при лич но не раз но вр сном 
па ле том пред ста ва. На су прот то ме, фик ци ја ни је то ли ко ве за на за афек те 
и не за ви си од њих, и ко ли ко год опе ри са ла са фан та зи ја ма, она ни је пу ки 
из ра жај осје та, не го у пр вом ре ду пред ста вља ње не ког зна че ња ко је уви јек 
или апри о ри зах ти је ва ту ма че ње, из ла га ње, ин тер пре та ци ју. Док се фан та-
зи ја ис цр пљу је у игри осје та и осје ћа ја, фик ци ја по сред ством кон ве ци о нал-
них фор ми за мје њу је и ми је ња не по сред ни до жи вљај. Да кле, фик ци ја пре-
ва зи ла зи тзв. уну тра шњи на ту ра ли зам, ко ји је кљу чан за фан та зи ју. Та ко 
се пје сни штво тј. пје снич ка фик ци ја не ис цр пљу је у из ра жа ва њу осје та и 
осје ћа ја, те пре ра ди фан та зи ја, не го пред ста вља зна че ња у кон крет ним жи-
вот ним си ту а ци ја ма. Умје сто пси хо ло шког, фик ци ја зах ти је ва ло гич ки опис 
и опис у сми слу ана ли ти ке је зи ка. Овај ин тер пре та тив ни ка рак тер фик ци-
је ко си се са уо би ча је ном пред ста вом да фик ци ја пред ста вља фан та стич не 
са др жа је као да су ствар ност. Ме ђу тим, Као-струк ту ра фик ци је не по чи ва 
на об ма ни јер то што се у фик ци о нал ним тек сто ви ма не што по ја вљу је као 
ствар ност, про из ла зи из фор ме фик ци о нал ног пред ста вља ња. Као-струк-
ту ра фик ци је не за ви си од су да, не го од пре ди ка ци је ко ја, као пред ста вља-
ње не ког ста ња ства ри (чи ње нич ног ста ња), за раз ли ку од су да, још уви-
јек не од лу чу је о то ме да ли је не што ствар но или не [Fel lmann 2002].
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По врх то га, по треб но је раз гра ни чи ти и пој мо ве фик тив но га и фик-
ци о нал но га. Пре ма Вол фу Шми ду (Wolf Schmid) фик ци о нал но ка рак те-
ри ше текст, а фик тив но ста тус оно га што је пред ста вље но у тек сту [Schmid 
2008: 26]. Шмид по ја шња ва: „Би ти фик ти ван зна чи: би ти са мо пред ста-
вљен. Ли те рар на фик ци ја је пред ста ва не ког сви је та ко ја не им пли ци ра 
не по сред ну ве зу пред ста вље но га с ре ал ним ван ли те рар ним сви је том. 
Фик ци ја се са сто ји у пра вље њу, кон струк ци ји из ми шље ног, мо гу ћег сви-
је та. (...) Не за ви сно од њи хо вог по ри је кла, све те мат ске је ди ни це по ста ју 
фик тив ни еле мен ти при ли ком ула ска у фик ци о нал но дје ло” [Schmid 2008: 
37]. Има ју ћи у ви ду ове про бле ме раз гра ни ча ва ња пој ма фик ци је од оста-
лих срод них пој мо ва, Ке те Хам бур гер (Kätе Ham bur ger) раз ви ја те о ри ју 
фик ци о нал них сиг на ла под ко ји ма под ра зу ми је ва све вр сте на зна ка ко је 
ука зу ју на фик ци о нал ност не ког тек ста [Ham bur ger 2001: 178]. Та ко те о-
ри ја фик ци о нал них сиг на ла пра ви раз ли ку из ме ђу кон тек сту ал них или 
праг ма тич ких сиг на ла, па ра тек сту ал них сиг на ла, се ман тич ких сиг на ла 
и тек сту ал них сиг на ла. Кон тек сту ал ни или праг ма тич ки сиг на ли ука зу ју 
на кон текст на ста ја ња или об ја вљи ва ња тек ста (из да вач, омот и сл.). Као 
па ра тек сту ал ни сиг на ли мо гу да се ра зу ми ју тек сто ви (на слов, под на слов, 
пред го вор, кри ла ти ца и сл.) ко ји пра те глав ни текст и ко ји ука зу ју на ње-
го ву фик ци о нал ност. Се ман тич ки сиг на ли мо гу да се од но се на ма њак 
до сљед но сти вре мен ско-про стор ног кон тек сту а ли зо ва ња са др жа ја тек ста, 
при че му тре ба на гла си ти да не до сљед ност овог кон тек сту а ли зо ва ња не 
мо ра ну жно да ука зу је на фик ци о нал ност не ког тек ста. Осим то га, фик-
ци о нал ни тек сто ви, за раз ли ку од тзв. фак ту ал них, не мо ра ју ну жно да се 
од но се на не ку ван тек сту ал ну ре фе рен цу, што опет не ис кљу чу је мо гућ-
ност да са др жа ји фик ци о нал ног тек ста по слу же као ми са о ни мо де ли ко ји 
мо гу да се ре фе рен ци ја ли зу ју. Као се ман тич ки сиг нал мо же да се ра зу-
ми је и спо соб ност фик ци о нал ног тек ста да омо гу ћи не по сре дан при ступ 
не ком стра ном уну тра шњем сви је ту [Schmid 2008: 34], што, ме ђу тим, не 
чи ни ну жно фик ци ју од сва ког опи са стра не лич но сти или су бјек тив но-
сти. На по сљет ку, тек сту ал ни сиг на ли од но се се на са др жа је глав ног тек-
ста ко ји у ви ду фор му ла ука зу ју на ње го ву фик ци о нал ност.

Пој мов но раз гра ни че ње на ко јем Ханс Фа ин гер нај ви ше ин си сти ра 
у окви ру сво јих раз ма тра ња о ка рак те ру оно га Као-да, од но си се на ди-
стинк ци ју из ме ђу хи по те зе и фик ци је [Va i hin ger 1922: 143–154]. Пре ма 
Фа ин ге ру, хи по те зе и фик ци је те шко је ја сно раз гра ни чи ти, а раз лог за 
то тре ба тра жи ти у њи хо вим ме ђу соб ним фор мал ним и фак тич ким слич-
но сти ма. За раз ли ку од фик ци је, хи по те за се ста вља на про бу су че ља ва-
њем са ствар но шћу, она мо же да се ве ри фи ку је или фал си фи ку је и ње на 
ин тен ци ја је да бу де исти ни та. Чак и ка да ни смо си гур ни у објек тив ност 
оно га што смо хи по те тич ки прет по ста ви ли, ин тен ци ја хи по те зе са сто ји 
се у то ме да у пер спек ти ви до ђе до по кла па ња хи по те тич ке прет по став ке 
и ствар но сти. Хи по те за је те о рет ски осно ва на прет по став ка о од но си ма 
ме ђу ства ри ма. Као про ви зор ни од го вор на не ки на уч ни про блем, она 
по сје ду је струк ту ру оп ште ва же ћег ис ка за, и то у об ли ку кон ди ци о нал-
ног (ако-он да) ис ка за. Хи по те зе мо гу да бу ду ге не ри са не ин дук тив но (од 
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по је ди нач них до га ђа ја ка оп штим прет по став ка ма) или де дук тив но (ка да 
се из не ке те о ри је из во де но ве прет по став ке). Иа ко у свом из вор ном об ли-
ку у ста ро грч кој фи ло зо фи ји (ὑπόθεσις) она мо же да се од но си и на на че-
ло ко је у се би ди ја лек тич ки спа ја про ти вр јеч не еле мен те, мо дер ни по јам 
хи по те зе не тр пи уну тра шњу про ти вр јеч ност. Као та кав он мо ра да оста ви 
мо гућ ност опе ра ци о на ли зо ва ња и на чел не мо гућ но сти фал си фи ко ва ња. 
Опе ра ци о на ли зо ва ње хи по те за са сто ји се у укљу чи ва њу ем пи риј ских 
ин ди ка тор ских ва ри ја бли у те о рет ске кон струк те, при че му ну жно до-
ла зи до сма ње ња њи хо вог са др жа ја. 

За раз ли ку од хи по те за, код фик ци ја, као што је нпр. слу чај код тзв. 
ше мат ске фик ци је пра жи во ти ње (Ге те), ко ју на во ди Фа ин гер, не на сто ји 
се да се про ви зо р но ство ре усло ви за до ка зи ва ње ствар ног по сто ја ња 
пра жи во ти ње, не го то да све жи во ти ње тре ба по сма тра ти као да по ти чу 
од јед не пра жи во ти ње. Пре ма то ме, фик ци је би би ле пред ста ве ко је ни су 
од ре ђе не ис ку ством, не го, у скла ду са зна че њем ла тин ске ри је чи fin ge re, 
као сло бод но има ги на тив но об ли ко ва ње. Та ко Ге те о ва фик ци ја пра жи-
во ти ње мо же да бу де по вод за но ву кла си фи ка ци ју жи во тињ ских фор ми 
и хе у ри стич ки при пре ми те рен за исти ни ту на уч ну те о ри ју, као што је, 
ре ци мо, у слу ча ју фик ци је пра жи во ти ње би ла Дар ви но ва хи по те за о по-
стан ку вр ста. Да кле, фик ци ја не ин тен ди ра са му ствар ност, не го не што 
на осно ву че га се та ствар ност мо же за хва ти ти, про ра чу на ти, схва ти ти. 
Пре ма Фа ин ге ру ка те го ри ја ка у зал но сти је фик ци ја, уто ли ко што се пот-
пу но сво ђе ње не пр о мје њи вих сук це си ја на не ке узро ке по ка зу је као не-
оства ри во, али што, с дру ге стра не, омо гу ћу је да се у окви ру ове ка те го ри-
је ка у зал но сти по ста вља ју хи по те зе о по је ди нач ним ка у зал ним од но си ма, 
на осно ву ко јих он да мо гу да се схва те по је ди нач ни фе но ме ни. Фа ин гер 
ука зу је на то да се раз ли ка из ме ђу Ге те о ве фик ци је и Дар ви но ве хи по те зе 
са сто ји у то ме што дар ви ни зам по ла зи од ствар ног по сто ја ња пра жи во-
ти ња, док је Ге те о ва фик ци ја свје сно опе ри са ла с упит ном ло гич ком ври-
јед но шћу ис ка за о уло зи пра жи во ти ње у на стан ку вр ста, од но сно, на кра-
ју кра је ва, по ри ца ла објек тив ну ври јед ност те пред ста ве. Ка ко хи по те за 
та ко и фик ци ја, пре ма Фа ин ге ру, про ви зо р ног су ка рак те ра, али се про-
ви зор ност хи по те зе са сто ји у то ме што она има за циљ да бу де с раз ло гом 
и рав но прав но увр ште на у ред истин ских ис ка за, те та ко пре ва зи ђе свој 
хи по те тич ки ка рак тер, док је про ви зор ност фик ци је усмје ре на на то да 
фик ци ја у пер спек ти ви у не ком мо мен ту не про мје ни свој ста тус у по гле-
ду на објек тив ност не ког са др жа ја, не го у пот пу но сти от пад не и усту пи 
мје сто не ком објек тив ном од ре ђе њу ствар но сти. Да кле, Фа ин гер ин си сти-
ра на то ме да раз ли ка из ме ђу хи по те зе и фик ци је ни је гра ду ел на, не го, 
упр кос свим по те шко ћа ма по вла че ња ја сне гра ни це, ис кљу чи во ква ли-
та тив на. Ипак, по сто ји осно ва на сум ња да је Фа ин гер на кон цу оти шао 
и ко рак да ље, те упр кос свим на сто ја њи ма у по гле ду ја сног пој мов ног раз-
гра ни че ња, им пли цит но ин те гри сао хи по те зу у под руч је фик ци о нал но га. 
Узи ма ју ћи у об зир огра ни че ност ба зе ис ку ства, од но сно, до сљед но узев-
ши, ну жно сво ђе ње ис ку ства на (тре нут ни) чул ни са др жај, Фа ин гер је у 
јед ном мо мен ту, у ства ри, до вео у пи та ње одр жи вост ове по дје ле, уто ли ко 
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што је до шао до за кључ ка да сва ки суд, па и онај хи по те тич ки, у ства ри 
уви јек пре ва зи ла зи под руч је да то га ис ку ства, те та ко тре ба да се сма тра 
фик ци јом.5 Уко ли ко је то тач но, он да и цје ло куп на те о рет ска сли ка сви-
је та мо же да се сма тра прет по став ком ко ја не мо же без остат ка да се пот-
кри је пи ис ку ством, што јој на кон цу да је ка рак тер фик ци је.

Вра ти мо ли се на при мјер ка у зал но сти као фик ци је, од но сно, од ре ђе-
ња фик ци је ка у зал но сти као пред у сло ва за по ста вља ње хи по те за у по је ди-
нач ним слу ча је ви ма сук це си ја, на мет ну ће се пи та ње о ра зли ци из ме ђу 
Кан то вих ре гу ла тив них иде ја и фик ци ја. У Кри ти ци чи стог ума Кант 
уво ди упра во ту бит ну раз ли ку ка да ка же да иде је као ни фик ци је „не ма ју 
пред мет ни у ка квом ис ку ству, али ипак то не зна чи да оне озна ча ва ју пред-
ме те ко ји су фик тив ни (ge dic hte te Gegenstände), а ко ји се у исто ври је ме 
сма тра ју као мо гу ћи” [Kant 1997: Б 799, А 771]. Иде је Кант од ре ђу је као 
пој мо ве ума ко ји су ну жни за спо зна ју, али са мо у ре гу ла тив ном сми слу, 
јер ин тен ди ра ју цје ло куп но ис ку ство ко је ни ка да не мо же да се об у хва ти 
по гле дом (An scha u ung). Пре ма Кан ту, те о рет ски ум ни ка да не мо же да 
са гле да њи хо ву ствар ност. Иде је ума до ступ не су са мо по сту ла ти ма прак-
тич ног ума. Чи ни се да Фа ин гер иг но ри ше ово Кан то во од ре ђе ње ре гу-
ла тив не иде је ка да ус по ста вља фор мал ну и функ ци о нал ну слич ност из-
ме ђу ре гу ла тив них иде ја и фик ци ја, не узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да 
ре гу ла тив не иде је, за раз ли ку од фик ци ја, има ју апри ор ни ка рак тер и не 
мо гу да се сма тра ју про ви зор ни ма. 

Ке те Хам бур гер кри ти ку је Фа ин ге ра с по зи ци је ра ци о нал не и ана-
ли тич ке ме то ди ке у окви ру те о ри је књи жев но сти, те у сво јој „Ло ги ци 
пје сни штва” (Die Lo gik der Dic htung) [Ham bur ger 1994] на гла ша ва мањ ка во 
од ре ђе ње естет ске фик ци је у Фа ин ге ро вој те о ри ји оног Као-да, ко је по чи-
ва на не у о ча ва њу раз ли ке из ме ђу фин ги ра них и фик тив них еле ме на та 
[Ham bur ger 1994: 55; Va i hin ger 1922: 129]. Сâм Фа ин гер естет ске фик ци је6 
сма тра срод ни ма ми то ло шким и ре ли ги о зни ма, од но сно, у естет ским 
фик ци ја ма уо ча ва при је све га по ет ску ва ри ја ци ју ми то ло шких и ре ли ги-
о зних фик ци ја. Та ко есте ска фик ци ја тре ба да слу жи по ти ца њу и бу ђе њу 
из вје сних уз ви ше них и по себ них осје та у на ма и као та ква пред ста вља 
сред ство за по сти за ње ви ших ци ље ва, што, пре ма Фа ин ге ру, по ка зу је 
из вје сну па ра ле лу с на уч ним фик ци ја ма, ко је се та ко ђе ис цр пљу ју у свом 
ин стру мен тал ном и сред стве ном ка рак те ру. У слу ча ју естет ских фик ци-
ја, као и код на уч них фик ци ја, ве о ма бит ну уло гу игра од ре ђе ње сте пе на 
од сту па ња мо ћи уо бра зи ље од при ро де, тј. објек тив не ствар но сти. За раз-
ли ку од на уч них фик ци ја, код ко јих „ло гич ки такт” тре ба да од лу чу је о 
пра вој мје ри од сту па ња од при род ног пред ло шка, код естет ских фик ци-
ја ту уло гу пре у зи ма „укус”, при че му се, у ства ри, од лу чу је о прак тич ној 
ври јед но сти тих фик ци ја. Оста је ути сак да је Фа ин гер, од ре ђу ју ћи слич-
но сти из ме ђу естет ских и на уч них фик ци ја, остао ду жан да у пот пу но сти 
из ра ди по зи тив ни ка рак тер естет ске фик ци је, ко ји се ов дје сво ди на од ре-
ђе ње мје ро дав не ин стан це (укус) и „уз ви ше ног” те ло са (естет ски осје ћај; 

5 [Va i hin ger 1922: 138]. О од но су фик ци је и хи по те зе код Фа ин ге ра ви ди: [Ceyno wa 1993].
6 О естет ским фик ци ја ма код Фа ин ге ра упо ре ди: [Va i hin ger 1922: 131–138].
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ли је пи осје ти). С дру ге стра не, го ре по ме ну та за мјер ка, ко ју Ке те Хам бур-
гер упу ћу је Фа ин ге ру, пре ви ђа овај мо ме нат ни ве ли са ња естет ских и 
на уч них фик ци ја у ње го вој фи ло зо фи ји и, по ла зе ћи од те зе о Фа ин ге ро-
вом не раз ли ко ва њу зна че ња fin ge re и fic tio, сво ју па жњу усмје ра ва у пр вом 
ре ду на на вод но Фа ин ге ро во сво ђе ње мо мен та fin ge re на ње го во пе јо ра-
тив но зна че ње. На и ме, пре ма Хам бур ге ро вој у мо дер но, па и овој Фа ин ге-
ро вој ре цеп ци ји фик ци је, пој ма ко ји је из ве ден од ла тин ске ри је чи fin ge re 
и мо же да има раз ли чи та зна че ња, при је свих за др жа ло се оно пе јо ра тив но 
зна че ње ла жног при ка зи ва ња. За раз ли ку од то га, име ни ца fic tio при хва та 
се и у свом пе јо ра тив ном и у ме ли о ра тив ном зна че њу, при че му ово по-
то ње, у сми слу кре а тив ног ства ра ња, до ми ни ра над не га тив ним. Пре ма 
Ва сић Да ки Хам бур гер је на осно ву овог кри тич ког ста ва у сво јој те о ри ји 
фик ци је од оно га Фа ин ге ро вог „Као-да” си сте ма ство ри ла си стем „Као”. 
Пре ма то ме фик ци ја тре ба да се по ја вљу је као ствар ност. Бај ка тре ба да 
се чи ни као ствар ност, док се чи та ју ћи на ла зи мо у њој, али не на на чин 
као да је ствар ност [Vasić Da ki 2000: 75]. Ме ђу тим, ово зна чај но по мје ра ње 
у зна че њу оно га Као мо же да до ђе у су коб с го ре по ме ну тим ин тер пре та-
тив ним ка рак те ром фик ци је, ко јим се по ри че став да фик ци ја у из вје сном 
сми слу по чи ва на при ви ду ствар но сти ње них са др жа ја и ка же да фик ци-
ја не про су ђу је о ствар но сти, не го мо же са мо да упо три је би пре ди ка ци ју 
„ствар но”. Ова предикација не од лу чу је о то ме да ли је не што објек тив но 
ствар но или ни је, не го са мо о то ме да ли се не што у окви ру фик ци је уво-
ди као ствар но или не. Не са мо да се ова ди стинк ци ја, ко ја је још уви јек 
са др жа на у Фа ин ге ро вом пој му фик ци је, гу би код Ке те Хам бур гер, не го 
се ти ме и отва ра про стор за „на ту ра ли зо ва ње” фик ци је и не ста нак кри-
тич ке дис тан це у ре цеп ци ји фик тив них са др жа ја.

НА УЧ НЕ ФИК ЦИ ЈЕ

Као што се већ дâ на слу ти ти из раз ма тра ња о од но су естет ских и 
на уч них фик ци ја, Фа ин гер цен трал ну уло гу у сво јој те о ри ји фик ци ја 
до дје љу је овима по то њи ма. Он на уч не фик ци је7 кла си фи ку је у сље де ће 
гру пе: а) вје штач ке кла си фи ка ци је, б) ап страк тив не (не глек тив не) фик ци-
је, в) ше мат ске, па ра диг мат ске, уто пиј ске и тип ске фик ци је, г) сим бо лич ке 
(ана лог не) фик ци је, д) ју ри стич ке фик ци је, ђ) пер со ни фи ка тив не фик ци је, 
е) су ми ра ју ће фик ци је (оп шти пој мо ви), ж) хе у ри стич ке фик ци је, з) прак-
тич не (етич ке) фик ци је, и и) ма те мат ске фик ци је (фик тив ни основ ни пој-
мо ви ма те ма ти ке). Вје штач ке кла си фи ка ци је Фа ин гер озна ча ва као вр сту 
тзв. по лу фик ци ја, од но сно, про ви зор них ме то да ка до сти за њу тзв. при род-
ног си сте ма. Оне слу же да би се ус по ста вио вје штач ки рас по ред као про-
ви зор на за мје на за оне још уви јек не по зна те, али је ди но ис прав не об ли ке 
и тво ре ви не ко је не по сред но од го ва ра ју ствар но сти (при род ни си стем), те 
их се сто га про ви зор но тре ти ра као да су ствар не. Ова вр ста фик тив не кла-
си фи ка ци је за сни ва се на то ме да се из цје ло куп не гру пе ка рак те ри сти ка 

7 О на уч ним фик ци ја ма код Фа ин ге ра упо ре ди: [Va i hin ger 1922: 25–123].
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из дво ји не ка по себ но упа дљи ва, на осно ву ко је се он да, не узи ма ју ћи у 
об зир ме ђу соб но од ре ђи ва ње по је ди них ка рак те ри сти ка, ус по ста вља вје-
штач ки рас по ред. За раз ли ку од по гре шних хи по те за, ово из два ја ње и 
ус по ста вља ње про ви зор них пред ста ва спро во ди се свје сно. Под ап страк-
тив ним (не глек тив ним) фик ци ја ма Фа ин гер под ра зу ми је ва низ ме то да 
у ко ји ма се од сту па ње од ствар но сти спе ци фи ку је као за не ма ри ва ње не ких 
(ва жних) еле ме на та ствар но га. За раз ли ку од обра зо ва ња оп штих или ап-
стракт них пој мо ва, чин ап стра хо ва ња у овом слу ча ју не сво ди се на за не-
ма ри ва ње од сту па ју ћих еле ме на та у не кој гру пи исто вр сних еле ме на та 
и обра зо ва ње њи хо вог за јед нич ког ти па, не го на про ви зор но и јед но крат но 
ис ти ца ње ва жних и за не ма ри ва ње чи та вог ни за дру гих ка рак те ри сти ка. 
Ова ме то да обич но се при мје њу је у слу ча ју ве о ма ком пли ко ва них тво ре-
ви на, ком пли ко ва ном спле ту ка у зал них фак то ра, као нпр. код ем пи риј ских 
по ја ва људ ског дје ла ња. Као при мјер Фа ин гер на во ди Ада ма Сми та (Adam 
Smith) и ње гов по ку шај да у свр ху кон ци пи ра ња си сте ма на ци о нал не 
еко но ми је до ђе до ка у зал ног од ре ђе ња људ ског дје ла ња, при че му је као 
глав ни узрок из дво јио его и зам, за не ма ру ју ћи при то ме оста ле фак то ре 
као што су нпр. на ви ка, бла го на кло ност итд. Из ап стракт ног узро ка одређе-
ног као „его и зам”, из овог ак си о мат ски по ста вље ног ис ка за да је его и зам 
узрок људ ског дје ла ња, он је он да де дук тив но из вео све од но се дје ла ња 
и са о бра ћа ња ко ји си сте мат ском ну жно шћу про из и ла зе из то га. Ше мат-
ске, па ра диг мат ске, уто пиј ске и тип ске фик ци је не за сни ва ју се на ис ти-
ца њу јед не ка рак те ри сти ке сло же не ствар но сти, не го ње не струк ту ре. У 
том сми слу мо же да се го во ри и о мо де ли ма сту ди ра ња су шти не ствар но-
сти. Иа ко већ ше мат ски цр те жи (нпр. у под руч ју ге о ло ги је, ме ха ни ке итд.) 
функ ци о ни шу на овај на чин, као ти пи чан при мјер ових фик ци ја Фа ин гер 
на во ди фик ци ју из под руч ја на ци о нал не еко но ми је под на зи вом Thünen sche 
Idee. На и ме, у свр ху бо љег про ра чу на ва ња од но са и про ме та у по љо при-
вре ди, из ра ђе на је фик ци ја гра да око ко јег се у кон цен трич ним кру го ви-
ма на ла зе раз ли чи те сфе ре из ко јих се цр пе и до ста вља ју по треп шти не 
нео п ход не за одр жа ва ње истог. На осно ву овог мо де ла мо гу се си сте мат-
ски де ду ковати за ко ни ва жни за по љо при вре ду и на ци о нал ну еко но ми ју. 
На сли чан на чин функ ци о ни шу и ше мат ске фик ци је изо ло ва ног остр ва, 
чо вје ка, др жа ве итд. Па ра диг мат ске фик ци је или фин ги ра ни слу ча је ви 
по себ но су при мје њи ва ни у по ступ ци ма до ка зи ва ња (John Loc ke, ста ри 
Гр ци). Уто пиј ске фик ци је функ ци о ни шу при је све га као иде ал не сли ке 
(Mo rus, Cam pa nel la, Пла тон), и ма ње се упо тре бља ва ју за чи сто на уч но 
под у ча ва ње. У ове фик ци је убра ја ју се мно ге фик тив не тво ре ви не са пре-
фик сом „пра”, као, ре ци мо, у 18. ви је ку по пу лар на фик ци ја пра др жа ве, 
али и фик ци је пра фор ме, пра ду ха (свјет ског ду ха), пра чо вје ка (хер ма фро-
дит ски пра чо вјек код Пла то на), пра ре ли ги је, пра тра ди ци је итд. Тип ска 
фик ци ја или фин ги ра на пра фор ма је сли ка вр сте или тип ко ји се из во ди 
из ни за су шти на, а из ко јег се он да из во де ка ко за ко ни то сти по је ди нач них 
су шти на, та ко и њи хо ве мо ди фи ка ци је. Код тип ских фик ци ја ин те ре сан тан 
је њи хов бли зак од нос са хи по те за ма. Ре ци мо, у слу ча ју го ре дје ли мич но 
по ми ња них Ге те о вих (Go et he) фик ци ја пра жи во ти ње и пра биљ ке, ко је су 



кла сич ни при мје ри ове вр сте фик ци је. На и ме, као што смо ви дје ли, ни је 
у пот пу но сти ја сно да ли је Ге те ов дје упо тре био тип ску фик ци ју или хи-
по те зу. Фри дрих Ши лер (Fri e drich Schil ler), ко ји ка же да је пра биљ ка са мо 
иде ја, ар гу мен ту је кан тов ски и ра зу ми је ва је као иде ал ну или ти пич ну 
фик ци ју, док ју дар ви ни зам од ба цу је и као фик ци ју и као хи по те зу. Сим-
бо лич ке (ана лог не) фик ци је функ ци о ни шу на осно ву апер цеп тив ног ус по-
ста вља ња од но са слич но сти, од но сно ана лог не про пор ци је, при че му ти 
од но си до би ја ју уло гу апер цип тив них аге на са. У ове фик ци је Фа ин гер 
убра ја па ра бо ле и ми то ве, ко ји сво ју при мје ну на ла зе при је све га у на уч-
ној те о ло ги ји. Та ко ће Фри дрих Да ни јел Ернст Шла јер ма хер (Fri e drich 
Da niel Ernst Schle i er mac her) све дог ме по сма тра ти као ана лог не фик ци је, 
јер нам се истин ски ме та фи зич ки од нос (од нос Бо га и сви је та – од нос оца 
и дје те та, нпр.) из ми че и оста је не у хва тљив. Бог ни је отац, али се у фик-
ци ји тре ти ра као да је сте. При то ме је по треб но на гла си ти да се ов дје не 
ра ди о ра ци о на ли стич кој ре ин тер пре та ци ји дог мат ског са др жа ја, не го о 
суп тил ном спо знај но те о рет ском за хва ту с да ле ко се жним по сље ди ца ма 
за ре ли гиј ску прак су. На и ме, дог ме се умје сто као хи по те зе тре ти ра ју као 
фик ци је. Та ко ђе ме та фи зич ке ка те го ри је мо гу да се сма тра ју ана лог ним 
спо знај но те о рет ским фик ци ја ма. Ана лог но људ ским, су бјек тив ним од но-
си ма про ми шља се и оно ствар но. Сва ка спо зна ја, пре ма Фа ин ге ру, на сто-
ји ли да бу де ви ше од про сте сук це си је и ко ег зи стен ци је, мо ра да бу де ана-
лог на. Спо зна ја је апер цеп ци ја по сред ством дру го га (оп штих пој мо ва или 
дру гих ства ри). Та ко ка те го ри је, као ана лог не фик ци је, не мо гу да за хва-
те ствар ност и до сег ну исти ни ту спо зна ју. На и ме, ства ри ко је по сје ду ју 
осо би не, узро ци ко ји дје лу ју, то су на кон цу ове спо знај но те о рет ске пер-
спек ти ве ипак са мо ми то ви, а дог мат ске за блу де на ста ју он да ка да се ова-
кве фик ци је сма тра ју ре ал ним ана ло ги ја ма. Ју ри стич ке (прав не) фик ци је 
мо гу да се сма тра ју на чел но иден тич ни ма са ана лог ним фик ци ја ма јер 
се, пре ма Фа ин ге ру, пси хо ло шки ме ха ни зам њи хо ве при мје не са сто ји у 
то ме да се не ки по је ди нач ни слу чај суп су ми ра под не ку, у ства ри, не у 
пот пу но сти од ре ђе ну пред ста ву, тј. ње го ва бит је у ана лог но сти апер цеп-
ци је, што опет по чи ва на то ме да прав ни за ко ни не мо гу да об у хва те све 
по је ди нач не слу ча је ве, та ко да се аб нор мал ни слу ча је ви по сма тра ју на 
на чин као да пот па да ју под те исте за ко не. Из не ког прак тич ног ин те ре-
са не ки по је ди нач ни слу чај тре ти ра се као слу чај не ког за ко на, а ко ме у 
ства ри, не при па да. Овај за хват ва жан је при је све га за прав ну прак су (у 
об ли ку тзв. прав них фик ци ја fic ti o nes iu ris), али и за ма те ма ти ку. Пер со-
ни фи ка тив не фик ци је та ко ђе пред ста вља ју под вр сту ана лог них фик ци ја, 
при че му је ана ло ги ја под ко ју пот па да ју пер со нал на ана ло ги ја (Personal-
analogie). У ове фик ци је убра ја се по јам прав не лич но сти ко ји тре ба да пред-
ста вља пер со ни фи ка ци ју прав не нор ме, а ко ји, пре ма Фа ин ге ру, сво је 
ис хо ди ште има у на го ну ка ан тро по морф ној пер со ни фи ка ци ји. Он упра-
вља на шим пред ста ва ма и по сје ду је моћ све о бу хват ног хи по ста зи ра ња 
у об ли ку осо бе или су бјек та. Су ми ра ју ће фик ци је (оп шти пој мо ви) из ра зи 
су ко ји ма не ка су ма фе но ме на мо же да се за хва ти и са жме у по гле ду на њи-
хо ве глав не ка рак те ри сти ке. Они мо гу ла ко да се тран сфор ми шу у фик ци је 
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дру ге вр сте. На и ме, ако је ри јеч о од ра зи ма ства ри ко је се сма тра ју ре ал-
ни ма, он да мо же мо да их сма тра мо и пер со ни фи ка тив ним фик ци ја ма. У 
слу ча ју да ис ти чу са мо оно су штин ско, а за не ма ру ју не су штин ско, мо-
же мо да их сма тра мо и ап страк тив ним фик ци ја ма. За раз ли ку од оста лих 
фик ци ја, за хе у ри стич ке фик ци је ка рак те ри стич но је то што се њи хо во од-
сту па ње од ствар но сти за сни ва на за мје њи ва њу не че га ствар но га не чим 
што је у пот пу но сти не ствар но, а све то под усло вом да та фик тив на пред-
ста ва не сми је да се са сто ји од ме ђу соб но про ти вр јеч них еле ме на та. Као 
при мјер Фа ин гер на во ди Пто ло меј ски си стем сви је та. Овај је, на и ме, већ 
у сред њем ви је ку из гу био ста тус хи по те зе, као што је слу чај и с пр во бит-
ном хи по те зом ете ра ко ја је тре ба ло да слу жи за об ја шње ње свје тло сних 
по ја ва. У ову вр сту фик ци ја он убра ја и те ле о ло шку фик ци ју ко ја је пре-
ма Фа ин ге ру те о рет ски без ври јед на, али мо же да бу де од ко ри сти ка да 
је ри јеч о хе у ри сти ци. Ов дје се опет ја вља про бле ма ти чан од нос Фа ин-
ге ро вог пој ма фик ци је и Кан то ве пред ста ве ре гу ла тив не иде је, од но сно, 
ње го ве пред ста ве о те ле о ло ги ји као мо дус re fle xi o nis, тј. су бјек тив ном по-
моћ ном на че лу у ви ду ре гу ла тив ног на че ла. За раз ли ку од хе у ри стич ких 
фик ци ја, прак тич не (етич ке) фик ци је не про ти ври је че са мо ствар но сти 
на ко ју се од но се, не го се са сто је од еле ме на та ко ји су ме ђу соб но про тив-
р јеч ни. Оне су сло же ни је при ро де и њи хо во на ста ја ње не мо же да се об ја-
сни ни по ступ ком ап стра хо ва ња, а ни ана ло ги је, као што је то до са да био 
слу чај. Та ко по јам сло бо де, ка же Фа ин гер, не са мо да про ти вр је чи ствар-
но сти ко ја је без из у зет ка ре гу ли са на не про мје њи вим за ко ни ма, не го и 
са мо ме се би. На и ме, ап со лут но сло бод на, слу чај на рад ња, ко ја, да кле, не 
про из ла зи ни из чега, мо рал но је без ври јед на ко ли ко и не ка ап со лут но 
ну жна рад ња. Без об зи ра на ову ан ти но ми ју у је згру са ме фик ци је сло бо де, 
она се сва ко днев но при мје њу је у прак си, нпр. у ка зне ном пра ву, јер би, 
ре ци мо, без ове прет по став ке би ло не за ми сли во да не ко бу де оп ту жен за 
зло у по тре бу сло бо де. Ма те мат ске фик ци је (фик тив ни основ ни пој мо ви 
ма те ма ти ке) по ка зу ју од ре ђе не слич но сти са прав ним фик ци ја ма јер се 
у оба слу ча ја ра ди о суп сум ци ји по је ди нач ног слу ча ја под оп ште од ре ђе ње, 
при че му се оно по ка зу је као не до вољ но да за хва ти по је ди нач ни слу чај. 
Нпр. кри ва ли ни ја се тре ти ра као пра ва јер је та ко по год ни је за ра чу на ње 
(код прав них фик ци ја се, ре ци мо, усво је ни син тре ти ра као пра ви син). 
Да кле, у оба слу ча ја не ки од нос, ко ји не мо же да се оства ри у ствар но сти, 
сма тра се као да је оства рен. Ма те мат ске фик ци је као што су пра зни про-
стор, не ис пу ње но ври је ме, тач ке ко је не за у зи ма ју про стор, ли ни је без 
ши ри не, по вр ши не без ду би не итд. у ства ри су про ти вр јеч не фик ци је, па 
та ко, узме мо ли то у об зир, мо же мо твр ди ти да ма те ма ти ка не са мо да по-
чи ва на има ги на тив ној осно ви, не го и на про ти вр јеч ним има ги на ци ја ма.

Спо знај но те о рет ски про блем, ко јег Фа ин гер те ма ти зу је у по гле ду 
на фик ци је и ко јег смо уве ли на са мом по чет ку овог при ка за, а то је, Фа-
ин ге ро вим ри је чи ма, не до у ми ца у по гле ду на то „да се, упр кос то га што 
у ми шље њу ра чу на мо са ис кри вље ном ствар но шћу, прак тич ни ре зул тат 
по ка же као ис пра ван” [Va i hin ger 1922: 289], за о кру жу је глав ни дио ње го вих 
раз ма тра ња о фик ци ја ма. Он му се вра ћа ка основ ном спо знај но те о рет ском 



про бле му, као „нај ду бљем про бле му те о ри је спо зна је и ло ги ке” и, у скла ду 
са цен трал ном уло гом ко ју Кан то ва фи ло зо фи ја игра у ње го вој те о ри ји 
фик ци ја, на гла ша ва да је у при ро ди ми са о ног ин стру мен та да у на чи ну и 
ме то ди од сту па од при ро де са мог би ћа, али да мо ра да бу де на мје штен та ко 
да на кон цу мо же да до ђе до по кла па ња ми шље ња и би ћа. Та мо гућ ност, 
пре ма Фа ин ге ру, да та је у при ро ди са мог ми шље ња, у ње го вом, за раз ли ку 
од при ро де, при ла го дљи вом, ор ган ском „на чи ну ра чу на ња” [Va i hin ger 1922: 
290].

ЗА ХВАЛ НОСТ

Чла нак је ра ђен у окви ру про јек та „По ли ти ке дру штве ног пам ће ња 
и на ци о нал ног иден ти те та: ре ги о нал ни и европ ски кон текст” (ОИ 179049) 
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 сно ван је на из ла га њу у окви ру ску па „Те о ри ја и фан-
та сти ка: фак ти и фик ци је”, одр жа ног 3. ју на 2015. го ди не на Ин сти ту ту за 
фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју Универзитета у Бе о граду.
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SUM MARY: This text pri ma rily de als with Hans Va i hin ger‘s fic tion the ory. Emp ha-
si zing the cen tral ro le of sci en ti fic fic tion in that the ory, it at tempts to gi ve a cri ti cal ac-
co unt of Va i hin ger‘s phi lo sop hi cal the ory of ‚As if‘. On the one hand, this analysis of the 
phi lo sophy of ‚As if‘ in clu des con cep tual de li mi ta tion bet we en the no tion of fic tion and 
con cepts of fan tasy, hypot he sis, and re gu la tory ide as. On the ot her hand, it po ints out to 
so me pro blems re la ted to Va i hin ger‘s con struc ti vist-prag ma tic ap pro ach to the pro blem 
of fic tion, such as a ten dency to wards an un re a so na ble ex ten si on of the no tion of fic tion, 
and a ten dency to wards the in te gra tion of ot her forms of fic ti o na lity in to sci en ti fic fic tion.
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КО ЛЕК ТИВ НИ ЕТ ХОС 
Фе но ме но ло ги ја, ра не аван гар де  

и но ва ан тро по ло ги ја

ДРА ГАН ПРО ЛЕ
Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за фи ло зо фи ју
Зо ра на Ђин ђи ћа 2, Но ви Сад, Ср би ја

pro le dra gan@ff.uns .ac.rs

СА ЖЕ ТАК: Ау тор у пр вом де лу члан ка раз ма тра основ не кон ту ре 
ро ман ти чар ске и аван гард не антрoпологије. Основ на нит во ди ља ве за на 
је за мо ти ве ко ји су ро ман ти ча ре во ди ли у прав цу ин ди ви ду а ци је, док су 
при пад ни ци аван гард них по кре та ус по ста ви ли но ве ви зи је ко лек ти ва. За 
раз ли ку од ро ман ти ча ра, ра не аван гар де се за ла жу за идеaл оп штег, гло-
ба ли зо ва ног, тех но ло шки и ме диј ски по сре до ва ног чо ве ка. У дру гом де лу 
ра да, ау тор ана ли зи ра Ху сер лов по јам све за јед ни це (All ge me in schaft) с 
об зи ром на на сто ја ња ње го ве фе но ме но ло ги је да на шу иде ју за јед ни це 
про ши ри ко ли ко год је то мо гу ће, та ко што ће у по јам за јед нич ког укљу-
чи ти све оно што от кри ва истин ске осно ве на шег жи вот ног све та. При 
томe Ху серл ни је об у хва тио са мо ствар ну и не ка да шњу, не го и мо гу ћу 
ин тер су бјек тив ност.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фе но ме но ло ги ја, аван гар де, за јед ни ца, ан тро по ло-
ги ја, ко лек тив

Jeдан од ма ње за па же них пра ти ла ца дру ге по ло ви не 19. ве ка ве зан 
је за зна чај но про ме ње ни ста тус оног ани мал ног у људ ском. Ин ду стриј ско 
до ба са со бом је до не ло кри зу ду го веч не пред ста ве о чо ве ку као би ћу ко је 
је је дин стве но за хва љу ју ћи све сти, ау то ном ној ду хов ној при ро ди, сло бод-
ном ми шље њу и де ла њу. Прем да је за сно ва но пре вас ход но на тех нич ком 
зна њу, вре ме ма сов не ин ду стриј ске про из вод ње ни је ви ше хте ло да се са-
гла си са тра ди ци о нал ним пред ста ва ма о то ме шта је то спе ци фич но људ-
ско. По чев ши од ин ду стриј ског до ба чо век на про сто ви ше ва жи као ho mo 
sa pi ens. Увер љи вост фи гу ре о људ ско сти, као ду хов ној син те зи, по че ла је 
да бле ди под при ти ском све стро же по зи ти ви стич ке усме ре но сти на уч ног 
ду ха, бу ду ћи да је он био на ро чи то не по вер љив спрам све га оно га што ни је 
мо гу ће кван ти фи ко ва ти, чи ње нич но раш чла ни ти и ди рект но ис ку си ти. 
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Уме сто иде је о „дру гој при ро ди”, на гла ше но уну тра шњој, обра зо ва њем 
сте че ној, има нент ној и ин ди ви дуи ра ној, са да је у пр ви план сту пи ла на-
ту ра ли зо ва на сли ка чо ве ка, у ко јем ви ше не ма стро ге раз ли ке из ме ђу при-
род ног и ду хов ног, из ме ђу „го ре” и „до ле”, те „спо ља” и „уну тра”. 

При род ност чо ве ка ви ше ни је ту ма че на као фак тор оме та ња на пу ту 
ка ду хов ном ро ђе њу, већ као је ди ни рас по ло жи ви ре сурс за за чи ња ње и 
од ви ја ње ду хов не де лат но сти. Оно ду хов но ти ме је из гу би ло не за ви сни 
ста тус и ау то но ми ју, по ста ло је пре пле те но с при род ним и до брим де лом 
од ре ђе но њи ме. Код Ни чеа је тај про цес нај пла стич ни је фор му ли сан по-
сред ством сво је вр сног пре вред но ва ња ани мал но сти. За раз ли ку од пој ма 
чо ве ка као ду хов не син те зе, код ко јег оно жи во тињ ско ва жи тек као ин-
стан ца ко ју ва ља по ти сну ти и пре вла да ти, са да ани мал ност по при ма епи-
те те из вор но сти, она би ва оки ће на оре о лом „истин ске ду хов но сти”. Реч ју, 
ани мал но за Ни чеа ви ше ни је су прот ност ду хов ног не го, на про тив, из вор 
и по ре кло ду хов ног. Шта ви ше, За ра ту стра нам по ру чу је да је дух тек 
„ору ђе и играч ка” те ла [Niče 2016: 30]. То зна чи да су раз ли чи ти на чи ни 
ми шље ња и раз ли чи ти ти по ви ума тек ва ри ја ци је на те му раз ли чи те 
кон фи гу ра ци је те ле сно сти. До не кле ше ма ти зо ва но, сла ба, не ја ка те ла су 
ту ма че на као пре те че ли бе рал не иде је и за го вор ни ци де мо кра ти зо ва ног, 
сви ма до ступ ног кул та на у ке и зна ња, док су сна жна, ви тал на те ла ро до-
на чел ни ци ари сто крат ских вред но сти, стрикт не дру штве не хи је рар хи је и 
љу би те љи оно га из ван ред ног, рет ког, не до ступ ног, не над ма шног. У овом 
слу ча ју, пре вред но ва ње ни је мо гло би ти ра ди кал ни је, а обрат у од но су 
на на сле ђе ни је мо гао би ти дра стич ни ји. Је згро људ ско сти ви ше ни је 
ми сли во као уз ви ше но и тран сцен дент но, не го као при ро ди нај бли же и 
нај не по сред ни је: „Ани мал ност ви ше не по бу ђу је стра ву; ду хо ви та је и 
срећ на, раз дра га ност у при лог жи во ти ње у чо ве ку пред ста вља [...] нај по-
бе до но сни ји об лик ду хов но сти” [Niče 2015: 547]. По сма тра мо ли га из ове 
пер спек ти ве, са вре ме ни по јам ду ха мо гао би се по и сто ве ти ти са спе ци фич-
ном вр стом „ра да на при ро ди”, слич но као што се мо дер ни ин ду стриј ски 
про из вод за сни вао на тех нич кој об ра ди при род них си ро ви на. Ипак, у 
слу ча ју ин ду стри је, оно при род но је тек па сив ни објекат тех но ло шке 
пре ра де, док је у слу ча ју чо ве ка оно при род но ак тив ни ре сурс ко ји сам из 
се бе до но си ду хов не пло до ве. Оно што Ни че при то ме ни је узео у об зир, 
од но си се на ну жно на ру ша ва ње дру штве ног угле да фи ло зо фа и ње му 
то ли ко дра гих умет ни ка, ко ји се не ка да за слу жи вао упра во успе шним 
пре вла да ва њем при род них да то сти и оти ски ва њем у су блим ну ра ван 
ду ха, ка ко у сми слу по стиг ну ћа пој мов ног ми шље ња, та ко и с об зи ром 
на ства ра ње но вих и не по зна тих ви зу ел них об ли ка. 

Ка да се ду хов но по че ло уста но ви ло у срећ ној и раз дра га ној ани мал но-
сти, све тло да на су мо гли да угле да ју они жи вот ни об ли ци у ко је се сту па 
с ла ко ћом и ко ји не из и ску ју му ко трп ни рад без ко јег не ма ни фи ло зо фи је 
ни ти умет но сти. Има мо ли у ви ду са вре ме ну по зор ни цу спек та ку лар них 
ви до ва за ба ве и ко мер ци ја ли зо ва ну, го то во нео гра ни че ну по ну ду адре на-
лин ских ек ста за ани мал но сти, мо ра ће мо при зна ти да је Ни че ов „по бе-
до но сни об лик ду хов но сти” мо жда не где и оте ло вљен, али да то сва ка ко 
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ни је слу чај у ме ди ју фи ло зо фи је и умет но сти. Стра те шка опре де ље ност 
мо дер них др жа ва у прав цу мак си ма ли зо ва ног раз во ја тех но ло ги је ну жно 
је де вал ви ра ла не ка да кул тур но пре сти жну ау ру умет ни ка, као што је и 
им пе ра тив раз во ја праг ма тич но упо тре бљи вих при род них на у ка по ре ме-
тио не при ко сно ве но ме сто фи ло зо фа као не за мен љи вих ду хов них де лат ни-
ка. Фу ту ри сти су схва ти ли тај про цес бо ље од дру гих, тра же ћи сво је ме сто 
под Сун цем по сред ством при зна ња и на кло на по вла шће ном уче њач ком 
по го ну са вре ме ног све та. Сли кар Ум бер то Бо ћо ни (Um ber to Boc ci o ni), при-
ме ра ра ди, ни је био са мо за го вор ник иде је да се чо век раз ви ја у прав цу 
ма ши не, не го је, за јед но са сво јим фу ту ри стич ким ко ле га ма, у пр вом Ма-
ни фе сту фу ту ри стич ких сли ка ра (Il ma ni fe sto dei pit to ri fu tu ri sti), на пи-
са ном у ми лан ском ка феу то ком јед не фе бру ар ске ве че ри 1910. [Pog gi 2008: 
3], ујед но за го ва рао и ну жност да умет ност мо ра да сле ди узор на у ке, као 
не у пит не па ра диг ме са вре ме но сти: „Ми са да ста вља мо гле да о ца у сре ди-
ште плат на. По сва ку це ну же ли мо да уђе мо у жи вот. По бе до но сна на у ка 
на ших да на не ги ра ла је сво ју про шлост да би бо ље од го во ри ла ма те ри-
јал ним по тре ба ма на шег вре ме на, же ли мо да умет ност, не ги ра ју ћи сво ју 
про шлост, мо же да од го во ри ин те лек ту ал ним по тре ба ма ко је нас по кре ћу” 
[Boc ci o ni et al. 1979: 173]. 

Оно што нам је ов де по себ но за ни мљи во ве за но је за бор бе ну ре то ри-
ку ко јој при бе га ва ју и Ни че и Бо ћо ни. Фи ло зоф и сли кар се бе про мо ви шу 
као да су све до ци бит ке ко ја је већ од лу че на. И то у ко рист ани мал но сти, 
од но сно на у ке. Упра во оне су „нај по бе до но сни је” (мај стор сти ла Ни че 
на мер но пре те ру је и кре и ра пле о на зам), од но сно „по бе до но сне”. У та квом 
исто риј ском кон тек сту, не ка да шњи пу те ви ин ди ви ду а ци је ви ше ни су 
до ла зи ли у об зир. Мар ги на ли зо ва ни но си о ци бар ја ка мо дер но сти и ди ри-
ген ти но вог се ку лар ног ду ха, пре све га, мо ра ли су се су о чи ти с лек ци јом 
ко ја под у ча ва о не мо ћи по је дин ца у са вре ме ним усло ви ма. Њи хов од го вор 
са сто јао се у кре а ци ји сна жног Ми ко је од луч но из ра жа ва сво ју во љу у 
са же том и ја сно фор му ли са ном ме ди ју ма ни фе ста за ко ји је нај ва жни је 
да бу де ма сов но ди стри бу и ран, би ло пу тем за у зи ма ња јав ног про сто ра у 
днев ним но ви на ма, би ло по сред ством из ба ци ва ња ле та ка из ва зду ха или 
њи хо вог де ље ња на тр го ви ма. По ред то га, гру пе аван гар ди ста стра те шки 
по ка зу ју не скри ве ну спрем ност на со ли дар но де ло ва ње у име оства ри-
ва ња за јед нич ких ци ље ва. Њи хо ва ре ак ци ја је сто га оче ки ва но во ди ла у 
прав цу кон сти ту ци је но вог ти па ко лек ти ва: „Тран сфо р ма ци ја дру штве ног 
по ло жа ја умет ни ка нај бо ље пре во ди обрат мо дер но сти. Са про ле те ри за-
ци јом ње го вог ста ту са ус по ста вља се и де мо кра ти за ци ја умет но сти и књи-
жев но сти [...] као ре ак ци ја, аван гар да мо би ли ше ко лек тив ни про тест” [Ra vel 
2007: 14]. 

Из пер спек ти ве ко ја уо ча ва ко ме ша ња на по љу но вих ли ков них ме ди-
ја, ла ко се ра за зна је пре лаз из ин тим не, де ли кат не ис по ве сти умет ни ка, 
ко ја се обра ћа по је ди нач но сва ком свом по сма тра чу, у ро бу сно и на ме тљи-
во са оп ште ње у ко јем се гру па обра ћа из у зет но ши ро ком кру гу пу бли ке, 
у на ме ри да је при до би је за се бе и да сво је иде је ома со ви и учи ни их уни-
вер зал ним: „Уо ста лом за ни мљи во је при ме ти ти ка ко на су прот крај ње 
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ти ши не Се за но вих сли ка исто вре ме но сту па бу ка пр вих пла ка та, а на спрам 
Се за но ве пра при ро де се ја вља је дан ве штач ки свет” [Sedlmayr 1956: 100]. 
Гла сни по ви ци и по зи ви на умет нич ку кон сти ту ци ју но вог ко лек тив ног 
иден ти те та, чи тљи ви на стра ни ца ма аван гард них ма ни фе ста, у слу ча ју 
Ху сер ло ве фе но ме но ло ги је су ака дем ски пре то че ни у по зив на кон сти ту-
ци ју за јед ни це фи ло зоф ских срод ни ка: „Ху сер ло ва иде ја фи ло зо фи је је 
од ре ђе на ми шљу об на вља ња иде је фи ло зо фи је за сно ва не са Со кра том и 
Пла то ном, као ап со лут ног са зна ња у ње го вој по ве за но сти са са мо са зна-
њем. Као та ква, иде ја фи ло зо фи је је у Ху сер ло вим очи ма оства ри ва са мо 
у јед ном бес ко нач ном исто риј ском про це су, а не као де ло јед ног чо ве ка и 
с̓и сте ма’” [Be r net et al. 1989: 4]. За јед ни цу о ко јој је реч на оку пу би др жа-
ла иде ја „бес ко нач ног за дат ка”, ко ји не тре ба по и сто ве ти ти тек са ба шти-
ње ном фи ло зоф ском све шћу о не ис црп но сти ми са о них по стиг ну ћа, не го 
са иде јом да је са ма ствар ност за да так на ко јем ва ља ко лек тив но ра ди ти, 
без илу зи је о то ме да се он би ло ка да мо же ко нач но ре ши ти [Fel lmann 2007: 
285]. Не мо гућ ност ко нач ног ре ша ва ња то га за дат ка Хај де гер пре по зна је 
у про па да њу (Ver fal len), ко је ка рак те ри ше као те мељ ни на чин бив ство-
ва ња сва ки да шњи це [He i deg ger 1993: 175]. Ов де ће нам би ти по себ но 
ва жне ни ти ко је по ве зу ју аван гард не и фе но ме но ло шке ви зи је ко лек тив-
ног, а не ви ше на гла ше но лич ног, по је ди нач ног ау тор ског ра да. 

АВАН ГАРД НИ ГЛО БАЛ НИ ЧО ВЕК VER SUS  
РО МАН ТИ ЧАР СКИ ПО ЈЕ ДИ НАЦ

Идеј но при бли жа ва ње фи ло зоф ског ми шље ња и про ду бље них аван-
гард них ре флек си ја о ме ди јал ној по себ но сти сли ке ни је се ви ше од ви ја ло 
у сме ру ко ји је по зна ва ла и тра ди ци ја. Пи та ње кон вер ти бил но сти сли ке 
и пој ма у са вре ме ним усло ви ма ни је од лу чи ва но у од ме ра ва њу или вред но-
ва њу од ре ђе них умет нич ких по стиг ну ћа, на осно ву он то ло шке или есте-
тич ке пој мов но сти. При бли жа ва ње ли ков ног и фи ло зоф ског ста ва та ко ђе 
се ни је сво ди ло на пу ке ана ло ги је за хва љу ју ћи ко ји ма би смо мо гли да 
кон ста ту је мо по је ди не при ме ре сво је вр сног „пре во ђе ња” фе но ме но ло шког 
пој мов ни ка у те о риј ску апа ра ту ру аван гард не умет но сти. Ко му ни ка ци ја 
ће по чет ком 20. ве ка за по че ти и у сме ру од сли ке ка пој му. По дроб ни је 
ис тра жи ва ње кон крет них све до чан ста ва о идеј ној срод но сти не ми нов но 
ће за па зи ти и зна чај не на зна ке кре та ња у сме ру обрат ном од уо би ча је ног, 
од умет но сти ка фе но ме но ло ги ји. 

Ка да је реч о аван гард ним тен ден ци ја ма ка иде ја ма ко је су пре по зна-
тљи ве као фи ло зоф ске, Хо лан ђа нин Тео ван Ду збург (Theo van Do es burg) 
ће мар кант ни је од дру гих у пр ви план ста ви ти тран сцен ден ци ју умет ни-
ко ве по је ди нач но сти у прав цу уни вер зал но сти ли ков ног је зи ка, чи ме је 
до спео у су сед ство фи ло зоф ских те жњи за ус по ста вља њем оп штег пој-
мов ног је зи ка. Из не на ђу ју ће бли зак Хе ге ло вој кри ти ци нео сно ва не ап со-
лу ти за ци је по себ ног и по је ди нач ног као не при хва тљи вих и не при клад них 
за ства ри фи ло зо фи је, Ду збург је та ко ђе ин си сти рао на пре вла да ва њу 
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ма ни ра као усло ву за мо гућ ност оства ре ња свр хе умет нич ког ра да. Пре-
ма ње го вом ми шље њу, ис по ста вља се да ни је са мо фи ло зо фи ја без дан за 
по себ но сти, не го се исто мо же ре ћи и за умет ност. Ако ва жи да „онај ко 
је об у зет по себ но сти ма у дру го ме не ви ди ни шта дру го до по себ но сти” 
[He gel 1971: 22], та ква осо ба, пре ма Ду збур гу, не би би ла ка дра да ус по-
ста ви есте тич ки од нос пре ма умет нич ком де лу. Она би ну жно та во ри ла 
у де та љу, у оном не ти пич ном, би ла би за о ку пље на ку ри о зи те том, не спо-
соб на да ус по ста ви до дир из ме ђу це ли не при ка за ног и оп што сти. По ен та 
ова квог од но са про бле ма тич на је пре вас ход но због то га што је на чин при-
сту па умет нич ком ге сту при шао не при јат но бли зу ре ла ци ји уо би ча је ној 
спрам мод них екс тра ва гант но сти. За раз ли ку од стан дар да свој стве них 
мо ди, есте тич ки стан дард би сва ка ко из и ски вао ис ко рак из ван по себ ног. 
Уто ли ко је за ни мљи во да по ре кло умет нич ке оп што сти хо ланд ски сли кар 
от кри ва на ис тој адре си на ко јој је ви ди и фи ло зо фи ја: ниг де дру где не го 
у умет нич ки по сре до ва ном уни вер зал ном је зи ку: „Не до пу шта ју ћи сли-
ко ви тој слу чај но сти и при род ној ра зно ли ко сти да пре ваг ну, он [сликар] 
на сто ји да оства ри из раз оп ште иде је свр сис ход ним ор га ни зо ва њем ли-
ко ва и за по ста вља њем де та ља” [Dus burg 1979: 33].

Стро же по сма тра но, Ду збур гов по зив на уни вер зал ност умет нич ког 
је зи ка у се би но си кли це аван гард не ан тро по ло ги је, у ко јој из над све га 
тре ба тра жи ти фун да мен тал не от кло не у од но су на ро ман ти чар ску по е-
ти ку. На и ме, ро ман ти чар ска су бјек тив ност има ла је ам би ци је да оства ри 
це ло ви тост [Проле 2013: 141–170] људ ског би ћа те да, кан тов ски ре че но, 
по сред ством ин те грал но схва ће не умет но сти, до кра ја оства ри све чо ве-
ко ве дис по зи ци је, под усло вом да при то ме она ипак оста не ду бо ко лич на, 
ин ди ви ду и ра на и ин тим на. За раз ли ку од ро ман ти ча ра, аван гар ди сти до-
но се ви зи ју оп штег, гло ба ли зо ва ног, тех но ло шки и ме диј ски по сре до ва ног 
чо ве ка ко ји го то во да и не при ме ћу је да све ви ше ли чи на љу де око се бе. 
С тим у ве зи мо же мо се по зва ти и на од лич на за па жа ња ком па ра ти сте 
Алек сан дра Фла ке ра: „Чо вјек у аван гард ном мо де лу ни је ин ди ви ду ал но 
оби ље жен. Аван гар да нас ни је на у чи ла го во ри ти о ин ти ми. Аван гар да 
нам да је но во ви ђе ње, али гло бал ног сви је та” [Fla ker 1982: 354]. 

Јед но зна чан од го вор на ис кре ну упи та ност Ху га Ба ла (Hu go Ball) о ка-
рак те ру да да и стич ког ис ко ра ка и стра хо ва ња да су истин ски но ве би ле тек 
илу зи је и за блу де ко је су аван гар ди сти не го ва ли о но вим пу те ви ма умет-
но сти: „ни смо ли ми ипак оста ли са мо ро ман ти ча ри?” [Ball 1927: 100], мо-
гао би се про на ћи на адре си же сто ких кри ти ка ин ди ви ду а ли зма, ко је су 
чи тљи ве код го то во свих аван гар ди ста. Шта ви ше, са вре ме ни Ze it ge ist нам 
ну жно оста је из ван до ма ша ја уко ли ко пре ви ди мо зна чај не на зна ке де-
вал ви ра ња ин ди ви ду а ци је. Иде ја во ди ља мо дер но сти, ко ја је по чев ши од 
ре не сан се из град њу људ ско сти до во ди ла у ве зу с прин ци пом ин ди ви ду-
а ци је, до спе ће у ви зир кри ти ке као из раз оту ђе не и са мо жи ве, са мим тим 
и дру штве но не де лат не и ја ло ве људ ско сти. 

Ре то ри ка је, оче ки ва но, би ла нај о штри ја ме ђу со вјет ским аван гар-
ди сти ма. Ка да год се по ме ну бур жо а ски умет ни ци, њи хов тон би по стао 
не по мир љив, а осу да ко лек тив на: „на уч но је до ка за но њи хо во мр тви ло и 



кон тра ре во лу ци о нар ност” [Brik 1983: 21], при че му је од лу чу ју ћа ли ни ја 
раз два ја ња тра же на у ди стинк ци ји ми –ви, а не ви ше ја –ти. Умет ник се 
ви ше не дис тан ци ра од дру гог умет ни ка, ни ти од не ког умет нич ког прав-
ца, не го од то тал но сти исто ри је јед ног све та у ко јем су умет но сти и умет-
ни ци игра ли не слав ну, оту ђе ну уло гу пу ких шра фо ва у ме ха ни зми ма 
двор ског и цр кве ног по рет ка. Идеј но по ре кло та ко од луч не дис тан це ипак 
ни је ве за но за Ок то ба р ску ре во лу ци ју, не го се же ба рем три де це ни је ра ни-
је. На слов књи ге Фер ди нан да Те ни са (Fe r di nand Tönnies) из 1887. За јед ни-
ца и дру штво до но си иде ју да по сто је два ти па ин тер су бјек тив не кон сти-
ту ци је. У пр вом, ко ји је не ка да функ ци о ни сао, а у са вре ме ним усло ви ма 
би тек тре ба ло да по но во на ста не, оно за јед нич ко од ре ђу је и но си оно по-
је ди нач но, док се дру штво до жи вља ва као про стор ин ди ви дуа, за ин те ре-
со ва них за оп штост је ди но уко ли ко она до при но си оства ри ва њу њи хо вих 
се бич них ин те ре са. По и сто ве ћу ју ћи два мо де ла ин тер су бјек тив но сти са 
„об ли ци ма људ ске во ље”, Те нис је имао на уму да је ко рен дру штве но сти 
у „су сре та њу ин ди ви ду ал них са мо во ља” док је, с дру ге стра не, оби чај 
„суп стан ци ја за јед нич ке во ље” [Tönnies 1887: 147]. Дру гим ре чи ма, усред 
про це са из у зет не дру штве не ди на ми ке и ра ста ка са вре ме ним ве ле гра-
ди ма, Те нис про мо ви ше во љу за оно што пред ње го вим очи ма фак тич ки 
иш че за ва. Та ко се, при ме ра ра ди, ње го ва ди стинк ци ја из ме ђу град ског 
жи во та, чи ји су бјект је на вод но ре ли ги ја, и ве ле град ског жи во та, чи ја 
су бјек тив ност се сво ди на нео ба ве зност и слу чај ност пу ких кон вен ци ја 
[Tönnies 1887: 289], не мо же схва ти ти дру га чи је, не го као че жња за ожи-
вља ва њем бо љих вре ме на ко ја су не по врат но про шла. 

Осврт на по те зе овог со ци о ло га зна ча јан је због то га што би се и аван-
гард не на де усме ре не ка де ла њу у окви ри ма но вог ти па за јед ни це та ко ђе 
мо гле на зва ти кон тра фак тич ким. На о чи глед тен ден ци ја пси хо ло ги за ци-
је и пот пу ног усред сре ђи ва ња по је дин ца на са мог се бе, ва ља при ме ти ти 
па ра докс да тај са мо за гле да ни по је ди нац све ма ње ли чи на се бе, а све ви ше 
по ста је на лик на дру ге. Има мо ли у ви ду да је у са вре ме но сти по је ди нац 
по стао „жр тва илу зи је да је го спо дар сво је вла сти те суд би не” [Béji 2004: 
17], по себ ну па жњу ће мо по кло ни ти на сто ја њи ма ко ја ко лек тив ну су бјек-
тив ност из ри чи то ста вља ју ис пред ин ди ви ду ал не. У то ме је Те нис ис пр-
ва био уса мљен, али се већ у на ред ној ге не ра ци ји од ре ђе ни ис ко ра ци у 
том прав цу мо гу пре по зна ти, ка ко код ли бе рал но ори јен ти са ног Ху сер ла, 
та ко и код ан ти ли бе рал них аван га р ди ста. 

Ка да твр ди да оно за јед нич ко кон сти ту и ше оно по је ди нач но, осни вач 
фе но ме но ло ги је се не освр ће на тра ди ци о нал не об ли ке дру штве но сти, 
ни ти се осла ња на до ступ на ет но граф ска ис тра жи ва ња. Још ма ње му је 
ста ло да ука же на ге не а ло ги ју обез ли ча ва ња ко ја је за слу жна за сла бље-
ње за јед ни це и за јед ни штва. За раз ли ку од свог ко ле ге со ци о ло га, Ху серл 
оно кон сти ту тив но су бјек тив но сти не пре по зна је са мо у ре ал ном, не го и 
у мо гу ћем, пред ла жу ћи у ту свр ху нео ло ги зам све-за јед ни ца (All ge me in-
schaft). Тај по јам је код ње га ми шљен као осно ва жи вот ног све та ко ја у 
се бе укљу чу је ка ко по сто је ће оби чај но сне ин сти ту ци је и тра ди ци ју, тако 
јед на ко во ди ра чу на и о мо гу ћим ин сти ту ци ја ма и тра ди ци ји. То дру гим 
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ре чи ма зна чи да у кон сти ту ци ји по је ди нач ног ми шље ња и де ла ња не уче-
ству ју са мо они об ли ци за јед ни штва ко је по зна је мој је зик, мој на род и 
кул тур на ба шти на. Ху сер ло ва по ен та ни је ве за на за по ку шај да за јед ни цу 
што ви ше про ши ри и ин тер на ци о на ли зу је, не го да у наш по јам за јед нич-
ког укљу чи све оно што је мо гу ћа осно ва на шег жи вот ног све та, а при 
то ме не об у хва та са мо ствар ну и не ка да шњу, не го и мо гу ћу ин тер су бјек-
тив ност. 

АНО НИМ НИ ИДЕ АЛ КО ЛЕК ТИВ НОГ СТВА РА ЛА ШТВА

Бу ду ћи да је струк ту ра ин тен ци о нал но сти из вор ни ја од сва ког по је-
ди нач ног су бјек та, сва ки опа же ни ин тен ци о нал ни објект ну жно је мо рао 
би ти де нун ци ран као пу ки, за умет ност пот пу но ире ле вант ни при вид 
[Hus serl 1980: 584]. Ху сер лов зах тев да се мо ра мо што ви ше уда љи ти од 
ис ку стве них да то сти да би смо би ли у при ли ци да се при бли жи мо њи хо-
вој су шти ни, аван га рд ни умет ни ци би без мно го пре ми шља ња при сво ји ли 
као вла сти ти cre do. Оту да ни је ни ма ло слу чај но да је идеј ну по за ди ну 
Ма ље ви че вог сли кар ства Мар ти но име но вао „ап стракт на фе но ме но ло-
ги ја” [Mar ti ne au 1977: 63]. Као да је Ху сер ло ва раз ли ка из ме ђу ем пи риј ског 
и тран сцен ден тал ног ја, пре ма ко јој се из вор ност, оп штост и за ко но мер-
ност оног ем пи риј ског увек тра жи и на ла зи у тран сцен ден тал ном, сво је 
нај мар љи ви је и нај вер ни је след бе ни ке сте кла у аван гард ним умет ни ци ма. 
Упра во ме ђу њи ма мо же мо да уста но ви мо пра ве ре а ли за то ре фе но ме но-
ло шке те зе да је тран сцен ден тал но Ми увек апри о ри над ре ђе но тран сцен-
ден тал ном Ја. Ни је по треб но мно го пре во ди лач ког тру да да би смо Ма-
ље ви че ву по е тич но ис ка за ну иде ју да сли ка ју ћи „го ли ква драт на бе лој 
осно ви” он ни је ци љао на пра жње ње умет но сти од свих зна чењ ских на-
зна ка, јер та сли ка има свој са др жај, с тим што се он ве зу је за „до жи вљај 
пу сто ши” [Mаљевич 2010: 211], по ве за ли са ра ди кал но шћу ко ја од ли ку је 
фе но ме но ло ги ју ста вља ња у за гра де и ме та фо ром „по ни ште ња све та” из 
Иде ја I. Уко ли ко је тран сцен ден тал но Ми увек „пре” тран сцен ден тал но га 
Ја, он да на по ре до с иде ал ним са др жа ји ма, ко ји ни су из ло же ни про ме ни 
у на шем све сном жи во ту, има мо са кон сти ту тив но уче шће ин тер су бјек тив-
не сфе ре ко ја се исто риј ски ме ња и пре о бли ку је. Ов де нај пре ва ља има ти 
у ви ду да ак тив но про из во ђе ње иде ал них тво ре ви на Ху серл на зи ва „от кри-
ва ње”, ево ци ра ју ћи на го то во пла то нич ки на чин са др жа је ко ји и „пре нас” 
по сто је, од но сно иде ју да је сва ко истин ско зна ње оса да шње ње оно га што 
ни је ори ги нар но да то. Уко ли ко га пре ве де мо у ре ги стар ви ђе ња и ка же мо 
да сва ко пра во ви ђе ње оса да шњу је оно што ни је из вор но да то, мо же мо 
да уви ди мо да упра во та квој вр сти оса да шње ња те жи ве ћи на аван гард них 
сли ка ра.

С дру ге стра не, не тре ба ис пу сти ти из ви да ни мар кант не ди јаг но зе, 
ко је нам од Марк са до Бен ја ми на скре ћу па жњу на са вре ме ну до ми на ци ју 
ин ди ви ду ал не ре флек си је, на спрам ко је се од ви ја „по то ну ће ко лек тив не 
све сти у све ду бљи сан”, од но сно у „ста ње ла тент но сти” [Ma kro po u los 1989: 
69]. Ни су ли Ху сер ло ве не у мор не ре флек си је тран сцен ден тал не све сти, 
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ко је укљу чу ју чак и при зна ње „ира ци о нал но сти тран сцен ден тал ног фак-
ту ма” [Хусерл 2012: 283], те аван га рд не оп се си је оним дру штве но цен зу-
ри са ним и ра зум ски по ти сну тим, по пут не по сред но сти, сно ва, не све сног 
и ду бин ски скри ве ног, чи тљи ве упра во на прет по став ци осве тља ва ња 
оног ла тент ног и нео све шће ног? 

Аван гард не ан тро по ло шке пред ста ве ни су би ле ни при бли жно за ин-
те ре со ва не за чи ње нич ност чо ве ко вог ег зи сти ра ња, јер су пре вас ход но 
ци ља ле на ду бин ске ве зе из ме ђу са вре ме ног на чи на жи во та и ње го ве се -
измо гра фи је по сред ством умет но сти. Дру гим ре чи ма, за ни ма ло их је све 
што би мо гло да по мог не при од го ва ра њу на пи та ње: ка кав би чо век еn 
général мо гао да бу де? Умет нич ка по е ти ка аван гар ди ви ше ни је лич на, 
не го над лич на, она из и ску је од ба ци ва ње свих слу чај них на но са ин ди ви-
ду ал ног ка рак те ра и кон тин гент ног људ ског ис ку ства. При том је на ро чи-
то за ни мљи во да та ква по е ти ка, са свим у ду ху Ху сер ло вих ме ди та ци ја, 
за пра во про во ди „тран сгре си ју гра ни ца его ло ги је да би нас од ве ла на праг 
оно га што је Јан Па точ ка про јек то вао под на сло вом асу бјек тив не фе но-
ме но ло ги је” [Célis 1995: 81]. Пре ла же ње пре ко и на пу шта ње гра ни ца ега 
код аван гар ди ста ни је би ло то ли ко ве за но за сту ди ра ње об ли ко твор них 
мо ћи па сив не син те зе. За раз ли ку од фе но ме но ло га, њих су пре вас ход но 
за ни ма ле мо гућ но сти на пу шта ња ра ци о нал но сти као основ не во ди ље људ-
ског жи во та. Те за ко ја је Ма ље ви чу ва жи ла као са мо ра зу мљи ва и нео спо р на 
гла си да у кул ту ри не мо же би ти на прет ка и то са мо због то га што је ру-
ко во ђе на ра зу мом. Да би смо мо гли да раз у ме мо ње ну не при ко сно ве ну и 
јед но знач ну кри тич ку оштри цу нај пре је нео п ход но да ува жи мо став да 
„бес пред мет ни жи вот” не ма ни ка кве ве зе с не ким об ли ком чи сте ре флек-
си је, не го га ва ља по и сто ве ти ти са (Ни чеу то ли ко дра го це ним) „од су ством 
сва ке узроч но сти, са де ло ва њем чи стог уз бу ђе ња” [Маљевич 2010: 336]. 

Ен ту зи ја зам гло ба ли зо ва ног жи во та код аван гар ди ста с ра до шћу 
оче ку је вре ме у ко јем не ће до ми ни ра ти су бјек тив ност и ин ди ви ду ал ност, 
не го це ло куп но дру штво или, у нај ма њу ру ку, по је ди не дру штве не гру пе. 
Ако се ро ман ти чар ска есте ти ка обра ћа ла по је дин цу, ин си сти ра ју ћи на 
ње го вој про ме ни, аван гард ним ма ни фе сти ма је на ро чи то би ло ста ло до 
про ме не ко лек ти ва. Из над све га су аван гар ди сти упо зо ра ва ли на дру штве-
ну ја ло вост ко ја не ми нов но сле ди на кон уви да да су се не ки умет ни ци 
про ме ни ли, уко ли ко су се те про ме не од ви ја ле ис кљу чи во на лич ном, 
по је ди нач ном ни воу. Успе шна ди на ми ка у окви ри ма по је ди нач не пер спек-
ти ве пред ста вља по же љан ис ко рак, али се њен ре зул тат сво ди на оства-
ри ва ње ин те ре са по је ди нач ног Jа. 

То ме на су прот, истин ски ин те рес за јед ни це би ва ак ти ви ран тек уко-
ли ко умет ни ци од у ста ну од сво га по је ди нач ног Jа и окре ну се ка ко ко лек-
тив ном уоб ли ча ва њу са мих се бе, та ко и уоб ли ча ва њу ко лек ти ва. Тек на 
осно ву ове аван гард не кри ти ке ли бе рал не иде о ло ги је, у чи јем сре ди шту 
се на ла зе ин те ре си по је дин ца, мо же мо раз у ме ти њи хо ва не се бич на на сто-
ја ња да пру же свој до при нос, чак и та да ка да је он под ра зу ме вао од ри ца ње 
од умет нич ког иден ти те та и пот пу ну, без у слов ну по жр тво ва ност ра ди 
оства ри ва ња про ме ње ног дру штва. При томe је ва жно на гла си ти да при-
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ме ри та кве по жр тво ва но сти ни су тек ве за ни за исто риј ску пли му ко лек-
тив них иде а ла, те да њи хо во на ста ја ње ни је спе ци фич ност ру ских, од но-
сно со вјет ских аван гар ди ста, јер су слич ним, „по ли тич ким” пу тем по шли 
и не ки фран цу ски, ита ли јан ски, срп ски и мно ги дру ги умет ни ци. На по-
кон, иде ја ко лек тив не при ро де умет нич ког ра да јед на ко ма сов но је са зре-
ва ла и у дру штви ма ко ја су у сна же њу ко лек ти ви зма пре по зна ва ли опа сност 
од дру штве ног ра ди ка ли зма. Ов де на рав но ми сли мо на рад Хел му та Пле-
сне ра из 1924. Гра ни це за јед ни це (Gren zen der Ge me in schaft), ко ји до но си 
из у зет но ра зло жно и ела бо ри ра но су че ља ва ње с дру штве но ра зор ним и 
пре те ћим аспек ти ма Те ни со ве за ми сли за јед ни це.

Исти ни за во љу, по зна је мо и при ме ре по зи тив них прак си. Два де се те 
го ди не про шлог ве ка обележилa су ве о ма успе шна и про дук тив на ис ку-
ства за јед нич ког умет нич ког ра да. При ме ра ра ди, Вал тер Гро пи ус (Wal ter 
Gro pi us) у ма ни фе сти ма ве за ним за осни ва ње вај мар ског Ба у ха у са отво-
ре но је по зи вао на дав на шње прин ци пе за јед нич ког жи во та и са рад ње 
мај сто ра и уче ни ка. На ме ра те са рад ње би ла је везана, из ме ђу оста лог, за 
до ка зи ва ње да умет ност ни је ин ди ви ду ал ни про из вод оту ђе ног по је дин-
ца, не го је за јед нич ки про из вод ор га ни зо ва ног ко лек ти ва ко ји бри жљи во 
не гу је сво је основ не вред но сти. Ако је по ре кло умет нич ког де ла ко лек тив-
но, он да оно мо же да на ста не са мо у за јед нич ком ра ду, као из раз ме ђу соб не 
упу ће но сти и са рад ње. Про дук ти ван дру штве ни ко лек тив по ста је мо гућ 
он да ка да је сва ки по је ди нац у ње му спре ман да се од рек не сна жне ро ман-
ти чар ске су бјек тив но сти у име знат но скром ни је, ко лек ти ву под ре ђе не 
лич но сти. Не до вољ но је по зна то да је име ове не сва ки да шње умет нич ке 
ин сти ту ци је би ло ве за но за оства ри ва ње ано ним них прин ци па ко лек тив-
ног ства ра ла штва: „Као при мер пле ме ни те са рад ње он [Гропиус] је по ме-
нуо Ba uhütt e, сред њо ве ков ну ло жу у ко јој су љу ди свих умет нич ких ди-
сци пли на [...] а̓р хи тек те, ва ја ри, за на тли је свих вр ста, у хо мо ге ном ду ху 
и скром но до при но си ли сво јим не за ви сним ра дом за јед нич ком за дат ку 
ко ји је ста јао над њи ма’. Тај иде ал ано ним но сти, ра да у скла ду са ви шим 
ци љем де ли ли су сви до а је ни ин сти ту ци је чи је име је про сто за ме ни ло 
ʼHütte’ са ʼHa us’ [We ber 2009: 31]”.

Ипак, не тре ба смет ну ти с ума да је на кон ис ку ста ва из Дру гог свет-
ског ра та са вре ме ни сен зи би ли тет на ви као да у сва кој вр сти по ти ра ња 
ин ди ви ду ал но сти спрем но и не дво сми сле но пре по зна је опа сне то та ли тар-
не тен ден ци је, а у на го во ру на жр тво ва ње по је ди нач ног Ја на ол тар не при-
ко сно ве ног ко лек ти ва, уо ча ва по у здан симп том угро же не дру штве но сти, 
у сми слу од ри ца ња за јед ни це од ме ха ни за ма за хва љу ју ћи ко ји ма она 
ина че шти ти сво је при пад ни ке од са ме се бе. С дру ге стра не, до са да шње 
ис ку ство гло ба ли за ци је ће нас спре чи ти да ола ко осу ди мо аван гард ни 
сан о гло бал ном чо ве ку ко ји оста вља иза се бе и ло кал не и на ци о нал не 
осо бе но сти, као не по пра вљи во на и ван и нео ства рив. Пре не го што аван-
гард не ам би ци је и ве ру у мо ћи умет но сти да тран сфор ми ше ко лек тив 
од ба ци мо као то та ли тар не тлап ње, мо ра мо се под се ти ти на јед но знач не 
ре ак ци је ис так ну тих аван гард них умет ни ка ко је су се раз ра чу на ва ле 
упра во са јед но ум ном те о ри јом и прак сом. По ред то га, ва ља скре ну ти и 
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па жњу да из вор на ин ту и ци ја аван гар ди ста не ма афи р ма ти ван са др жај, 
јер је ве за на за од ба ци ва ње по ве ре ња у схва та ње и ин тер пре та ци ју све та 
по ла зе ћи од јед ног утвр ђе ног ста но ви шта, из јед не је ди не тач ке. Оту да 
њи хов го вор о ко лек ти ву и о за јед ни ци, ни по што ни је из раз че жње за 
мо но ло гом или за до ми на ци јом јед но у мља, не го је пре по зив на ди ја лог, 
плу рал ност, ви ше знач ност. Уто ли ко и окрет ка ап стракт ној умет но сти и 
уки да ње те мат ске усме ре но сти ка пред мет ном све ту ни су мо ти ви са ни 
би зар ном по тре бом за су жа ва њем од но са умет нич ке су бјек тив но сти и 
све та, не го за про ши ри ва њем то га од но са по врх фак тич ке кон фи гу ра ци је 
по сто је ћег све та.
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ТА ТЈА НА МЕН ТУС
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју
Ви со ког Сте ва на 2, Бе о град, Ср би ја
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се раз ма тра из ло же ност стре су као јед ном од ме-
ха ни за ма пу тем ко јег со ци о е ко ном ски по ло жај мо же ути ца ти на ква ли тет 
здра вља. Пре све га, пред ста вље на је при ро да по ве за но сти из ме ђу со ци о е ко-
ном ског по ло жа ја и ква ли те та здра вља, као и мо гу ћи ме ха ни зми њи хо ве 
по ве за но сти уоп ште. Пре ма хи по те за ма ди фе рен ци јал не из ло же но сти и 
ди фе рен ци јал не ра њи во сти, ап со лут ни со ци о е ко ном ски по ло жај нај бит ни ја 
је де тер ми нан та ква ли те та здра вља. Осим то га, у ли те ра ту ри је при сут но 
и ста но ви ште о зна ча ју ре ла тив не по зи ци је уну тар дру штве не хи је рар хи-
је као бит не де тер ми нан те из ло же но сти стре су, али и ква ли те та здра вља 
уоп ште. У том сми слу, пред ста вљен је по јам ста ту сне анк си о зно сти. За тим, 
пру жен је осврт на по ве за ност из ме ђу со ци о е ко ном ског по ло жа ја и из ло-
же но сти стре су, као и ре зул та ти до са да шњих ис тра жи ва ња у тој обла сти. 
Ко нач но, пред ста вље ни су ме ха ни зми пу тем ко јих из ло же ност стре су мо же 
ути ца ти на ква ли тет здра вља.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: со ци о е ко ном ски по ло жај, здра вље, стрес, хи по те за 
ди фе рен ци јал не из ло же но сти, хи по те за ди фе рен ци јал не ра њи во сти, ста-
ту сна анк си о зност

У со ци о ло ги ји здра вља и бо ле сти ве ро ват но нај и зу ча ва ни ји тип по-
ве за но сти је по ве за ност из ме ђу раз ли чи тих ин ди ка то ра со ци о е ко ном ског 
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по ло жа ја (би ло на ин ди ви ду ал ном, би ло на груп ном ни воу) и ква ли те та 
здра вља, при че му ме ђу ау то ри ма по сто ји ши рок кон сен зус о њи хо вој 
по зи тив ној ме ђу соб ној по ве за но сти. То се мо же уви де ти на при ме ри ма 
мно гих бо ле сти, не за ви сно од то га да ли се по сма тра пре ва лен ца, ин тен-
зи тет или сто па мор та ли те та: при пад ност нај ни жој со ци о е ко ном ској гру пи 
у од но су на ви ше гру пе зна чи и два и по пу та ве ћу ве ро ват но ћу хо спи та-
ли за ци је, три и по пу та ве ћу ве ро ват но ћу огра ни че ња у ак тив но сти ма 
услед бо ле сти, кра ће оче ки ва но тра ја ње жи во та итд. [Chen & Mil ler 2012].

По ме ну то ука зу је на по сто ја ње со ци јал ног гра ди јен та ква ли те та 
здра вља [Ma r mot 2004]. Иа ко су со ци о е ко ном ски фак то ри уоп ште мно го-
број ни и раз ли чи ти по при ро ди, они су ме ђу соб но по ве за ни и пу тем раз-
ли чи тих ме ха ни за ма де тер ми ни шу ква ли тет здра вља. Та ко, не ки од ме-
ха ни за ма пу тем ко јих уку пан со ци о е ко ном ски по ло жај ути че на здра вље 
мо гу би ти: фи зич ко окру же ње, у сми слу из ло же но сти кар ци но ге ни ма или 
па то ге ни ма уоп ште и сл.; со ци јал но окру же ње и с њим по ве зан сте пен 
при сту па од ре ђе ним со ци јал ним ре сур си ма, али и под ло жност ме ђу људ-
ском на си љу и агре си ји; про цес со ци ја ли за ци је и раз ли чи та ис ку ства 
ко ја мо гу ути ца ти на пси хич ки раз вој или тре нут но рас по ло же ње, афек те 
и ми шље ње; по на ша ње по ве за но са здра вљем итд. [A dler et al. 1994]. По-
ве за ност, та ко ђе, мо же би ти при вид на, а мо же функ ци о ни са ти и у обр ну том 
сме ру, о че му ће ка сни је би ти ви ше ре чи. Та ко ђе је бит но на по ме ну ти и 
да је по ве за ност ових ва ри ја бли кри во ли ниј ског ти па, и ва жи прин цип 
опа да ју ће мар ги нал не ко ри сно сти – сва ко до дат но по ве ћа ње со ци о е ко ном-
ског по ло жа ја до но си све ма ње по ве ћа ње ква ли те та здра вља [Wil kin son 
1996]. Ов де је нај бит ни ји ме ха ни зам ис ку ста ва ко ја де тер ми ни шу тре нут но 
пси хич ко ста ње. На и ме, по чев од 1990-их у на уч ној ли те ра ту ри се по че ло 
с на гла ша ва њем зна ча ја јед ног та квог ме ха ни зма по мо ћу ко јег се мо гу об-
ја сни ти со ци о е ко ном ске раз ли ке у ква ли те ту здра вља, а то је из ло же ност 
стре су. Та ко, већa смрт ност ме ђу ни жим дру штве ним сло је ви ма об ја шња ва 
се ве ћом из ло же но шћу раз ли чи тим вр ста ма стре са ме ђу при пад ни ци ма тих 
сло је ва, што се че сто на зи ва хи по те зом ди фе рен ци јал не из ло же но сти. По-
ред то га, че сто се ис ти че и тен ден ци ја да при пад ни ци ни жих сло је ва на 
рас по ла га њу има ју ма ње мо гућ но сти и спо соб но сти да се бо ре про тив те 
из ло же но сти и пре вла да ју је [Stronks 1997]. То се озна ча ва као хи по те за 
ди фе рен ци јал не ра њи во сти. Хи по те за ко ја укљу чу је обе на ве де не на зи ва 
се хи по те за жи вот ног стре са (eng. li fe stress hypot he sis) [Grzywacz et al. 2004].

Со ци о е ко ном ски по ло жај мо же се од ре ди ти као „кон структ ко ји од-
ра жа ва не чи ји при ступ ко лек тив но по жељ ним ре сур си ма, би ли они ма-
те ри јал на до бра, но вац, моћ, при ја тељ ске мре же, здрав стве на за шти та, 
сло бод но вре ме или обра зов не мо гућ но сти” [O a kes & Ros si 2003, пре ма: 
Oa kes & Ka uf man 2017: 25]. Стрес се мо же од ре ди ти као „од нос из ме ђу 
осо бе и око ли не, у окви ру ко га осо ба про це њу је да не ки аспект око ли не 
укљу чу је прет њу, гу би так или иза зов за ње не сна ге, при че му се ја вља ју 
ка рак те ри стич не про ме не пси хо фи зи о ло шке рав но те же” [Zotović 2002: 4]. 
Ово од ре ђе ње укљу чу је, ка ко на гла ша ва Зо то ви ће ва [i bid], два глав на схва-
та ња стре са у пси хо ло шкој ли те ра ту ри – стрес као до га ђај и као ре ак ци-
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ја на до га ђај. Да кле, кључ не ком по нен те стре са су: од ре ђе ни до га ђај или 
си ту а ци ја у спо ља шњој сре ди ни; ка рак те ри стич на су бјек тив на про це на 
до га ђа ја; из ме не у пси хо ло шком функ ци о ни са њу; фи зи о ло шке про ме не; 
и до жи вљај це ло куп ног про це са, при че му се под ра зу ме ва ме ђу за ви сност 
чи ни ла ца из до ме на око ли не и из до ме на осо бе ко ја до жи вља ва стрес, као 
и про мен љи вост по ме ну тих чи ни ла ца под ути ца јем те ку ће тран сак ци је.

И док по је ди нач на акут на по ја ва стре са не мо ра би ти на ро чи то штет на 
по ор га ни зам, и чак у од ре ђе ним си ту а ци ја ма мо же би ти функ ци о нал на, 
са свим је дру га си ту а ци ја у слу ча ју епи зо дич ног акут ног стре са, а још 
ви ше у слу ча ју хро нич не из ло же но сти стре су. По то њи се мо же од ре ди ти 
као „стрес ко ји а̓б нор мал но’ ис тра ја ва или тра је ду го, би ло због то га што 
се стал но из но ва ја вља, или епи зо дич но, или не пре кид но, би ло због то га 
што пред ста вља озбиљ не прет ње ко ји ма се те шко при ла го ђа ва и ко је је 
те шко пре ва зи ћи. То се од но си и на све о кол ни стрес, услед ви ше-ил и-ма ње 
кон стант них стре со ра са др жа них у жи вот ним или рад ним усло ви ма, и 
на акут но-ин ци дент не стре со ре, чи ји ефек ти на ста вља ју да по сто је и 
из ван ини ци ра ју ћег до га ђа ја” [Ba um et al. 1999: 132]. У екс трем ним усло-
ви ма, као што је рат, стрес мо же до ве сти до пот пу ног фи зич ког и пси хич-
ког кра ха [Opalić 2007]. Ка ко је из ло же ност хро нич ном стре су по тен ци-
јал но на ро чи то штет на по ква ли тет здра вља, ов де је пр вен стве но фо кус 
на њој. Ко ри сно је на по ме ну ти и то да у овом сми слу по зи тив ни и не га тив-
ни до га ђа ји ни су исто – док не га тив ни до га ђа ји узро ку ју ну жност адап та-
ци је и штет не пси хо фи зич ке про ме не, то се не мо же ре ћи и за по зи тив не 
до га ђа је, ко ји су с пси хо фи зич ком оме те но шћу са мо сла бо по ве за ни, а 
углав ном ни су уоп ште [Tho its 1983, пре ма: Tho its 1995: 54].

При пад ни ци раз ли чи тог со ци о е ко ном ског по ло жа ја до жи вља ва ју 
раз ли чи те вр сте стре са [Pe ar lin 1989]. Чак и ако је вр ста из ло же но сти стре-
со ри ма слич на за ни же и ви ше сло је ве, по сле ди це ма ни фе сто ва ња ових 
стре со ра мо гу би ти усло вље не со ци о е ко ном ским по ло жа јем. Нај зад, ре-
сур си ко ји се мо гу мо би ли зо ва ти у ци љу пре вла да ва ња стре са та ко ђе мо гу 
ва ри ра ти у за ви сно сти од по ло жа ја [Pe ar lin 1989]. Оки да чи стре са као и 
дру гих не га тив них емо ци ја мо гу би ти нај ра зли чи ти ји жи вот ни до га ђа ји. 
Ви ши со ци о е ко ном ски по ло жај, ме ђу тим, мо же на ви ше на чи на ути ца ти 
на то да се ути цај ова квих до га ђа ја ума њи или спре чи. Као што је по ме-
ну то, ви ши по ло жај про сто сма њу је ве ро ват но ћу из ло же но сти не га тив ним 
до га ђа ји ма. Дру го, ви ши по ло жај ве ро ват но зна чи и ви ше со ци јал них и 
пси хич ких ре сур са ко ји се мо гу ко ри сти ти у ци љу пре вла да ва ња стре сних 
си ту а ци ја и, са мим тим, зна чи и ма њу осе тљи вост на стре сна ис ку ства. 
Та ко, по је дин ци ни жих по ло жа ја мо гу има ти ма ње мо гућ но сти да ство ре 
и одр же со ци јал не мре же ко је би мо гле да убла же ефек те стре сних до га ђа ја 
[Ho u se et al. 1991]. Исто та ко, чак и при јед на кој из ло же но сти стре со ри ма, 
емо ци о нал но функ ци о ни са ње је по пра ви лу ви ше на ру ше но код при пад-
ни ка ни жих сло је ва [Kes sler 1979]. Из ме ђу оста лих, То ит со ва [Tho its 1995] 
на во ди да, иа ко по сто је ва ри ја ци је у ре зул та ти ма ис тра жи ва ња дру штве ног 
по ло жа ја и из ло же но сти стре су, ли те ра ту ра су ге ри ше да су при пад ни ци 
ни жих сло је ва по себ но осе тљи ви на стре со ре – ка да се по ре ди са слич ним 
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ни во и ма или ин тен зи те том стре сних ис ку ста ва, оне ко ји су на ни жим по-
ло жа ји ма ка рак те ри ше ве ћа из ло же ност стре су (али и де пре си је) не го оне 
на ви шим дру штве ним по ло жа ји ма.

Ни жи при хо ди, обра зо ва ње, или бо гат ство мо гу иза зва ти и одр жа ти 
ло ши је и стре сне жи вот не окол но сти, јер су углав ном по ве за ни са жи во-
том у сре ди на ма с ве ћом гу сти ном на се ље но сти, бу ком, кри ми на лом, за-
га ђе њем, дис кри ми на ци јом, сла бим при сту пом здрав стве ним уста но ва ма 
итд. На су прот то ме, жи вот у окол но сти ма ви шег по ло жа ја до но си ма ње 
опа сно сти и оску ди ца, ви ше со ци јал не по др шке (ко јом се мо гу обез бе-
ди ти пси хо ло шки и ма те ри јал ни ре сур си у ци љу пре вла да ва ња стре сне 
си ту а ци је) [Co hen 2004] и дру гих мо гућ но сти за пре вла да ва ње те шко ћа 
[Ba um et al. 1999]. Осим то га „упо р ни и те шки пси хо со ци јал ни усло ви до-
при но се уве ћа ној тен ден ци ји си ро ма шних да усва ја ју од ре ђе не не здра ве 
об ли ке по на ша ња, да па те од де пре си је или да су пре ви ше за о ку пље ни 
пре вла да ва њем те шке си ту а ци је, што је по се би фак тор ри зи ка за бо ле сти 
по ве за не са стре сом ме ђу ни ско до хо дов ним гру па ма. [...]. Они на ни жим 
со ци о е ко ном ским по зи ци ја ма та ко ђе има ју и ма ње не го оста ли мо гућ но-
сти да при сту пе ин фор ма ци ја ма, услу га ма или тех но ло ги ја ма ко је би их 
мо гле за шти ти ти” [Ge ro ni mus 2000: 867]. За кључ но, ни жи со ци о е ко ном-
ски по ло жај ве ро ват но зна чи ма њу мо гућ ност за до во ље ња по тре ба уоп ште.

Ути цај дру штве ног по ло жа ја на здра вље по чи ње од нај ра ни јег жи вот-
ног до ба, па чак и пре ро ђе ња, јер још у пре на тал ној фа зи здра вље и бла-
го ста ње мај ке мо гу пред ста вља ти би тан фак тор за ка сни ји раз вој је дин-
ке. Да ље, оно што де ца про жи вља ва ју у ра ном де тињ ству, као и њи хов 
фи зич ки, ког ни тив ни и со ци јал ни раз вој, за јед но, у ве ли кој ме ри од ре ђу ју 
ка сни ја по стиг ну ћа у шко ли и ква ли тет здра вља и жи во та уоп ште [Ma r mot 
2010]. Ов де је то бит но јер je здра вље мај ке, ко је је за ви сно од из ло же но-
сти стре су, и ко је је од огром ног зна ча ја за здрав стве но ста ње бу ду ће је-
дин ке, по ве за но са со ци о е ко ном ским по ло жа јем. 

DRIFT ХИ ПО ТЕ ЗА

Смер по ве за но сти из ме ђу со ци о е ко ном ског по ло жа ја и здра вља мо же 
би ти и обр нут у од но су на до сад по ми ња ни, односно и ква ли тет здра вља 
мо же од ре ђи ва ти дру штве ни по ло жај. Ова кво ста но ви ште озна ча ва се као 
хи по те за скре та ња (drift hypot he sis). Пре ма овом гле ди шту, ло ше здрав-
стве но ста ње мо же би ти узрок па да ња на дру штве ној ле стви ци и то услед 
оне мо гу ћа ва ња оба вља ња по сло ва, за ра ђи ва ња, обра зо ва ња и сл. Дру гим 
ре чи ма, оте жа ва ју ћи здрав стве ни усло ви мо гу оне мо гу ћа ва ти уз ла зну 
по кре тљи вост. То је ла ко ви дљи во у слу ча ју де пре си је. Ово, да ље, мо же 
још ви ше осла би ти ква ли тет здра вља. Ме ђу тим, ин тен зи тет ме ђу соб них 
ути ца ја ових ва ри ја бли ни је јед нак. Ка ко твр де Линч и са рад ни ци [Lynch 
et al. 2004: 9–10], на осно ву ана ли зе ве ли ког бро ја сту ди ја, „по да ци се сла-
жу око оп штег за кључ ка да лош со ци о е ко ном ски по ло жај прет хо ди ло ши-
јем здра вљу [...]. Ово не ис кљу чу је обр ну ту ка у зал ност – да ло ши је здра вље 
ути че на при хо де – али то ни је при мар ни ме ха ни зам ко ји сто ји иза по ве-
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за но сти из ме ђу при хо да и здра вља”. Исто се мо же ре ћи и за из ло же ност 
стре су, а не са мо за здра вље уоп ште – ка ко пре те ра на из ло же ност стре су 
мо же знат но ути ца ти на по го р ша ње функ ци о ни са ња у фи зич ком, пси хич-
ком и со ци јал ном сми слу, то мо же би ти фак тор ко ји оте жа ва успон на 
дру штве ној хи је рар хи ји, а ово мо же ути ца ти на ства ра ње но вих или одр-
жа ње ста рих стре сних усло ва итд.

РЕ ЛА ТИВ НИ ПО ЛО ЖАЈ И СТРЕС

Осим ста но ви шта да ап со лут ни по ло жај омо гу ћа ва да се спре чи из-
ло же ност стре су или ума ње ње го ви штет ни ефек ти, у ли те ра ту ри је вр ло 
при су тан још је дан ме ха ни зам слич не при ро де. Он се не за сни ва на ап со-
лут ном, већ на ре ла тив ном по ло жа ју, и на ро чи то је при мен љив на раз ви је на 
дру штва, у ко ји ма су из ра же не ре ла тив но ве ће дру штве не не јед на ко сти. 
Ка ко у раз ви је ним дру штви ма бо гат ство зе мље не ма зна чај ног ути ца ја 
на про сечни ква ли тет здра вља ста нов ни штва (има ју ћи у ви ду на по чет ку 
по ме ну ти прин цип опа да ју ће мар ги нал не ко ри сно сти бо гат ства за ква-
ли тет здра вља), мно ги ау то ри твр де да на кон пре ла ска од ре ђе не гра ни це 
бо гат ства глав на де тер ми нан та здра вља по пу ла ци је по ста је сте пен дру-
штве них не јед на ко сти (нај че шће ме рен при хо дов ним не јед на ко сти ма) 
[Wil kin son 1992; Du le ep 1995; McI sa ac & Wil kin son 1997; Wag staff & Do or-
sla er 2000; Lynch et al. 2001].

Со ци јал ни епи де ми о ло зи Ри чард Вил кин сон и Кејт Пи кет [Wil kin son 
& Pic kett 2010] твр де да дру штве не не јед на ко сти узро ку ју здрав стве не 
про бле ме пу тем тзв. ста ту сне анк си о зно сти, што је тер мин пре у зет од 
фи ло зо фа Ала на де Бо то на. На и ме, у раз ви је ним зе мља ма већ ду же од 
по ла ве ка по сто ји тен ден ци ја ра ста де пре си је, ко ја је чвр сто по ве за на с 
анк си о зно шћу – ка да се има јед но, обич но се има и дру го, а и пси хи ја три 
их слич но тре ти ра ју; раст де пре си је и анк си о зно сти из ге не ра ци је у ге-
не ра ци ју је све ве ћи – он за хва та по је дин це из свих дру штве них кла са и 
ти по ва по ро ди ца [Col lis haw et al. 2004, пре ма: Wil kin son & Pic kett 2010]. 
Ме ђу тим, у истом пе ри о ду је та ко ђе от кри вен, на во де ау то ри, и раст са-
мо по што ва ња – осе ћа ја по ве ре ња и вред но ва ња се бе, по но са, зна ча ја соп-
стве не лич но сти итд. Ова на из глед па ра док сал на си ту а ци ја об ја шња ва 
се чи ње ни цом да љу ди по ста ју све ви ше анк си о зни по во дом то га ка ко их 
дру ги ви де и шта дру ги ми сле о њи ма, што про из во ди њи хов од брам бе ни 
по ку шај да под у пру по ве ре ње и си гур ност у са ме се бе. Кон крет ни је, ау то-
ри на во де раз ли ку из ме ђу „здра вог” и „не здра вог” об ли ка са мо по што ва-
ња, где пр ви зна чи ре ал но за сно ван осе ћај по ве ре ња у се бе, с ра ци о нал ном 
и пре ци зном пер цеп ци јом сво јих снага и сла бо сти у раз ли чи тим си ту а ци-
ја ма, а дру ги укљу чу је по ри ца ње сво јих сла бо сти и кон стант ну те жњу да 
се ство ри и одр жи по зи тив на сли ка о се би ме ђу дру ги ма, за тим пре ко мер-
ну пре о ку па ци ју со бом, сво јим успе хом и из гле дом у очи ма дру гих, без-
о се ћај ност за дру ге, као и ло ше ре ак ци је на кри ти ке ко је им се упу ћу ју.

„Људ ска би ћа те же да очу ва ју со ци јал но са мо по и ма ње и осе тљи ва 
су на прет ње ко је мо гу да угро зе њи хов дру штве ни ста тус или имиџ (...). 
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Те прет ње ства ра ју мо гућ ност за гу би так са мо по што ва ња” [Dic ke r son & 
Ke meny, пре ма: Wil kin son & Pic kett 2010: 38]. Пре ма Вил кин со ну и Пи-
ке то вој, ни во лу че ња кор ти зо ла, јед ног од хор мо на стре са, по себ но ра сте 
ка да љу ди осе ћа ју да дру ги до но се не га тив не су до ве о њи ма. Да ље, глав ни 
и нај моћ ни ји из во ри стре са ко ји ути чу на здра вље спа да ју у три ка те го-
ри је: ни зак со ци јал ни по ло жај, ма њак при ја те ља и стрес у ра ном уз ра сту. 
По ло жај и бо гат ство не ути чу са мо на сли ку о се би, већ и сли ку о на ма 
са ми ма у очи ма дру гих. Та ко, раст дру штве них не јед на ко сти до во ди до 
ра ста (ста ту сне) анк си о зно сти. То по ста је све из ра же ни је у мо дер ним 
дру штви ма – с ја ча њем уло ге по стиг ну тог ста ту са на у штрб при пи са ног. 
Стре со ви, иза зва ни на тај на чин, во де до ве ће смрт но сти уну тар по пу ла-
ци је. За то је, твр де ау то ри, уну тар мо дер них дру шта ва ин тен зи тет ма те-
ри јал них не јед на ко сти глав на де тер ми нан та пси хо со ци јал ног, али и здрав-
стве ног ста ња по је ди на ца уоп ште. Те о ри ја ста ту сне анк си о зно сти, да кле, 
на ла же да љу ди по ре де се бе с дру ги ма у дру штву, у вр ло ши ро ком сми-
слу, и осе ћа ју се при лич но анк си о зно по пи та њу сво је ре ла тив не по зи ци је. 
Ти ме се она осла ња на те о ри ју ре ла тив не де при ва ци је. Та ко је пу ка пер-
цеп ци ја ло ши јег по ло жа ја у од но су на по ло жај не ког дру гог (а не мо гућ-
но сти ко је по ти чу из ап со лут но бо љег по ло жа ја) по тен ци јал ни узр оч ник 
стре са.1,2

ПРЕ ГЛЕД ДО СА ДА ШЊИХ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Од сре ди не 1990-их, ка да се на ве ли ко от по че ло с ис пи ти ва њем по-
ве за но сти из ме ђу со ци о е ко ном ског по ло жа ја и из ло же но сти стре су, спро-
ве ден је ве о ма ве ли ки број ис тра жи ва ња у овој обла сти. И по ред ши ро ког 
кон сен зу са о ме ђу соб ној по зи тив ној по ве за но сти, ре зул та ти су у од ре ђе-
ној ме ри из ме ша ни. Нај че шће ко ри шћен ин ди ка тор из ло же но сти стре су 
је ни во лу че ња кор ти зо ла, углав ном због сво јих ши ро ких ре гу ла тор них 
ути ца ја ко ји по кри ва ју цен трал ни нер вни си стем и ме та бо лич ки и иму ни 
си стем [Mil ler et al. 2007]. На при мер, Ко ен и са рад ни ци [Co hen, Doyle & 
Ba um 2006a; Co hen, Schwartz et al. 2006] от кри ли су да је ни жи со ци о-
економ ски положаj по ве зан с ви шим ни во и ма лу че ња кор ти зо ла, не за ви сно 
од ра се, ста ро сти, по ла и те ле сне те жи не. Ро смонд и Бјор нторп [Ro smond 
and Björntorp 2000] от кри ли су да је ни зак со ци о е ко ном ски по ло жај (ме-
рен за ни ма њем) по ве зан с ве ћим ин тен зи те том лу че ња ко р ти зо ла (али и 
го ја зно шћу) и што ду же тра је при пад ност ни жим сло је ви ма, то су на ве де не 

1 Ка ко твр де Вил кин сон и Пи ке то ва, зна чај со ци јал ног по ло жа ја на мен тал но бла го ста-
ње огле да се у хе миј ским про це си ма у мо згу. Се ро то нин и до па мин спа да ју у хор мо не ко ји 
игра ју ва жну уло гу у ре гу ла ци ји рас по ло же ња: код љу ди, ни ски ни вои лу че ња ових хор мо-
на по ве за ни су с де пре си јом и дру гим мен тал ним де ви ја ци ја ма. Да уд и Голд ман [Dowd & 
Gold man 2006] на во де да мно ге сту ди је над не људ ским при ма ти ма по ка зу ју да жи во ти ње 
ни жег по ло жа ја, из ме ђу оста лог, има ју ви ше ни вое лу че ња кор ти зо ла, че шће обо ље ва ју од 
ко ро на р не бо ле сти и под ло жни је су ин фек ци ја ма. За го во р ни ци иде је да је стрес ме ха ни зам 
ко ји на овај на чин ути че на здра вље углав ном се сла жу да је реч о ме ха ни зму ко ји код љу ди 
функ ци о ни ше на исти на чин као и код дру гих при ма та. 

2 За кри ти ке упу ће не Вил кин со ну и Пи ке то вој ви де ти: [Sa un ders 2010].
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по сле ди це ви ше из ра же не. Ве ћи број го ди на про жи вљен у си ро ма штву 
у по зи тив ној је ко ре ла ци ји и са дис ре гу ла ци јом кар ди о ва ску лар ног си сте-
ма [E vans & Kim 2007]. Ли и са рад ни ци [Li et al. 2007] от кри ли су да ни жи 
по ло жај во ди до го то во ду пли ра ња лу че ња ни воа кор ти зо ла при бу ђе њу. 
Да ље, утвр ђе но је да де ца ко ја по ти чу из ни жих со ци о е ко ном ских сло је ва 
има ју зна чај но ви ше ни вое лу че ња кор ти зо ла не го де ца из ви ших сло је ва, 
а та ве за по ста је зна чај на већ на уз ра сту од шест го ди на. Ни во лу че ња 
кор ти зо ла код де це зна чај но је по ве зан и с мај чи ном де пре си јом [Lu pien 
et al. 2000]. По чет на фа за не за по сле но сти по ве за на је с крат ко роч ним, али 
по ви ше ним лу че њем ко р ти зо ла и ве ћим ни во ом укуп ног хо ле сте ро ла 
[Ar netz et al. 1991]. Ка ко је со ци о е ко ном ски по ло жај не га тив но по ве зан с 
фре квен ци јом стре сних жи вот них до га ђа ја и од го во ра на стрес, мно ге 
ства ри из со ци јал ног окру же ња ко је се пер ци пи ра ју као стре сне, као што 
су зло чи ни, дис кри ми на ци ја за сно ва на на ра си/ет ни ци те ту, не до ста так 
аде кват них здрав стве них услу га, про бле ми с тран спор том итд, че шће 
до жи вља ва ју по је дин ци ни жег со ци о е ко ном ског по ло жа ја [Lantz et al. 
2005].

С дру ге стра не, Брант ште тер и са рад ни ци [Brandtstädter et al. 1991] 
от кри ли су да је со ци о е ко ном ски по ло жај (ме рен сте пе ном обра зо ва ња и 
за ни ма њем) по зи тив но по ве зан с лу че њем кор ти зо ла. Та ко ђе, што се ти че 
ста ро сти, они су от кри ли да је код же на из ра же на не га тив на ко ре ла ци ја 
из ме ђу ни воа кор ти зо ла и ста ро сти, док код му шка ра ца ни је би ло зна чај-
ног ути ца ја ста ро сти; ина че, што се ти че брач ног ста ту са, то ис тра жи ва ње 
је по ка за ло да је код вен ча них па ро ва у ју тар њим пе ри о ди ма ве ће лу че ње 
кор ти зо ла. Та ко ђе, Чен и Па тер сон [Chen & Pa ter son 2006] от кри ли су да 
је ни жи со ци о е ко ном ски по ло жај по ве зан с ни жим лу че њем ко р ти зо ла 
(али и с ве ћом го ја зно шћу). Кунц-Ебрехт и са рад ни ци [Kunz-Ebrecht et al. 
2004], ко ји су про у ча ва ли из ло же ност стре су на по слу у од но су на пол, 
от кри ли су да је ни во кор ти зо ла при бу ђе њу за оба по ла по зи тив но по ве-
зан с ве ли ким зах те ви ма на рад ном ме сту, и да ова ве за опа да с ра стом 
со ци о е ко ном ског по ло жа ја. Јед на сту ди ја, ко ја је из ло же ност стре су ме-
ри ла са мо про це ном ис пи та ни ка, по ка за ла је да су при пад ни ци ви ших 
сло је ва у ве ћој ме ри из ло же ни сва ко днев ним стре со ри ма, ме ђу тим, они-
ма ко ји су сла би јег ин тен зи те та [Grzywacz et al. 2004]. Да ље, от кри ве но 
је да де ца из ме ђу шест и де сет го ди на ста ро сти, ко ја по ти чу из до ма ћин-
ста ва ни жег со ци о е ко ном ског по ло жа ја, има ју знат но ве ће ни вое лу че ња 
кор ти зо ла у од но су на де цу из до ма ћин ста ва ви шег по ло жа ја, ме ђу тим, 
ова ко ре ла ци ја не ста је на сред њо школ ском уз ра сту. Та ко ђе, мај ке ни жег 
по ло жа ја има ју тен ден ци ју ка ви шем сте пе ну де пре си је и не здра вих об ли-
ка по на ша ња, док мај ке ви шег по ло жа ја мо гу да се ви ше стре си ра ју у ве зи 
с по слов ним или по ро дич ним пи та њи ма [Lu pien et al. 2001]. Јед но ис тра-
жи ва ње по ка за ло је да је код же на зна чај но ви ше лу че ње ју тар њег кор-
ти зо ла у од но су на му шкар це, не за ви сно од со ци о е ко ном ског по ло жа ја 
[Wright & Step toe 2005]. Да уд и Голд ман [Dowd & Gold man 2006] ни су 
про на шли ни ка кву по ве за ност из ме ђу лу че ња кор ти зо ла и ста ту са. 



Чи ње ни ца да се ре зул та ти ових истраживaња раз ли ку ју мо же би ти 
по сле ди ца мно го број них фак то ра. Ба ум и са рад ни ци [Ba um et al. 1999] 
на во де да про блем мо же би ти у не до стат ку ја сних и ко хе рент них кон цеп-
ту а ли за ци ја и опе ра ци о на ли за ци ја. За ме ре ње со ци о е ко ном ског по ло жа-
ја ко ри сти се не ко ли ко де мо граф ских ин ди ка то ра ко ји се кон цен три шу 
на за ни ма ње, при хо де, обра зо ва ње, итд. Ме ђу тим, иа ко су ме ђу соб но по-
ве за ни, они са мо де ли мич но пред ста вља ју окол но сти ко је се пре кла па ју, 
а и по сре ду ју на раз ли чи те на чи не. Ако се као по ка за тељ со ци о е ко ном ског 
по ло жа ја узму при хо ди до ма ћин ства, реч је о ин ди ка то ру ко ји на гла ша-
ва ви ше ин стру мен тал не пред но сти, што је дру га чи је не го, на при мер, 
сте пен обра зо ва ња. Та ко, ло ши је здра вље по је ди на ца ни жег со ци о е ко ном-
ског по ло жа ја мо же би ти ре зул тат про сто не мо гућ но сти да се при у ште 
услу ге или про из во ди ко ји су бит ни за ква ли тет здра вља [Rah ko nen et al. 
1997]. Тај ме ха ни зам се, да кле, раз ли ку је од, ре ци мо, ин фор ми са но сти и 
све сти о пи та њи ма бит ним за здра вље, во љом да се по на ша у скла ду са 
здра вим жи во том итд. Ка рак те ри сти ке ко је се од но се на про фе си је и по-
слов но окру же ње мо гу би ти јак ме ха ни зам пу тем ко јег со ци о е ко ном ски 
по ло жај ути че на ни во де пре си је. Па пас и са рад ни ци [Pap pas et al. 1993] 
обра зо ва ње на во де као ин ди ка тор по ло жа ја ко ји нај бо ље об ја шња ва раз-
ли ке у здра вљу.

Још не ки од раз ло га због ко јих по сто је ве ли ке ва ри ја ци је у ре зул та-
ти ма ис тра жи ва ња мо гу би ти и спе ци јал на ода бра ност и не до вољ но ве-
ли ки узо р ци, а у слу ча ју ис тра жи ва ња ко ја се фо ку си ра ју на лу че ње кор-
ти зо ла и то што на ин ди ви ду ал ном ни воу по сто је ве ли ке ва ри ја ци је у 
лу че њу кор ти зо ла то ком да на, ко је су про из вод раз ли ка у ак тив но сти и 
из ло же но сти сти му лу си ма [Dowd & Gold man 2006]. Ме ђу тим, уко ли ко 
се из ло же ност стре су ме ри су бјек тив но, ту су та ко ђе из ра же не те шко ће 
ко је су ина че по ве за не са су бјек тив ним ме ра ма, ви де ти [Ментус 2017]. 
Осим на ве де них, узрок ва ри ја ци ја мо гу би ти и ствар не раз ли ке из ме ђу 
по пу ла ци ја, као што је от кри ве но у слу ча ју по је ди них би о мар ке ра. Та ко 
су Мар ти ка и нен и са рад ни ци [Mar ti ka i nen et al. 2001, пре ма: Dowd & 
Gold man 2006] от кри ли да је ви ши про фе си о нал ни ста тус по ве зан с ни-
жим ни во и ма го ја зно сти и ви шим HDL хо ле сте ро лом код му шка ра ца у 
Ен гле ској, али у слу ча ју му шка ра ца у Ја па ну ва жи су прот но.

ИЗ ЛО ЖЕ НОСТ СТРЕ СУ И КВА ЛИ ТЕТ ЗДРА ВЉА

У по ве за но сти из ме ђу из ло же но сти стре су и на ру ша ва ња ква ли те та 
здра вља, ка ко у со мат ском, та ко и у мен тал ном сми слу, два би о ло шка 
си сте ма се сма тра ју кључ ним: сим па тич ки нер вни си стем и хи по та ла му-
сно-хи по фи зно-адре нал на оса. Лу че ње адре на ли на и но ра дре на ли на, два 
глав на мар ке ра ак ти ви ра ња сим па тич ког нер вног си сте ма, по ви ше но је 
то ком из ло же но сти акут ним стре сним си ту а ци ја ма, а у слу ча ју пре те ра не 
из ло же но сти мо же до ћи до сла бље ња иму ног си сте ма, хе мо ди на мич ких 
про ме на, аб нор мал но сти ср ча них рит мо ва и до не у ро хе миј ског дис ба лан-
са. Дру го, при мар ни мар кер ак ти ва ци је хи по та ла му сно-хи по фи зно-адре-
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нал не осе, кор ти зол, по ве зу је се с па дом иму ни те та и ра стом го ја зно сти, 
про ме на ма крв ног при ти ска, то ле ран ци јом на глу ко зу, ди ја бе те сом ти па 2, 
пре жи вља ва њем ра ка дој ке, ког ни тив ним па дом у ста ро сти, гу бит ком пам-
ће ња и ри зи ком од ин фарк та и кар ди о ва ску лар них бо ле сти [Co hen, Doyle 
& Ba um 2006a; Li et al. 2007]. Ле чић-То шев ски и са рад ни ци [Lečić-To šev ski 
i dr. 2001] на во де да пси хич ки по ре ме ћа ји узро ко ва ни стре сом мо гу би ти: 
акут на ре ак ци ја на стрес, пост тра у мат ски стре сни по ре ме ћај, по ре ме ћа ји 
при ла го ђа ва ња и дру ге не спе ци фи ко ва не ре ак ци је на те жак стрес. 

Док се на акут ни стрес мо же ре ла тив но ла ко при ла го ди ти, хро нич на 
ак ти ва ци ја хи по та ла му сно-хи по фи зно-адре нал не осе оште ћу је спре ге 
ко је вра ћа ју сво је хор мо не на нор мал не ни вое.3 Због то га је би тан про цес 
ало ста зе, тј. про цес при ко јем ор га ни зам по ја ча ва, од но сно ути ша ва по-
је ди не ви тал не функ ци је, као од го вор на раз не спо ља шње и уну тра шње 
зах те ве, ко ји ма се на тај на чин при ла го ђа ва [Go to vac i dr. 2009]. Уко ли ко 
се зах те ви за од го во ри ма ја вља ју пре ви ше ин тен зив но или уче ста ло, по-
сте пе но до ла зи до тзв. ало стат ског оп те ре ће ња, тј. до ис цр пљу ју ћег ефек-
та по тки ва и ор га не, што ор га ни зам чи ни под ло жни јим бо ле сти ма, или 
раз ви ја већ по сто је ће. Иа ко у си ту а ци ји из не над не опа сно сти стре сна ре-
ак ци ја, као са став ни део ало ста зе, фи зи о ло шким и би хеј ви о рал ним про-
це си ма по тен ци јал но омо гу ћа ва пре жи вља ва ње, хро нич ни стрес мо же у 
ве ли кој ме ри до при не ти ало стат ском оп те ре ће њу.

Бит но је по ме ну ти и по на ша ње по ве за но са здра вљем, као је дан од 
ме ха ни за ма пу тем ко јег из ло же ност стре су мо же ути ца ти на по гор ша ње 
здра вља. На чин ис хра не, фи зич ка ак тив ност или пу ше ње, осим што су у 
од ре ђе ној ме ри по ве за ни са со ци о е ко ном ским по ло жа јем и из ло же но шћу 
стре су, у зна чај ној ме ри об ли ку ју ква ли тет здра вља. На при мер, ве ћа из-
ло же ност стре су без об зи ра на пол, мо же би ти по ве за на с ве ћим уно ше њем 
ма сни је хра не, ма њом уче ста ло шћу фи зич ких ак тив но сти и ве ћом по тро-
шњом ду ва на (ма да не ну жно и ал ко хо ла) [Ng & Jef fery 2003]. Ван Ка у тер 
и Шпигл [Van Ca u ter & Spi e gel 1999] на во де да је ду жи на спа ва ња, ко ја 
знат но ути че на ква ли тет здра вља, у ве ли кој ме ри за ви сна од лу че ња кор-
ти зо ла, што је, опет, за ви сно од по ло жа ја. Пу ше ње, уно ше ње ал ко хо ла, 
пре ко мер но уно ше ње хра не и фи зич ка не ак тив ност об ли ци су за до вољ-
ста ва и ре лак са ци је ко ји по ма жу да се по пра ви рас по ло же ње при пад ни ка 
ни жих сло је ва [Pam pel et al. 2010]. Иа ко ови об ли ци по на ша ња мо гу крат-
ко роч но убла жи ти ефек те стре са, њи хо ве ду го роч не по сле ди це у том сми-
слу мо гу би ти знат но штет не. Та ко ђе је бит но по ме ну ти да и ов де по сто ји 
уза јам на усло вље ност – исто као што из ло же ност стре су од ре ђу је по на ша-
ње у ве зи са здра вљем, ови об ли ци по на ша ња мо гу од ре ђи ва ти стрес. На 
при мер, пу ше ње пу тем ни ко тин ске за ви сно сти мо же по ве ћа ти осе ћај стре-
са, а фи зич ка ак тив ност мо же до ве сти до не у ро хе миј ских про ме на ко је сма-
њу ју де пре си ју и анк си о зност и убла жа ва ју осе тљи вост на стрес уоп ште 
[Pam pel et al. 2010].

3 Ме ђу тим, не са мо ви сок ни во кор ти зо ла –већ и пре те ра но ни зак, мо же би ти па то ген 
[Dowd et al. 2009].
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ЗА КЉУ ЧАК

У ра ду је раз ма тра на уло га раз ли чи тих ме ха ни за ма ме ђу соб ног ути-
ца ја со ци о е ко ном ског по ло жа ја, из ло же но сти стре су и здра вља. Нај ве ћи 
број ис тра жи ва ња ука зу је на по зи тив ну по ве за ност из ме ђу со ци о е ко ном-
ског по ло жа ја и ква ли те та здра вља и не га тив ну по ве за ност из ме ђу по ло-
жа ја и из ло же но сти стре су, као и ква ли те та здра вља и из ло же но сти стре су. 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ве за но сти со ци о е ко ном ског по ло жа ја и из ло же-
но сти стре су су у том сми слу нај ма ње кон зи стент ни, и то нај че шће услед 
раз ли ка у кон цеп ту а ли за ци ји и опе ра ци о на ли за ци ји пој мо ва, спе ци јал не 
ода бра но сти и не до вољ не ве ли чи не узо ра ка и дру гих ме то до ло шких пи-
та ња, као и ка рак те ри сти ка са мих из у ча ва них по пу ла ци ја. Осим ап со лут-
ног по ло жа ја у дру штве ној хи је рар хи ји, као јед не од кључ них де тер ми-
нан ти из ло же но сти стре су и ква ли те ту здра вља уоп ште, у ли те ра ту ри је 
при су тан и зна чај ре ла тив не по зи ци је у том сми слу. Да ље, об ли ци по на-
ша ња бит ни за ква ли тет здра вља, као што су на чин ис хра не или фи зич ка 
ак тив ност, у ве ли кој ме ри су по ве за ни и са со ци о е ко ном ским по ло жа јем 
и из ло же но шћу стре су. Ко јим год ме ха ни зми ма се об ја шња вао ме ђу соб-
ни ути цај ових ва ри ја бли, за кљу чак ко ји се на ме ће је да је пред ност у 
со ци о е ко ном ском сми слу кључ на за пре вен ци ју и пре ва зли же ње стре сних 
си ту а ци ја, а са мим тим и за ква ли тет здра вља уоп ште.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА
Рад је ре зул тат про је ка та ОИ 179039 (Струк тур не дру штве не и исто-

риј ске про ме не срп ског дру штва у кон тек сту европ ских ин те гра ци ја и 
гло ба ли за ци је) и ОИ 179018 (Иден ти фи ка ци ја, ме ре ње и раз вој ког ни тив-
них и емо ци о нал них ком пе тен ци ја ва жних у дру штву ори јен ти са ном на 
европ ске ин те гра ци је) ко је 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.
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SUM MARY: The su bject of this pa per is stress ex po su re as one of the mec ha nisms 
thro ugh which the so ci o e co no mic sta tus may af fect the he alth. First of all, the na tu re of the 
re la ti on ship bet we en the so ci o e co no mic sta tus and the he alth qu a lity, as well as pos si ble 
mec ha nisms of re la ti on ship bet we en them in ge ne ral are pre sen ted. Then, an over vi ew 
of the re la ti on ship bet we en so ci o e co no mic sta tus and stress ex po su re is pro vi ded, as well 
as pre vi o us re se arch re sults in this fi eld. Fi nally, mec ha nisms by which stress ex po su re 
may af fect he alth qu a lity are pre sen ted. The lar gest num ber of stu di es in di ca tes a po si ti ve 
cor re la tion bet we en so ci o e co no mic po si tion and he alth qu a lity and a ne ga ti ve cor re la tion 
bet we en sta tus and stress ex po su re, as well as he alth qu a lity and stress ex po su re. The 
re sults re gar ding the re la ti on ship bet we en so ci o e co no mic sta tus and stress ex po su re are 
in this re spect the le ast con si stent, mostly due to dif fe ren ces in the con cep tu a li za ti ons and 
ope ra ti o na li za ti ons, po or re pre sen ta ti ve ness of sam ples, and ot her met ho do lo gi cal is su es, 
as well as the cha rac te ri stics of the exa mi ned po pu la ti ons them sel ves. Furt her, be ha vi ors 
re le vant to he alth qu a lity, such as di et or physi cal ac ti vity, are to a gre at ex tent re la ted to 
so ci o e co no mic sta tus and stress ex po su re. Wha te ver the mec ha nisms by which the in ter-
ac tion bet we en the se va ri a bles is ex pla i ned may be, the so ci o e co no mic sta tus is pro bably 
the key for pre ven tion and over co ming stressful si tu a ti ons, and thus, for he alth in ge ne ral.

KEYWORDS: so ci o e co no mic sta tus, he alth, stress, dif fe ren tial ex po su re hypot he sis, 
dif fe ren tial vul ne ra bi lity hypot he sis, sta tus an xi ety
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ЕКО НО МИ СТА НИ КО ЛАЈ ВО ЗНЕ СЕН СКИ  
И ЊЕ ГОВ ДО ПРИ НОС ПО БЕ ДИ СССР-А  

У ДРУ ГОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ

ИВАН ПА ЈО ВИЋ
Бу ле вар Зо ра на Ђин ђи ћа 82 

Бе о град, Ср би ја
paj kosh@gmail.com 

СА ЖЕ ТАК: Рад пред ста вља ре тро спек ти ву ра да еко но ми сте Ни ко-
ла ја Алек се је ви ча Во зне сен ског, на уч ни ка и еко ном ског де лат ни ка ко ји се 
ис та као ра до ви ма о за ко ну вред но сти, тр жи шту и до би ти у со ци ја ли зму. 
Рад са гле да ва зна чај ње го вог ути ца ја на еко но ми ју Со вјет ског Са ве за пре, 
а на ро чи то у то ку Дру гог свет ског ра та. Рад пре зен тује кван ти фи ка то ре о 
раз во ју Со вјет ског Са ве за пре по чет ка ра та и по дат ке ко је су зна чај ни за 
ток ра та и по бе ду СССР-а. Во зне сен ски је као еко ном ски струч њак и др-
жав ни функ ци о нер био кључ на фи гу ра у ева ку а ци ји со вјет ске при вре де и 
ње ном по нов ном ста вља њу у функ ци ју у свр ху од бра не зе мље и ко нач не 
по бе де над не мач ким агре со ром. Не сум њи ва је, мо жда чак и пре суд на, 
ње го ва ве ли ка за слу га за ко нач ну по бе ду Со вјет ског Са ве за. Иа ко нео бич-
но за слу жан, до жи вео је ре пре си ју и стре љан је под не пот пу но раз ја шње-
ним окол но сти ма. Прем да је био еко но ми ста из ра же ног марк си стич ког 
опре де ље ња и со ци ја ли стич ког по гле да на при вре ђи ва ње, Во зне сен ски је 
не пра вед но за по ста вље на лич ност у исто ри ји свет ске еко но ми је и еко ном-
ске ми сли.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Со вјет ски Са вез, при вре да, ева ку а ци ја, пла ни ра ње

Ми утвр ђу је мо ко ли чи ну и рас по де лу на род ног бо гат ства, 
а у та квом по слу не по сто је сит ни це.

Ни ко лај Алек се је вич Во зне сен ски

Лич ност Ни ко ла ја Алек се је ви ча Во зне сен ског (18. 11/1. 12. 1903 – 1. 10. 
1950), со вјет ског по ли тич ког и др жав ног де лат ни ка и ис так ну тог еко но-
ми сте, док то ра еко ном ских на у ка (1935), академикa АН СССР (27. 9. 1943) 
и ла у ре а та Ста љин ске пре ми је (1947), ви ше стру ко је зна чај на. И то ка ко 
гле да но из угла исто риј ске, та ко и еко ном ске на у ке. С исто риј ског ста но-
ви шта, ње го ва лич ност је зна чај на јер осве тља ва кључ не раз ло ге по бе де 
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СССР-а над на ци стич ком Не мач ком. Раз ло зи по бе де ни су ис кљу чи во 
вој не при ро де, већ је и еко ном ски аспект био јед на ко зна ча јан, то јест, без 
оба аспек та бор бе не би би ло ни по бе де. Еко ном ски аспект по бе де на ла зи 
се у со вјет ском си сте му ин ду стриј ске про из вод ње, ан га жо ва ња (мо би ли-
за ци је) ре сур са, рас по де ле ра да и до ба ра, тран спор та итд., ко ји се док три-
нар но и кон цеп циј ски бит но раз ли ко вао од еко ном ског си сте ма за пад них 
ка пи та ли стич ких зе ма ља. Тај си стем се у ра ту по ка зао као из др жљив, 
одр жив и ефи ка сан, усме рен ка ци љу рат не по бе де. Идеј но и ства ра лач ки, 
пред вод ник тог си сте ма у до ба ра та био је Во зне сен ски. Из тог раз ло га 
оправ да но је на пра ви ти ре тро спек ти ву ње го вог ра да и да ти суд о ње го вој 
исто риј ској уло зи. Због по зна тих раз ло га по ве за них с ре пре си ја ма у Со-
вјет ском Са ве зу, из ме ђу оста лог и на пре ла зу из 1940-их у 1950-е, тај суд 
још увек не мо же би ти ко на чан, по себ но ка да се има у ви ду и не из ве сна 
суд би на ње го вог по след њег де ла, ру ко пи са По ли тич ка еко но ми ја ко му-
ни зма, ко ји је по зва нич ној вер зи ји спа љен, али о ко ме и да ље кру же раз-
ли чи те при че.

КА РИ ЈЕР НИ УСПОН НИ КО ЛА ЈА АЛЕК СЕ ЈЕ ВИ ЧА  
ВО ЗНЕ СЕН СКОГ

Ре во лу ци ја је омо гу ћи ла Ни ко ла ју Во зне сен ском, чо ве ку по ре клом 
из ни жих сло је ва, да по ста не прак тич но дру ги чо век СССР-а. Мно ги су га 
сма тра ли Ста љи но вим на след ни ком. Ро ђен је 1903. го ди не у се лу Тјо плое 
у Черн ском окру гу, у Тул ској гу бер ни ји Ру ске им пе ри је. Ка ри је ру је за по-
чео као ком со мол ски ру ко во ди лац у свом се лу, а пут ка вр ху омо гу ћи ло 
му је члан ство у об ла сном ре во лу ци о нар ном ко ми те ту. Већ са 16 го ди на, 
1919, по стао је шеф ме сне ком со мол ске ор га ни за ци је. Са 17 го ди на по стао 
је члан Тул ског гу бер ниј ског со вје та Ком со мо ла и успе шан ру ко во ди лац 
фи нан сиј ских по сло ва, иа ко без ика квог обра зо ва ња, на ро чи то не еко-
ном ског. Ме ђу тим, бу ду ћи да је ро ђен у по ро ди ци управ ни ка шум ског при-
вред ног га здин ства, не ма сум ње да је до ла зио у кон такт с од ре ђе ним пој мо-
ви ма и ме ха ни зми ма ве за ним за фи нан сиј ско по сло ва ње. Из те скром не 
по ро ди це као еко ном ски струч њак по ни као је и ње гов ста ри ји брат Алек-
сан дар, ко ји је у вре ме ра та био рек тор Ле њин град ског уни вер зи те та и 
ко ји је ор га ни зо вао ева ку а ци ју те ин сти ту ци је из не мач ке бло ка де у град 
Са ра тов. То ни је био ње гов је ди ни успех: по сле по врат ка Уни вер зи те та 
у Ле њин град не са мо да је у крат ком ро ку нор ма ли зо вао рад уни вер зи-
те та, већ је ор га ни зо вао че ти ри но ва фа кул те та, 12 на уч них ин сти ту та и 
ви ше од 40 но вих ка те дри. По сле ових ве ли ких успе ха по зван је у Мо скву 
на ме сто ми ни стра про све те. Жи вот ће му се окон ча ти стре ља њем, исте 
1950. го ди не, ка да је стре љан и Ни ко лај.

Ни ко лај Во зне сен ски за вр шио је обра зо ва ње што је сли чи ло сту ди-
ја ма у тра ја њу од три го ди не на, за да на шње усло ве, чуд ном Мо сков ском 
ко му ни стич ком уни вер зи те ту „Свер длов”, а ко ји је уте ме љен ка ко би се 
од ком со мол ских ка др о ва ства ра ли бу ду ћи ко му ни стич ки ру ко во ди о ци 
и чи нов ни ци. Већ 1924. на шао се на пр вој ли ни ји еко ном ске бор бе, у гра-
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ђан ским ра том ра зо ре ном и гла ђу из ну ре ном Дон ба су. Ова ко по го ђен, 
овај зна чај ни ин ду стриј ски ре јон ни је мо гао да обез бе ди екс пло а та ци ју 
стра те шки ва жног угља за изо ло ва ни Со вјет ски Са вез. Дру ге зе мље су 
од би ја ле да при зна ју СССР и да с њим тр гу ју. Без угља ко ји би са ма про-
из во ди ла, зе мља би би ла пот пу но па ра ли зо ва на: ста но ви не би мо гли да се 
гре ју, ин ду стри ја да ра ди, реч ни и же ле знич ки са о бра ћај би ли би мр тви. 
Та да пр ви пут на при вред ну сце ну сту па мла ди Ни ко лај Во зне сен ски и 
за че ти ри го ди не ор га ни зу је ефи ка сну про из вод њу у ру дар ским ок ни ма 
Ја на кје во и Ар тјо мов ски. Из у зет ни рад ни ус пе си и ор га ни за ци о не спо соб-
но сти ни су оста ли не при ме ће ни: упу ћен је на уса вр ша ва ње на уч не ква-
ли фи ка ци је и струч них спо соб но сти на Уни вер зи тет цр ве не про фе су ре, 
где су обра зо ва ни ка др о ви за уни вер зи тет ске про фе со ре. Др жа ви су би ли 
нео п ход ни соп стве ни, ау тен тич ни со вјет ски про фе со ри, бу ду ћи да су ста-
ри ка др о ви у ду ши би ли про тив ни ци но вог по рет ка. На овом Уни вер зи-
те ту Во зне сен ски пи ше сво је пр ве на уч не ра до ве у ко ји ма се фо ку си ра 
ис кљу чи во на со ци ја ли стич ки тип еко но ми је и ње го ве про бле ме, не обра-
ћа ју ћи пре ви ше па жњу на ка пи та ли стич ки тип. Ипак, би ли су му по зна ти 
ра до ви до та да већ по зна тих еко но ми ста: Кон дра тје ва, с ње го вом те о ри-
јом еко ном ских ци клу са ка пи та ли стич ке еко но ми је, и Ча ја но ва, с ње го вом 
иде јом тзв. мо рал не еко но ми је. Суд би на му је да ла при ли ку ко ју сва ки 
истин ски еко но ми ста же ли – да при ме ни сво је иде је у прак си. Сва ко сво-
је де ло ва ње на но вим функ ци ја ма пот кре пљи вао је на уч ним ра до ви ма, 
што га је за крат ко вре ме до ве ло ме ђу во де ће еко но ми сте у зе мљи. Ле њин-
град је у ње го вом жи во ту од и грао суд бо но сну уло гу. У овај град до шао је 
1935. из Дон ба са. До био је две ва жне функ ци је: пред сед ни ка град ске ко-
ми си је за пла ни ра ње, што је од го ва ра ло ње го вој еко ном ској струч но сти, 
и за ме ни ка пред сед ни ка Из вр шног ко ми те та Ле њин град ског град ског 
со вје та, што је би ла зна чај на по ли тич ка функ ци ја. Од ове тач ке за по чи њу 
му ње ви ти ка ри јер ни уз лет и по че так до брих од но са са Ста љи ном. Ода тле 
је пре ме штен у Мо скву на ме сто за ме ни ка пред сед ни ка Др жав не ко ми-
си је за пла ни ра ње при Сов нар ко му (тј. вла ди), где про во ди го ди ну и по, 
а по том у ја ну а ру 1938. по ста је глав ни ру ко во ди лац све моћ ног Го спла на1, 
што оста је, с крат ким пре ки дом, пу них 10 го ди на. Оста ће тај на да ли је 
био уз не ми рен чи ње ни цом да су два ње го ва прет ход ни ка на том ме сту, 
Сми р нов и Ме жла ук стре ља ни.2

1 Го сплан (Го су дар ственный пла новый ко ми тет Со ве та Ми ни стров СССР) – др жав ни 
ор ган ко ји је из ра ђи вао оп ште др жав ни план раз вит ка на ци о нал не еко но ми је СССР и вр шио 
кон тро лу ис пу ње ња на ци о нал но е ко ном ских пла но ва. У са ве зним ре пу бли ка ма и ау то ном-
ним обла сти ма по сто ја ле су др жав не, у обла сти ма об ла сне, у ре јо ни ма ре јон ске, а у гра до-
ви ма град ске ко ми си је за пла ни ра ње. Као за ни мљи вост, зда ње Го спла на у Мо скви на ла зи 
се на ме сту где је 1928. по ру ше на Цр ква Све те Па ра ске ве срп ске, у Ули ци Охот ни рјад бр. 1.

2 Сми р нов Ге на диј Ива но вич био је со вјет ски др жав ни де лат ник, еко но ми ста. Од 1930. 
до 1934. био је на чел ник Оде ље ња за ка пи тал ну из град њу у са ста ву Го спла на, пред сед ник 
Го спла на од фе бру а ра 1937. до ју ла 1938. Об ја вљи вао је на уч не пу бли ка ци је на те му ка пи тал-
ног гра ђе ви нар ства и еко ном ског пла ни ра ња. Од стра не Вој не ко ле ги је Вр хов ног Су да СССР 
осу ђен је 28. јул 1938. на смрт стре ља њем. Ре ха би ли то ван је 1956; Ме жла ук Ва ле риј Ива но вич 
био је со вјет ски пар тиј ски и др жав ни де лат ник. По стру ци је био фи ло лог и прав ник. Оба-
вљао је др жав не ру ко во де ће функ ци је на ра зним ни во и ма. Пред сед ник Го спла на био је од 



РАЗ ВОЈ ЕКО НО МИ ЈЕ СО ВЈЕТ СКОГ СА ВЕ ЗА  
У ПР ВЕ ДВЕ ПЕ ТО ЛЕТ КЕ

Еко но ми ја СССР-а у са вре ме но до ба го то во оба ве зно се из вр га ва ап-
со лут ној кри ти ци и не га тив ним оце на ма као не е фи ка сна, не спо соб на за 
кон ку рен ци ју, чак и со ци јал но не пра вед на. Ме ђу тим, ако се па жљи во ана-
ли зи ра, ова кве оце не, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, од но се се на еко но ми ју 
по след њих три де се так го ди на по сто ја ња ове зе мље, то јест на пе ри од 
ка да су упра вља ли Хру шчов, Бре жњев и Гор ба чов. Упо ред ни тем по ра ста 
на ци о нал ног до хот ка СССР и во де ћих за пад них зе ма ља у пе ри о ду 1913–1956. 
при ка зан је на Сли ци 1.

Сли ка 1. Раст на ци о нал ног до хот ка СССР и  
во де ћих ка пи та ли стич ких зе ма ља 1913–1956.

Из вор: [Сталинская эко но ми ка. Нео б ходыиме  и до ста точные усло вия ренессанса]

апри ла 1934. до фе бру а ра 1937. и од ок то бра до де цем бра 1937. Био је је дан од глав них те о-
ре ти ча ра и ор га ни за то ра си сте ма пла ни ра ња и рас по де ле до ба ра. Ау тор је де ла О пла ни ра њу 
и ме ра ма ње го вог по бољ ша ња. Под ње го вим ру ко вод ством спро во ђе на је ин ду стри ја ли за-
ци ја СССР. Био је уред ник ли ста За ин ду стри ја ли за ци ју. Оп ту жен је за кон так те са не мач ким 
вла сти ма и за ру ко во ђе ње ле тон ским кон тра ре во лу ци о нар ним под зе мљем. Осу ђен је на смрт 
и стре љан 29. ју ла 1938. го ди не.
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Уче шће пред ре во лу ци о нар не Ру си је у укуп ној свет ској при вре ди 
из но си ло је око 4%. У 1937. оно је на ра сло на 10%, а до сре ди не 1970. до-
сти гло је 20% и на том ни воу се одр жа ло до по чет ка тзв. Пе ре строј ке. 
Нај ди на мич ни ји пе ри о ди раз во ја СССР би ле су 30-е и 50-е го ди не 20. 
ве ка, то јест го ди не та ко зва не Ста љин ске еко но ми је.

Глав не од ли ке еко но ми је Ста љи но вог до ба би ле су: ау тар кич на, мо-
би ли за ци о на, ми ли та ри зо ва но али и со ци јал но усме ре на. Др жа ва има 
до ми ни ра ју ћу по зи ци ју и кон тро лу над свим сфе ра ма еко но ми је. У Ста-
љи но во вре ме го во ри ло се да еко но ми ја пред ста вља од но се из ме ђу љу ди, 
за раз ли ку од да на шњег вре ме на, у ком се из ри чи то твр ди да је еко но ми ја 
на у ка о рас по де ли ре сур са. План ска со вјет ска еко но ми ја има ла је за циљ 
укуп ни на пре дак зе мље и за до во ље ње по тре ба ста нов ни штва, за раз ли-
ку од са вре ме не нео ли бе рал не иде о ло ги је ко ја за го ва ра ства ра ње „са вр-
ше ног по тро ша ча”. 

Еко ном ски си стем у Со вјет ском Са ве зу ни је био јед но о бра зан од 
по бе де Ок то бар ске ре во лу ци је до кра ха СССР 1991. го ди не, већ је про шао 
кроз не ко ли ко фа за [Катасонов 2014: 6–7]: 

1. пр ва фа за мо же се на зва ти „рат ним ко му ни змом”, за по чи ње с Ок то-
бар ском ре во лу ци јом и гра ђан ским ра том, за вр ша ва се ка да бољ ше-
вич ки ру ко во ди о ци кра јем 1921. до но се пр ве од лу ке о функ ци о ни-
са њу еко но ми је;

2. дру га фа за, по зна та као Но ва еко ном ска по ли ти ка (НЕП), тра је до 
кра ја 1929. и за вр ша ва се за по чи ња њем тзв. „Пр ве пе то лет ке”;

3. тре ћа фа за, еко но ми ја СССР 1930-их го ди на, углав ном се де фи ни ше 
као мо би ли за ци о на еко но ми ја (у сми слу мо би ли за ци је ре сур са и 
мо гућ но сти) или пе ри од ин ду стри ја ли за ци је, за вр ша ва се по чет ком 
Ве ли ког отаџ бин ског ра та. У пе ри о ду од Пр ве пе то лет ке до 1940. 
го ди не фор ми ра но је око 9.000 пред у зе ћа, тј. осни ва но је у про се ку 
око два пред у зе ћа днев но, што је прак тич но омо гу ћи ло да СССР 
по стиг не за 10 го ди на онај сте пен ин ду стри ја ли за ци је за ко ји је зе-
мља ма за па да би ло по треб но це ло сто ле ће;

4. че твр та фа за: рат на еко но ми ја. Са за по чи ња њем ра та еко но ми ја се 
при ла го ђа ва на ста лом ста њу. У исто ри ји СССР то је по се бан пе ри од 
со ци ја ли стич ке еко но ми је. По ми шље њу Во зне сен ског, овај пе ри од 
је де фи ни сан као по себ на област еко но ми је со ци ја ли зма – по ли тич-
ка еко но ми ја Отаџ бин ског ра та;

5. пе та фа за, од но сно пе ри од по сле ра та до 1950, на зи ва се пе ри о дом 
об но ве ра том уни ште не еко но ми је. По сто ји ми шље ње да се овај пе-
ри од за вр ша ва већ са 1948. го ди ном;

6. ше ста фа за: де мон та жа мо де ла Ста љи но ве еко но ми је, ко ја је по сле 
смр ти Ста љи на 1953. на ста ви ла да функ ци о ни ше по ине р ци ји. По-
че так раз град ње овог мо де ла по чи ње по ли тич ки од Два де се тог кон-
гре са КПСС 1956, тј. са про це сом тзв. „де ста љи ни за ци је”;

7. сед ма фа за је пе ри од тзв. Хру шчо вље вих екс пе ри ме на та, а на зи ва се 
још и не у ми шље ном де мон та жом со ци ја ли зма;
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8. осма фа за, тзв. Ко си ги но ве ре фор ме, ко је су спро во ђе не у вре ме вла де 
Алек се ја Ни ко ла је ви ча Ко си ги на од 1965. до 1969. За пра во, оне би 
пре тре ба ло да се зо ву „Ли бер ма но ве ре фор ме”. До та да не по зна ти 
еко но ми ста из Хар ко ва, Ли бер ман, об ја вио је чла нак на еко ном ске 
те ме у „Прав ди”, ко ји је по том раз ма тран на По лит би роу, и та ко су 
ини ци ра не про ме не. Ре фор ме су се од но си ле на пре ба ци ва ње ак цен та 
со вјет ске еко но ми је с те шке и вој не ин ду стри је на ла ку ин ду стри ју и 
про из вод њу ро бе ши ро ке по тро шње, као и по тен ци ра ње роб но-нов-
ча не раз ме не. Ме ђу тим, сма тра се да се у овом пе ри о ду пр ви пут по-
ја вљу је ка пи тал из сен ке и из сфе ре кри ми на ла, ко ји је у до ба Ста-
љино ве вла да ви не пот пу но угу шен. Пе ри од од на ред них 16 го ди на 
(1969–1985) сма тра се пе ри о дом при вред не стаг на ци је;

9. де ве та фа за, од 1985. до сло ма СССР 1991, „Пе ре строј ка” Ми ха и ла 
Гор ба чо ва. Нај же шћи кри ти ча ри ове фа зе еко но ми је СССР на зи ва ју 
је пе ри о дом ле га ли за ци је кри ми нал ног ка пи та ла ко ји се по ја вио у 
до ба Ко си ги на.

Уко ли ко се по стра ни оста ве иде о ло шке пред ра су де, а као ме ри ло 
узму кван ти фи ка то ри, по ка зу је се да су два пе ри о да еко ном ског раз во ја 
Со вјет ског Са ве за на ро чи то им пре сив на: пе ри од ин ду стри ја ли за ци је „ста-
љин ских пе то лет ки” од 1930. до 1940. и пе ри од рат не еко но ми је. По сма-
трај мо нај пре пе ри од пе то лет ки (та бе ле 1–3).

Та бе ла 1. Нај ва жни ји ин ду стриј ски по ка за те љи СССР од 1928. до 1940. (у ми-
ли јар да ма ру ба ља, с не из ме ње ним це на ма)

Го ди на 1928. 1932. 1937. 1940.
На ци о нал ни до хо дак СССР 25 45,5 96 128
Ка пи тал на ула га ња у при вре ду СССР 3,7 18 30 43
Основ на сред ства пред у зе ћа (без об ра чу на 
вред но сти при па да ју ће сто ке) 140 285 564 709

Бру то ин ду стриј ска про из вод ња 21,4 43 95,5 138,5
Про из вод ња ка пи тал них до ба ра (сред ста ва 
за про из вод њу) 8,5 – – 84,8

Из вор: [Во зне сен ский 1948].

Из Та бе ле 1 ви ди се да су у по сма тра ном пе ри о ду (око две и по пе то-
лет ке):

– на ци о нал ни до хо дак СССР по рас тао за ви ше од 500%,
– ка пи тал на ула га ња по ра сла ско ро 1.200%,
– основ на сред ства пред у зе ћа (без об ра чу на те вред но сти гр ла сто ке у 

вла сни штву) уве ћа на за 500%, 
– бру то ин ду стриј ска про из вод ња по ве ћа на за 650%,
– про из вод ња ка пи тал них до ба ра (сред ста ва за про из вод њу) по ве ћа на 

за 1.000%.



Под ути ца јем ин ду стри ја ли за ци је и дру штве них про ме на, со вјет ска 
по љо при вре да та ко ђе се кре та ла на пред, као и про из вод ња ро бе ши ро ке 
по тро шње.

Та бе ла 2. Про из вод ња ро бе ши ро ке по тро шње у СССР од 1928. до 1940. (у ми ли-
јар да ма он да шњих ру ба ља, с не из ме ње ним це на ма), по љо при вре да и сто чар ство3

Го ди на 1928. 1940.
Про из вод ња ро бе ши ро ке по тро шње 12,9 млрд. руб. 53,7 млрд. руб.
Бру то по љо при вред на про из вод ња 15 млрд. руб. 23 млрд. руб.
По вр ши не под усе ви ма 113.000.000 ha 150.000.000 ha
Бруто про из вод ња жи та ри ца 72 ми ли о на то на 116 ми ли о на то на 

Број гр ла сто ке у кол хо зном вла сни штву 
Ко њи 0,3 ми ли о на гр ла 14,5 ми ли о на гр ла 
Круп на ро га та сто ка 0,3 ми ли о на гр ла 21 ми ли он гр ла 
Ов це и ко зе 0,5 ми ли о на гр ла 41,9 ми ли о на гр ла 
Сви ње 0,1 ми ли о на гр ла 8,2 ми ли о на гр ла 

И звор: [Во зне сен ский 1948].

На осно ву по да та ка из Та бе ле 2 у ко јој су пред ста вље ни по да ци о про-
из вод њи ро бе ши ро ке по тро шње, а ко ја је уве ћа на за ви ше од 400%, мо же 
се за кљу чи ти да је лич ни стан дард гра ђа на од 1928. до 1940. го ди не зна-
чај но по рас тао.

Из да тих по да та ка ви ди се зна ча јан по раст гр ла ко ња, круп не и сит не 
сто ке, ко ја су ско ро пот пу но уни ште ни због гра ђан ског ра та, али и због 
пљач ке и од во ђе ња од стра не ин тер вен ци о ни ста и стра них оку па то ра. 
Ко ли чи не су из ра же не ис кљу чи во за кол хо зна,4 тј. гр ла у ко о пе ра тив ном 
вла сни штву. Тре ба има ти у ви ду да су се ља ци, рад но ан га жо ва ни у кол-
хо зи ма, има ли пра во да др же од ре ђе ни број сто ке у при ват ном вла сни штву, 
за сво је по тре бе, до ме ре ко ја не до пу шта на ра ста ње ње ног бро ја, тј. ни воа 
ко ји под ра зу ме ва фор ми ра ње ка пи та ла. И тај број сто ке у по сма тра ном 
пе ри о ду зна чај но се уве ћао, али за ње га не по сто је зва нич ни по да ци.

Те рет ни про мет же ле знич ког са о бра ћа ја уве ћа вао се про пор ци о нал-
но ин ду стриј ској екс пан зи ји. У 1928. он је из но сио 93 ми ли јар де ткм (тон-
ских ки ло ме та ра),5 а у 1940. го ди ни 415 ми ли јар ди ткм. 

Про мет ро бе на ма ло др жав не и ко о пе ра тив не тр го ви не, за две и по 
пе то лет ке, на ра стао је са 11,8 ми ли јар ди ру ба ља у 1928. на 175,1 ми ли јар ду 
ру ба ља у 1940. го ди ни [Вознесенский 1948: 13].

Др жав не фи нан си је СССР про пор ци о нал но су се уве ћа ва ле с ра стом 
про из вод них по тен ци ја ла.

3 У ори ги нал ном из во ру те жин ске ме ре озна че не су пу дом, а у та бе ли су пре ра чу на те 
у то не.

4 Кол хоз се сма трао об ли ком по љо при вред не ко о пе ра ти ве, за дру гар ства у СССР.
5 Тон ски ки ло ме тар јe ме ра ко ја се упо тре бља ва у пре во зу те ре та и по ка зу је тран-

спорт ни учи нак те рет них во зи ла. До би ја се као про из вод ма се пре ве зе ног те ре та (у то на ма) 
и пре ђе не раз да љи не (у ки ло ме три ма).
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Та бе ла 3. При хо ди и рас хо ди бу џе та СССР 1928–1940. год. у ми ли јар да ма ру-
ба ља

Го ди на 1928. 1940.
При хо ди др жав ног бу џе та 7,3 180
Рас хо ди др жав ног бу џе та 7,3 174

Из вор: [Во зне сен ский 1948].

Ка ко се ви ди из Tабеле 3, те ку ћи при хо ди др жав ног бу џе та СССР 
уо чи ра та пре ва зи ла зи ли су те ку ће рас хо де, тј. бу џет је оства ри вао од ре-
ђе ни су фи цит. И по ред ра ста про из вод ње и про ме та, ко ли чи на нов ца у 
оп ти ца ју уо чи ра та при мет но се сма њи ла. Оно је иза зва но озбиљ ним убр-
за њем обр та ро ба, а след стве но то ме и нов ча ни ца. Со вјет ски но вац, иа ко 
је имао основ ну функ ци ју пра ће ња то ко ва про из вод ње и ди стри бу ци је 
дру штве ног про из во да, по ве ћа вао је за ин те ре со ва ност ста нов ни штва за 
сти ца ње ве ћих го то вин ских при хо да и лич ну аку му ла ци ју. 

На те ри то ри ји СССР 1940. го ди не жи ве ло је 193 ми ли о на љу ди. Број 
ста нов ни ка бр зо се уве ћа вао, а на ро чи то град ско ста нов ни штво, ко је се 
у од но су на 1913. уве ћа ло 2,4 пу та. У гра до ви ма је 1926. жи ве ло 26 ми ли-
о на љу ди, а 1940. њи хов број је до сти гао 61 ми ли он, то јест по ве ћа ло се 
уче шће са 18% у 1926. на 32% у 1940. У истом пе ри о ду се о ско ста нов ни-
штво уве ћа ло се са 121 на 132 ми ли о на љу ди.

Со ци ја ли стич ка ре во лу ци ја из ко ре на је из ме ни ла кла сни са став ста-
нов ни штва СССР. У цар ској Ру си ји до 1913. рад ни ци и град ски слу жбе ни-
ци чи ни ли су тек 17% укуп ног ста нов ни штва, а 1939. у СССР 48%, то јест 
го то во по ло ви ну ста нов ни штва. Кол хо зни по љо при вред ни ци и ко опе ра тив-
не за на тли је у цар ској Ру си ји ни су по сто ја ли, а у СССР 1939. они су чи ни-
ли 46% ста нов ни штва. Са мо стал ни се ља ци и не ко о пе ри ра ни рад ни ци и 
за на тли је пре Ре во лу ци је чи ни ли су 65%, а 1939. тек 2,6% ста нов ни штва.

У то ку со ци ја ли стич ког раз во ја на го то во пу стим ме сти ма из гра ђе-
но је 364 но ва ин ду стриј ска гра да.

Бру то про из вод ња круп не ин ду стри је СССР 1940. пре ва зи ла зи ла је 
11,7 пу та ни во ин ду стриј ске про из вод ње Ру си је из 1913. а ма ши но град ња 
и об ра да ме та ла 41 пут. Основ на вој на ма ши но град ња у истом пе ри о ду 
по ра сла је 80 пу та. Про из вод ња ау то мо би ла, трак то ра, алу ми ни ју ма, 
маг не зи ју ма и ка у чу ка пре Ре во лу ци је ни је ни по сто ја ла. 

ЕВА КУ А ЦИ ЈА И ПО БЕ ДА – НАЈ ВЕ ЋИ УС ПЕ СИ У ДО БА РА ТА

Су дар два ко ло са, Не мач ке и СССР-а, био је и су дар два еко ном ска 
кон цеп та, то јест, пре ма ре чи ма Во зне сен ског [Вознесенский 1948: 5]:

У же сто ким и кр ва вим бор ба ма до га ђа ло се од ме ра ва ње жи вот-
них спо соб но сти со ци ја ли зма и фа ши зма, за вр шив ши се по ли тич ком, 
вој ном и еко ном ском по бе дом со ци ја ли стич ке др жа ве.
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Та кве уда р це и гу бит ке ка кве је из др жао Со вјет ски Са вез у пр вим 
ме се ци ма ра та ве ро ват но не би из др жа ла ни јед на др жа ва. Ме ђу тим, у 
од но су на дру ге зе мље, СССР је имао ви ше ком па ра тив них пред но сти, 
ко је су би ле пре суд не: ве ли ку те ри то ри ју, ве ли ке ре сур се, до бро ор га ни-
зо ва ну при вре ду, и што је та ко ђе ва жно – љу де, као што је био Ни ко лај 
Во зне сен ски.

На ред бом Др жав ног ко ми те та од бра не (ГКО) СССР од 7. ав гу ста 1941. 
го ди не № 421 „О по ступ ку раз ме шта ња ева ку и са них пред у зе ћа”, Го спла-
ну је дат за да так обез бе ђе ња ева ку а ци је и мо би ли за ци је ин ду стри је СССР. 
Кон крет но, по себ на па жња обра ћа на је на то да се при раз ме шта њу ева-
ку и са них пред у зе ћа пред ност да ави о ин ду стри ји, про из вод њи оруж ја и 
му ни ци је, тен ко ва и оклоп них ау то мо би ла, хе ми је, цр не, обо је не и спе ци-
јал не ме та лур ги је. Ни ко лај Во зне сен ски био је име но ван за опу но мо ће-
ни ка ГКО за пи та ња ис пу ње ња при вред ног пла на про из вод ње оруж ја и 
му ни ци је. У пе ри о ду јул –но вем бар 1941. на ис ток СССР-а пре ба че но је 
ви ше од 1.500 ин ду стриј ских пред у зе ћа и 7,5 ми ли о на љу ди: рад ни ка, 
ин же ње ра, тех ни ча ра и дру гих спе ци ја ли ста. По ред пре ме шта ња у ис точ-
на под руч ја, део ин ду стри је пре ба чен је и у ју жна: Ка зах стан, Уз бе ки стан, 
Та џи ки стан.

Во зне сен ски је на ро чи ту па жњу обра тио на рат ну еко но ми ју цар ске 
Ру си је у до ба Пр вог свет ског ра та, по ре де ћи је с ре ше њи ма ко је је он пред-
у зи мао у вре ме Дру гог свет ског ра та. При ват но вла сни штво над сред стви-
ма про из вод ње у пред ре во лу ци о ном пе ри о ду, уз ни зак сте пен раз во ја 
про из вод них су бје ка та, као и за ви сност од ино стра ног ка пи та ла и уво за, 
ство ри ли су Ру си ји не раз ре ши ве те шко ће у во ђе њу ра та 1914–1918. Не 
слу чај но, Во зне сен ски на гла ша ва ре чи А. А. Ма ни ков ског, ру ко во ди о ца 
Глав не ар ти ље риј ске упра ве ру ске ар ми је у ра ту 1914–1918. го ди не [Ма-
ни ковс кий 1937: 556]:

Из це лог ни за до ку ме на та ви ди се да се о при пре ма њу за ли ха му-
ни ци је у то ку са мо га ра та по че ло ми сли ти тек по сле ње го вог об ја-
вљи ва ња. То је био наш глав ни грех и на ша глав на не сре ћа: ми смо 
прет по ста вља ли да се са вре ме ни рат мо же во ди ти са мо на ра чун 
при пре мље них за ли ха у вре ме ми ра. За то се и ни смо у по треб ној ме ри 
бри ну ли о раз во ју на ших фа бри ка, др жав них и при ват них, и ни смо 
са ста ви ли план тех нич ке (фа брич ке) мо би ли за ци је. Као ре зул тат, 
у вре ме ра та мо ра ли смо при бе ћи ни зу ис хи тре них и не це лис ход них 
им про ви за ци ја.

Во зне сен ски је очи глед но учио на ту ђим гре шка ма. Он твр ди да је 
упра во бла го вре ме но при пре ма ње вој но ин ду стриј ских пред у зе ћа и њи хо-
ва бла го вре ме на ева ку а ци ја омо гу ћи ла крај њи ис ход, тј. по бе ду СССР-а. 
Као по твр ду, на во ди по дат ке да је ар ми ја цар ске Ру си је до би ла на рас по-
ла га ње укуп но 55,6 ми ли о на ар ти ље риј ских про јек ти ла и ми на свих ка-
ли ба ра, а со вјет ска ар ми ја у Дру гом свет ском ра ту од сво је на мен ске 
ин ду стри је на рас по ла га њу је има ла 775,6 ми ли о на ар ти ље риј ских про-
јек ти ла и ми на, то јест 14 пу та ви ше [Вознесенский 1948: 87]. 



По ње го вом ми шље њу, со вјет ски на чин при вре ђи ва ња по ка зи вао је 
не сра змер не пред но сти, јер је упр кос огром ним гу би ци ма на по чет ку 
ра та, не са мо у ма те ри јал ним до бри ма већ и у те ри то ри ји, плод ној зе мљи, 
ни зу ин ду стриј ских и по љо при вред них обла сти, обез бе дио снаб де ва ње 
фрон та вој ном тех ни ком, хра ном и оде ћом. Упра во је др жав но рас по ла-
га ње основ ним сред стви ма про из вод ње обез бе ди ло бр зо пре стро ја ва ње 
на ци о нал не при вре де СССР с мир но доп ског на рат ни ре жим ра да. 

Као по сле ди ца бор бе них деј ста ва и оку па ци је у вре ме ра та, пот пу но 
или де ли мич но уни ште но је 1.710 гра до ва и град ских на се ља (60% укуп-
ног бро ја), ви ше од 70.000 се ла, око 32.000 ин ду стриј ских пред у зе ћа. Оку-
па тор је уни штио око 60% пред рат ног ка па ци те та ли ве ња че ли ка, 70% 
про из вод ње угља, 40% про из вод ње наф те и га са, 65.000 ки ло ме та ра же-
ле знич ких пру га, а 25 ми ли о на љу ди оста ло је без кро ва над гла вом. Гу-
би ци у по љо при вре ди би ли су ка та стро фал ни: уни ште но је 100.000 кол хо за 
и сов хо за, за кла но или од ве де но у Не мач ку 7 ми ли о на ко ња, 17 ми ли о на 
гр ла круп не ро га те сто ке, 20 ми ли о на сви ња, 27 ми ли о на ова ца и ко за. У 
то ку ра та зе мља је из гу би ла не где око 1/3 свог на ци о нал ног бо гат ства 
[Вознесенский 1948: 169].

Упр кос ве ли ким те ри то ри јал ним и ма те ри јал ним гу би ци ма с по чет-
ка ра та, ин ду стри ја СССР-а би ла је спо соб на да на ми ри по тре бе рат не 
при вре де. Са мо у ис точ ним ре јо ни ма СССР-а 1943. го ди не про из ве де но је 
ви ше не го на те ри то ри ји це ле Ру си је 1915. го ди не: угља 2,3 пу та, че ли ка 
2 пу та, ва ља них про из во да цр не ме та лур ги је 1,7 пу та, ба кра 4,1 пут, оло ва 
59 пу та, цин ка 18,8 пу та. До по чет ка ра та про из во ди ло се 3,5 пу та ви ше 
наф те не го у пе ри о ду пре Ре во лу ци је. 

Уо чи Пр вог свет ског ра та Ру си ја је има ла нај ве ћи бру то про из вод 
жи та ри ца – око 4,9 ми ли јар ди пу до ва хлеб ног жи та (тј. 78,4 ми ли о на то на). 
Пред по че так Дру гог свет ског ра та СССР је про из во дио 7,3 ми ли јар де 
пу до ва (116,8 ми ли о на то на) хлеб ног жи та [Вознесенский 1948: 24]. 

У исто ри ји рат не еко но ми је СССР 1943. го ди на пред ста вља мо ме нат 
суд бин ског пре ло ма: те го ди не оства ре не су до та да нај круп ни је вој не 
по бе де, учвр шће на и раз ви је на рат на при вре да, уз дра сти чан раст про ши-
ре не ре про дук ци је. Зна чај но је по ве ћан бру то на ци о нал ни про из вод у 
по ре ђе њу са 1942. го ди ном, по ве ћа на ин ду стриј ска по тро шња, аку му ла-
ци ја, по ве ћа на основ на и обрт на сред ства на ци о нал не еко но ми је. 

По ре де ћи рат не при вре де САД и СССР, Во зне сен ски из но си ми шље ње 
да је ка пи та ли стич ка еко но ми ја САД на та квом ни воу раз во ја да вла да-
ју ћи по ло жај за у зи ма ју ка пи та ли стич ки мо но по ли и фи нан сиј ски ка пи тал, 
што је у то ку Дру гог свет ског ра та до шло још ви ше до из ра жа ја. Сво ју 
тврд њу из но си на осно ву по да та ка ко ји го во ре да је нпр. 1944. го ди не 75% 
свих вој них на руџ би на до би ло 100 нај круп ни јих ка пи та ли стич ких мо-
но по ла, а 30 су пер круп них ка пи та ли ста-мо но по ли ста до би ло је 49% свих 
вој них на руџ би на, по став ши та ко све вла сним го спо да рима вој не еко но-
ми је САД. У СССР по кре тач ка си ла вој не еко но ми је је со ци ја ли стич ка 
др жа ва, ко ја се осла ња на мо рал но-по ли тич ко је дин ство и па три о ти зам 
сво га на ро да. У САД, на про тив, по кре тач ку си лу пред ста вља ју ка пи та ли-
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стич ки мо но по ли, за ко је рат пред ста вља иде а лан про фи та бил ни мо ме нат 
и на чин осва ја ња свет ских тр жи шта. При ход ка пи та ли стич ких мо но по ла 
у САД по рас тао је са 6,4 ми ли јар де до ла ра 1939. на 24,5 ми ли јар ди до ла ра 
1943. го ди не, а за че ти ри го ди не ра та укуп но су из но си ли 87 ми ли јар ди 
он да шњих до ла ра. Во зне сен ски опо вр га ва иде је од ре ђе них еко но ми ста 
о пре вас ход ној уло зи др жа ве САД у од лу чи ва њу по пи та њу вој не еко но-
ми је. Бур жо а ску др жа ву САД ка рак те ри ше кли јен те ли стич ка сим би о за 
др жав ног апа ра та, пре све га ње го ве вр ху шке, са ше фо ви ма и аген ти ма 
ка пи та ли стич ких мо но по ла и фи нан сиј ског ка пи та ла. Да кле, сна га ка-
пи та ли ста-мо но по ли ста у САД ле жи из ме ђу оста лог и у то ме што су они 
ста ви ли др жа ву САД у сво ју слу жбу, а не обр ну то. 

Пред у зи ма ње ме ра мо би ли за ци о не рат не при вре де

Про грам пре стро ја ва ња мир но доп ске при вре де на усло ве рат не про-
из вод ње од ре дио је Др жав ни ко ми тет од бра не (ГКО) на чи јем је че лу био 
Во зне сен ски. У окви ру овог про гра ма пред у зе те су сле де ће ме ре:

1. Мо би ли за ци ја про из вод них сна га ин ду стри је, рад ни ка и ин же њер-
ско-тех нич ких ка др о ва за по тре бе ра та. Ин ду стриј ска по стро је ња 
пре стро је на су на про из вод њу за вој не по тре бе; вој на ин ду стри ја по-
ја ча на је при кљу чи ва њем пред у зе ћа дру гих гра на при вре де; пре ки-
ну та је про из вод ња ни за про из во да за ци вил не по тре бе у ци љу усме-
ра ва ња про из вод них ка па ци те та, рад не сна ге и ма те ри јал них ре сур са 
за по тре бе рат не про из вод ње; по ве ћан је про це нат ви со ко ква ли тет-
них про из во да ме тал ске ин ду стри је, ави он ског го ри ва, спе ци јал них 
хе ми ка ли ја; по ве ћа на је про из вод ња хра не, тек сти ла и дру гих про из-
во да ла ке ин ду стри је на ме ње них по тре ба ма ар ми је; си ро ви не и ма-
те ри ја ли план ски су пре ра спо де ље ни за по тре бе рат не про из вод ње; 
рас по де ла и нор ми ра ње рас хо да ме та ла, го ри ва, елек трич не енер ги је 
и дру гих ви до ва си ро ви на и ма те ри ја ла стро го су цен тра ли зо ва ни; рад-
ни ци и ин же њер ско-тех нич ки ка дар пре ме ште ни су на ис ток за јед но 
с тех нич ким ре сур си ма; гра ђе вин ски ра до ви у но вим ис точ ним про-
из вод ним ре јо ни ма ви ше стру ко су убр за ни; убр зао се рад на уса вр-
ша ва њу про це са про из вод ње, нпр. про из вод ња спе ци јал них че ли ка у 
Си менс-Мар ти но вим пе ћи ма, ва ља ње оклоп них пло ча, про из вод ња 
фе ро фос фо ра и фе ро хро ма; убр за но је уна пре ђи ва на ма сов на про из-
вод ња ма ши на.

2. Мо би ли за ци ја ма те ри јал них ре сур са по љо при вре де и ра да у кол хо-
зи ма за по тре бе ар ми је и гра до ва ко ји снаб де ва ју фронт рат ном тех-
ни ком; спро ве де на је ева ку а ци ја го ве да, по љо при вред них ма ши на и 
трак то ра из ре јо на ко је је ка сни је за у зео оку па тор и оних ко ји су у 
бли зи ни фрон та; по ве ћа не су по вр ши не под жи та ри ца ма, кром пи ром 
и по вр ћем у ис точ ним ре јо ни ма, пре све га на Ура лу, у По вол жју и у 
За пад ном Си би ру; пре ме ште ни су усе ви тех нич ких кул ту ра на ис ток; 
по ја ча на је рад на ди сци пли на у кол хо зи ма, де ли мич но је по ве ћа-
на рад на нор ма и број рад них да на кол хо зни ци ма; ис пла ни ра на су 
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по ве ћа ња про из вод ње ме са и ву не и уве де не до дат не до ста ве жи та-
ри ца и ме са за по тре бе ар ми је; ор га ни зо ва не су фар ме при ин ду стриј-
ским по стро је њи ма; ор га ни зо ван је оп шти раз вој ба што ван ства код 
рад ни ка и слу жбе ни ка.

3. Мо би ли за ци ја тран спор та и при ла го ђа ва ње рат ним на ме на ма; уве де ни 
су ре до ви во жње ко ји обез бе ђу ју при о ри тет ни и нај бр жи тран спорт 
за вој не по тре бе; огра ни ча ва ње ци вил ног пут нич ког тран спор та; ис-
пла ни ра но је по ве ћа ње ко ли чи на тран спорт ног то ва ра и ускла ђе но 
са цен тра ли зо ва ним пла ном про из вод ње; по ја ча на је про пу сна спо-
соб ност же ле зни ца на Ура лу и у нај ва жни јим же ле знич ким чво ри-
шти ма: Че ља бин ском, Свер длов ском, Та гиљ ском, Но во си бир ском и 
Ки ров ском же ле знич ком чво ри шту; из гра ђен је низ же ле знич ких 
пру га уз Вол гу, у ис точ ним и се вер ним ре јо ни ма зе мље; из гра ђе на 
је Вор ку тин ска же ле знич ка пру га; из гра ђен је но ви же ле знич ки про-
лаз из За кав ка зја ка Астра ха ну; же ле знич ки и вод ни тран спорт ста-
вљен је под вој ну упра ву; у са о бра ћа ју је уве де но вој но пра ви ло слу жбе 
и ди сци пли не.

4. Мо би ли за ци ја гра ђе вин ских ка др о ва и тех ни ке у свр ху из град ње вој-
них фа бри ка и са њи ма ко о пе ра тив них пред у зе ћа; из ме ње не су гра-
ђе вин ске нор ме и при ла го ђе не усло ви ма ра та; скра ће ни су ро ко ви 
из град ње.

5. Мо би ли за ци ја рад не сна ге; пре ква ли фи ка ци ја рад ни ка и при пре ма 
но вих ка др о ва; у рад је укљу че но до та да не за по сле но ста нов ни штво; 
уве де на је обу ка рад нич ких ка др о ва не по сред но у про из вод њи; 

6. Мо би ли за ци ја ре зер ви хра не у свр ху не пре кид не оп скр бе гра до ва; 
пре у стро је на је др жав на тр го ви на на ма ло: уве де но је нор ми ра но снаб-
де ва ње ста нов ни штва хра ном и по треп шти на ма (уво ђе ње та ло на за 
снаб де ва ње); обез бе ђе но је по себ но снаб де ва ње рад ни ка и ин же њер-
ско-тех нич ких ка др о ва у во де ћим гра на ма при вре де.

7. Мо би ли за ци ја сред ста ва гра ђа на и ре сур са при вре де за фи нан си ра-
ње во ђе ња ра та; по ве ћан је удео вој них рас хо да у др жав ном бу џе ту; 
ко ри шће на је еми си ја нов ца као до дат ни из вор фи нан си ра ња рат не 
при вре де.

8. Пре стро ја ва ње др жав ног апа ра та ра ди обез бе ђи ва ња мо би ли за ци је 
свих сна га за по тре бе во ђе ња ра та; уве де на су но ва ми ни стар ства за 
рат ну при вре ду, ме ђу њи ма Нар ко мат (ми ни стар ство) тен ков ске ин ду-
стри је и Нар ко мат за ми но ба цач ко на о ру жа ње; фор ми ра на је опе ра-
тив на кон тро ла рат них на руџ би на Др жав ног ко ми те та од бра не (ГКО).
На бр о ја не ме ре ис пу ње не су у то ку дру гог по лу го ди шта 1941. и пр вог 

по лу го ди шта 1942. го ди не. Са мо не де љу да на по сле на па да на Со вјет ски 
Са вез, вла да је до не ла пр ви план за рат не при ли ке под на зи вом „Мо би ли-
за ци о ни при вред ни план” за III квар тал 1941. У том пла ну већ је раз ма тра-
на кон цен тра ци ја ка пи тал них ре сур са и ра до ва на из град њу вој них при-
вред них по стро је ња у ре јо ни ма По вол жја, Ура ла и За пад ног Си би ра.

По след ња два ме се ца 1941. го ди не би ла су нај те жа и нај кри тич ни ја 
у исто ри ји вој не еко но ми је и пре све га при вре де СССР. У том пе ри о ду на 
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ис ток ева ку и са не фа бри ке и пред у зе ћа већ су пре ста ли са про из вод њом 
у ста рим ре јо ни ма, а још се ни су по кре ну ле у но вим по за дин ским ре јо ни-
ма. То је пе ри од у ко јем је при вре да СССР пре тр пе ла нај ве ће, ко ло сал не 
гу бит ке, услед при вре ме не оку па ци је ни за про из вод них ре јо на. На те ри-
то ри ји ко ја је би ла оку пи ра на до но вем бра 1941, до по чет ка ра та на ла зи ло 
се 40% ста нов ни штва зе мље, про из во ди ло се 63% пред рат не про из вод ње 
угља, 68% про из вод ње гво жђа, 58% ли ве ња че ли ка, 60% це ло куп не про-
из вод ње алу ми ни ју ма. На зе мља ним по вр ши на ма ко је су до но вем бра 
1941. оку пи ра ли Нем ци, про из во ди ло се 38% це ле бру то про из вод ње жи-
та ри ца, 84% ше ће ра, на ла зи ло се 38% гр ла круп не сто ке и 60% сви ња. 
Ду жи на пру га на оку пи ра ној те ри то ри ји чи ни ла је 41% укуп не ду жи не 
свих пру га СССР. Као ре зул тат оку па ци је, али и ева ку а ци је, из стро ја су 
из ба че не 303 фа бри ке му ни ци је. Због вој них гу би та ка и ева ку а ци је бру то 
ин ду стриј ска про из вод ња од ју на до но вем бра 1941. сма њи ла се 2,1 пут. 
Од но вем бра до де цем бра 1941. при вре да ни је до би ла ни то ну угља из 
До њец ког и Под мо сков ског ба се на, про дук ци ја цр не ме та лур ги је сма њи-
ла се 3,1 пут, про из вод ња обо је них ме та ла за чак 430 пу та, про из вод ња 
ку глич них ле жа ја (без ко јих не ма про из вод ње ни тен ко ва, ни ави о на, ни 
ау то мо би ла) за 21 пут [Вознесенский 1948: 43]. На из глед, то су би ле окол-
но сти ко је не да ју ни ка кве мо гућ но сти за да ље успе шно во ђе ње ра та и 
рат не при вре де.

Ме ђу тим, ка да је цео свет сва ког да на оче ки вао крах Со вјет ског Са-
ве за, си ту а ци ја је по че ла да се ме ња у дру гом прав цу. Ма ло по ма ло, пла-
но ви о про ши ре ној ре про дук ци ји по че ли су да да ју ре зул та те. Под про-
ши ре ном ре про дук ци јом под ра зу ме ва се раст це ло куп ног дру штве ног 
про из во да, по ве ћа ње сред ста ва про из вод ње (ма ши на, ору ђа и ала та за рад), 
по ве ћа ње бро ја рад ни ка и ма се за ра да, али и из два ја ње из ве сног де ла дру-
штве ног про из во да (при хо да) за по тре бе аку му ла ци је и ка пи тал них про-
је ка та. Од мо мен та кри тич не тач ке па да про из вод ње кра јем 1941, у то ку 
це ле 1942. го ди не ин ду стриј ска про из вод ња ра сте из ме се ца у ме сец, да би 
на кра ју го ди не на ра сла ско ро дво стру ко. У 1943. го ди ни бру то про из вод-
ња по ве ћа ла се за 17% у од но су на прет ход ну го ди ну. За пр ве три го ди не 
ра та у ис точ ним ре јо ни ма об но вљен је рад ста рих и уве де но у рад но вих 
2.250 круп них ин ду стриј ских по стро је ња. У осло бо ђе ним де ло ви ма зе мље 
у по гон је вра ће но ви ше од 6.000 пред у зе ћа. Пу ште но је у про мет но вих 
5.860 ки ло ме та ра же ле знич ких пру га. 

Све у све му, на са мом кра ју ра та, у за кључ ној би ци за Бер лин апри ла 
1945. са со вјет ске стра не уче ство ва ло је 41.000 ар ти ље риј ских и ми но ба-
цач ких це ви, 8.400 ави о на, ви ше од 6.300 те шких и сред њих тен ко ва. Ово 
оруж је би ло је пра ви по ка за тељ успе шно сти со вјет ског на чи на при вре ђи-
ва ња у до ба ра та.

По љо при вре да у до ба ра та

Кван ти та тив ни по ка за те љи у по љо при вре ди та ко ђе го во ре о из у зет ном 
на прет ку, чак и у нај те жим усло ви ма ра та и оку па ци је де ла те ри то ри је, 



Укра ји не и Се вер ног Кав ка за, ко ји су се сма тра ли жит ни ца ма СССР-а. 
Ја сно се уо ча ва ве ли ка раз ли ка у укуп ним при но си ма у три пе ри о да про-
из вод ње жи та ри ца. 

Та бе ла 4. Про из вод ња мер кан тил ног жи та од 1914. до 1944. (ме ре су у ори ги-
нал ном из во ру да те у пу до ви ма, ов де су пред ста вље не у то на ма)

Пе ри од 1914–1917. 1918–1921. 1941–1944.
Про из вод ња мер кан тил ног жи та 22.384.000 t 14.720.000 t 68.224.000 t

Извор: [Вознесенский 1948].

Ова кав раст мер кан тил не по љо при вре де по стао је мо гућ пре све га 
за хва љу ју ћи ма сов ној ме ха ни за ци ји ра да, али и план ско-ад ми ни стра тив-
ним ме ра ма и спе ци фич ном на чи ну ор га ни за ци је со вјет ске по љо при вре де. 
У цар ској Ру си ји 72% укуп не ко ли чи не мер кан тил ног жи та на ла зи ло се 
у ру ка ма ве ле по сед ни ка и бо га тих се ља ка, док је у СССР-у про из вод ња 
мер кан тил ног жи та би ла кон цен три са на у со ци ја ли стич ким пред у зе ћи ма: 
кол хо зи ма и сов хо зи ма. Зна ча јан је још је дан раз лог: рас по ред под руч ја 
про из вод ње жи та ри ца. До по чет ка Пр вог свет ског ра та у Ру си ји је 25% 
жи та да ва ла Укра ји на, 12,6% под руч је Се вер ног Кав ка за и 12% По вол жје. 
Си бир, Урал и Ка зах стан да ва ли су укуп но 18% свих ре сур са жи та. Ме-
ђу тим, ка да се Укра ји на 1914–1915. на шла на пр вој ли ни ји фрон та, а по том 
по ста ла и по ље рат них деј ста ва, си ту а ци ја с ис хра ном ста нов ни штва 
ве о ма се по гор ша ла, а у до ба гра ђан ског ра та на шла се пред пот пу ном ка-
та стро фом. У вре ме Дру гог свет ског ра та зна чај но су по ве ћа на под руч ја 
под жи том у ис точ ним де ло ви ма зе мље (Урал, Ка зах стан, Си бир), што је 
би ло спа со но сно за пре жи вља ва ње, јер су се у том пе ри о ду по тре бе ар ми-
је и град ског ста нов ни штва зна чај но по ве ћа ле. 

Са о бра ћај и тран спорт у до ба ра та

Еко ном ско и вој но функ ци о ни са ње зе мље не за ми сли во је без раз ви-
је ног са о бра ћа ја и тран спор та ко ји не пре кид но функ ци о ни шу. Со вјет ски 
Са вез је об у хва тао те ри то ри ју по вр ши не 22,3 ми ли о на ква драт них ки ло-
ме та ра, па је сло же на со вјет ска еко но ми ја жи вот но за ви си ла од сте пе на 
раз во ја са о бра ћа ја. Ро ба ма про из вод не и по тро шач ке на ме не би ло је по треб-
но у про се ку да пре ђу 700 ки ло ме та ра од под руч ја про из вод ње до под руч-
ја упо тре бе. Три пе то лет ке раз во ја у СССР-у учи ни ле су да же ле знич ки 
са о бра ћај по ста не нај на пред ни ја гра на со вјет ске при вре де. У од но су на 
1920. про мет те ре та на же ле зни ца ма по рас тао је 36 пу та, на ре ка ма 7 пу та, 
на мо ру 11,6 пу та и на дру мо ви ма 89 пу та. 

До ре во лу ци је Ру си ја је рас по ла га ла же ле зни ца ма у ду жи ни од 58,5 
хи ља да ки ло ме та ра, а 1940. го ди не 105,3 хи ља де ки ло ме та ра, са зна чај но 
по ве ћа ном про пу сном мо ћи.
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Сли ка 2. Раст тран спор та те ре та у СССР 1913–1956.
Из вор: [Сталинская эко но ми ка. Нео б ходыиме  и до ста точные  

усло вия ренессанса]

 
У пр вом пе ри о ду ра та же ле знич ки и вод ни са о бра ћај озбиљ но је ума-

њен. Про сеч ни днев ни уто вар на же ле зни ца ма 1942. сма њио се на свим 
мре жа ма СССР 2,3 пу та у од но су на 1940, а пре воз те ре та уну тра шњим 
вод ним тран спор том за 1,8 пу та. Узрок то ме је не мач ко за у зе ће ве ли ких 
под руч ја на ко ји ма се до по чет ка 1943. на ла зи ло 40% ду жи не укуп них пру-
га, за тим мно гих реч них си сте ма и зна чај ног де ла Бал тич ког и Цр ног мо ра.

Од 1943. у сфе ри тран спор та на сту пио је пе ри од озбиљ ног по бољ ша-
ња. Екс пло а та ци о на ду жи на же ле зни ца уве ћа ла се за 19.000 ки ло ме та ра, 
брод ска фло та на ра сла је на 2.000 је ди ни ца, а ва гон ски парк на 56.000 је-
ди ни ца. Про сеч ни днев ни уто вар по ве ћао се на 3.000 ва го на на дан. Пре воз 
то ва ра на уну тра шњем вод ном тран спор ту уве ћао се у 1943. на 556 ми-
ли о на тон ских ки ло ме та ра. У то ку ра та пу ште но је у про мет 10.000 но вих 
пру га, и то: Се ве ро пе чор ска, Со рок ска ја –О бо зер ска ја, Сви јаж ск–У ља нов-
ск–Вољ ск–Са ра тов –Ста љин град, Мо сков ска Ве ли ка кру жна пру га, Ак мо-
линск –Кар та ли, Ор ск–Кан да гач –Гур јев, Ки зља р–А стра хан, Ком со мољск 
– Со вјет ска ја Га вањ.
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Из не ти по ка за те љи са мо су део укуп них по стиг ну тих успе ха у сфе ри 
тран спор та у рат ном вре ме ну и слу же као илу стра ци ја на по ра и успе ха 
ко ји су по стиг ну ти за хва љу ју ћи пла но ви ма и кон тро ли Го спла на. 

ДО СИ ЈЕ ВО ЗНЕ СЕН СКИ И РЕ ПРЕ СИ ЈА

У пр вим по рат ним го ди на ма Во зне сен ски је до био зна чај на при зна-
ња за свој рад у вре ме рат них усло ва. У пе ри о ду 1946–1949. био је за ме ник 
Пред сед ни ка Сов ми на (вла де) СССР, де пу тат Вр хов но го Со вје та СССР 
2. са зи ва, ла у ре ат Ста љин ске пре ми је (1948). За у зи мао је ва жне по ло жа је 
у ви ше при вред них по ду хва та, из ме ђу оста лог у ко ми си ји за обез бе ђе ње 
но гин ског за во да № 12 (са вре ме ни ОАО „Ма ши но стро и тельный за вод”, 
Элек тро сталь) опре ме за то пље ње ура но ве ру де, о чи јем зна ча ју не ма 
по тре бе мно го го во ри ти. Ипак, пут по ли тич ке ка ри је ре у то та ли тар ном 
дру штву по пра ви лу је не из ве стан. Рет ко ко је од со вјет ских ру ко во ди-
ла ца из 1920-их го ди на до че као ста рост. Сва ко ко се на ла зио бли зу вр ха 
био је по тен ци јал на жр тва, ме та те ро ра. По вод за укла ња ње мо гло је би ти 
би ло шта: по до зре ње, до ја ва, ин три га, су ви шна ак тив ност, али и на су прот 
то ме – па сив ност, ин те ли ген ци ја, та ле нат, али и не та лен то ва ност. Пре су да 
је увек би ла јед на, и то без мо гућ но сти при го во ра или жал бе.

Пред сед ник Го спла на Во зне сен ски сме њен је са свих по ло жа ја, ис кљу-
чен из По лит би роа ЦК и Ко му ни стич ке пар ти је, ухап шен 27. ок то бра 1949, 
а стре љан 1. ок то бра 1950. за јед но са ше сто ри цом ви ших ру ко во ди ла ца 
Ле њин гра да, ЦК ВКП(б) и Сов ми на РСФСР. По след ње ре чи су му би ле: 
Ни сам крив за зло чи не ко ји ми се ста вља ју на те рет. Мо лим да се то 
пре не се Ста љи ну. Ре ха би ли то ван је 1954. го ди не.

Пред став ни ци со вјет ске еко ном ске на у ке до жи ве ли су три та ла са ре-
пре си је. У пр вом, кра јем 1920-их го ди на, на стра да ли су свет ски по зна ти 
еко но ми сти Кон дра тјев (те о ре ти чар пе ри о дич них еко ном ских ци клу са) 
и Ча ја нов (тво рац тер ми на „мо рал на еко но ми ја”)6, за тим је кра јем 1930-их 
стре ља на чи та ва гру па еко но ми ста ко ји су шко ло ва ни у Со вјет ском Са ве-
зу, а кра јем 1940-их ред је до шао чак и на та кву гро мад ну лич ност, нај-
по зна ти јег на уч ни ка и др жав ни ка, Ни ко ла ја Во зне сен ског. Оп ту жен је за 

6 Мо рал на еко но ми ја – по јам ве зан за исто риј ску ан тро по ло ги ју и дру штве ну исто ри ју. 
Пр ви су је у упо тре бу уве ли со вјет ски еко но ми ста Алек сан дар Ча ја нов и ње го ве ко ле ге. Они 
су два де се тих го ди на 20. ве ка до ка за ли да је по ро дич но се о ско га здин ство, ти пич но за Ру-
си ју, би ло усме ре но не на ис кљу чи во сти ца ње до би ти, већ на при ба вља ње по треб них сред-
ста ва за оп ста нак и жи вот ње го вих чла но ва. Ка сни је је тај тер мин упо тре бља вао ен гле ски 
исто ри чар Едвард Пал мер Томп сон. Пре ма ње го вом схва та њу мо рал на еко но ми ја укљу чи-
ва ла је на род на схва та ња шта је сте а шта ни је при хва тљи во. Тер мин је пред ста вљао тра ди-
ци о нал не дру штве не нор ме о га здо ва њу, упра вља њу, ду жно сти ма и по себ ним оба ве за ма 
не ких чла но ва дру штва. Укуп ност ових схва та ња Томп сон на зи ва „мо рал ном еко но ми јом 
си ро ма штва” (енгл. mo ral eco nomy of the po or). Гру ба на ру ша ва ња основ них мо рал них схва-
та ња ко ја се ти чу про из вод ње и тр го ви не иза зи ва ла су не ми ре исто то ли ко че сто ко ли ко и 
ус кра ћи ва ње ствар них по тре ба. Ана ли зи ра ју ћи зах те ве бун тов ни ка и њи хо вог де ло ва ња, 
до ла зи се до за кључ ка да је њи хов глав ни циљ пред ста вљао ус по ста вља ње стро гог по што-
ва ња нор ми „мо рал не еко но ми је”. Ан тро по лог Џејмс Скот по пу ла ри зо вао је овај кон цепт у 
књи зи The Mo ral Eco nomy of the Pe a sant: Re bel lion and Sub si sten ce in So ut he ast Asia.
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скри ва ње слу жбе них до ку ме на та, сми шље но оп стру и ра ње др жав ног пла-
на и тај но фор ми ра ње Ко му ни стич ке пар ти је Ру си је, ко ја би у пер спек ти-
ви укло ни ла КПСС. Твр ди се да је Ста љин на го ми ли до ку ме на та ко ји су 
на вод но до ка зи ва ли кри ви цу Во зне сен ског на пи сао: Не ве ру јем. Ме ђу тим, 
не ко је ипак ус пео да убе ди во жда. По сле та ко зва ног Ле њин град ског про-
це са 1950. Во зне сен ски је осу ђен на смрт и са мо сат вре ме на по сле су ђе ња 
стре љан. Ре ха би ли то ван је 1954, го ди ну да на по сле Ста љи но ве смр ти.

Про фе сор ка исто ри је на Еко ном ском фа кул те ту Мо сков ског др жав-
ног уни вер зи те та (МГУ) А. Ку змич, ко ја је ра ди ла у пар тиј ском ар хи ву, 
по твр ди ла је да је лич но ви де ла фа сци клу с до си је ом Во зне сен ског, на 
ко јој је Ста љин на пи сао „Не ве ру јем!”. Ме ђу тим, ка да су му Ма љен ков, 
Бе ри ја и Хру шчов по твр ди ли до ка зе из до си јеа, вожд ду го ни је мо гао да 
до ђе к се би.7

Ста љин је ви со ко це нио Во зне сен ског као струч ња ка, али оно што је 
би ло на ве де но у до си јеу „Слу чај рад ни ка Го спла на” има ло је свој сми сао. 
Са свим је дру го пи та ње – ко ли ко је сâм пред сед ник Го спла на Во зне сен-
ски био крив за то што је од 1944. до 1948. го ди не из се фо ва ње го ве ин сти-
ту ци је не ста ло 236 тај них до ку ме на та. Или за то што су од ре ђе ним сек-
то ри ма при вре де „по дру гар ски” сни жа ва ни, а про тив ни ци ма ве штач ки 
по ве ћа ва ни пла но ви про из вод ње. Упр кос Ста љи но вом на ре ђе њу да се по-
но во те мељ но про ве ри слу чај Во зне сен ског, Бе ри ја и оста ли очи глед но 
ни су би ли за ин те ре со ва ни за про на ла же ње истин ских кри ва ца. Суд би на 
Во зне сен ског очи то је уна пред од ре ђе на. Пре ма све до че њи ма са вре ме-
ни ка, Ста љин је још ду го жа лио гу би так та квог струч ња ка. Оста ла је до 
да нас за го нет ка ко је за и ста од нео из се фо ва Ста љи но вог нај бли жег чо-
ве ка екс тра-тај на до ку мен та о по ли ти ци и еко но ми ји Кре мља. 

Ме ђу тим, то је јед на од вер зи ја до га ђа ја, прем да је мо жда и ква дра-
тић у укуп ном, не та ко јед но став ном мо за и ку би о гра фи је Во зне сен ског. 
По сто је и дру га све до чан ства о су ко бу Ста љи на и Во зне сен ског, на чи сто 
док три нар ном пла ну.

За са мо го ди ну да на од нос Ста љи на пре ма Во зне сен ском дра стич но 
се про ме нио. Сма тра се да је је дан од раз ло га за то по зна та ди ску си ја на 
пре ло му 40-их ка 50-им го ди на ма о еко ном ским про бле ми ма со ци ја ли-
зма. Ди ску си ја је иза зва на рас пра ва ма у По лит би роу ко је је ини ци рао 
Во зне сен ски. Већ та да је он де кла ра тив но тра жио пре лаз на сло бод ни ји 
вид еко но ми је, ко ја је за вре ме ра та пот пу но би ла пре стро је на за вој не 
по тре бе (по прин ци пу: на ре ђе ње –и звр ше ње, а за не из вр ше ње за твор или 
стре ља ње).

Ста љин је оку пио на са ве то ва ње еко но ми сте из це ле зе мље... 
Ди ску си ја, спо ља гле да но, ти ца ла се при лич но ап страк ног пи та ња: 
функ ци о ни шу ли еко ном ски за ко ни вред но сти у со ци ја ли зму? Ме ђу-
тим, су шти на је би ла у пи та њу: мо же ли власт на сво ју ру ку и по 
соп стве ној во љи ко ман до ва ти сви ме: ре сур си ма, це на ма, љу ди ма, 

7 Из ја ва у члан ку: [Николай До брюха : „Тайна пре ем ни ка Ста ли на: стра ну дол жен был 
во згла вить Во зне сен ский”. Не дељ ни ча со пис Ар ֱ у менֳы и факֳы № 51, 16.12.2009].
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од ре ђи ва ти про пор ци је у при вре ди, ни во и об лик жи вот ног стан дар да, 
итд. Ја сно, Ста љин се чвр сто др жао пр ве од ре че них тач ки гле ди шта 
[Бурлацкий 1990: 78].

И у Ста љи но во вре ме по сто јао је сек тор „си ве еко но ми је”, тј. еко но-
ми је из сен ке, ко ја се у еко ном ским уџ бе ни ци ма уоп ште и не по ми ње. Она 
се фор ми ра ла као ре зул тат ра зних шпе ку ла ци ја, пре све га ро ба ма др жав-
не тр го ви не. По сто ја ло је и „цу ре ње”, тј. кра ђа нов ца из фон до ва, кра ђа 
си ро ви на и дру ге имо ви не у др жав ним пред у зе ћи ма, фал си фи ко ва ње 
нов ца, не за ко ни те опе ра ци је стра ним ва лу та ма, шве рц ро ба, итд. Са под-
зем ним ка пи та ли стич ким де лат но сти ма др жа ва је во ди ла ак тив ну бор бу 
још од вре ме на НЕП-а. Пре ма про це на ма стра них ис тра жи ва ча, 1928. у 
СССР-у је на нелегалaн ка пи тал от па да ло све га 5% укуп ног обр та лич ног 
ка пи та ла, а до 1930. го ди не бор ба је во ђе на са мо са оста ци ма те по ја ве. 
Уо чи ра та то ско ро да и ни је по сто ја ло, по сто ја ла је са мо шпе ку ла ци ја ро-
ба ма лич не по тро шње.

Два ва жна сту ба Ста љи но ве еко но ми је би ла су: др жав ни мо не тар ни 
мо но пол и др жав ни мо но пол над спољ ном тр го ви ном, два мо но по ла ко ја 
су у чвр стој ме ђу соб ној ве зи. Ме ђу тим, Ста љин је та ко ђе стро го па зио да 
се не по ја ве ни ка кве роб но-нов ча не „ру пе” у др жав ном сек то ру еко но ми је, 
по себ но у одељ ку А.8 То јест, ни је до пу штао да се во ди ни ка ква роб но-нов-
ча на тр го ви на сред стви ма за про из вод њу (нпр. кол хо зи ни су по се до ва ли 
трак то ре, већ су их до би ја ли на бес плат но ко ри шће ње од ма шин ско-трак-
тор ских ра ди о ни ца ко је су по сто ја ле при сва ком кол хо зу и би ле у вла сни-
штву др жа ве, за раз ли ку од кол хо за, ко ји је био ко о пе ра ти ва). Он је схва тао 
да кроз та кве „ру пе” мо же да се про ву че дух ка пи та ли зма, коjег је по том 
те шко или не мо гу ће об у зда ти. 

Мо жда је док три на р ни су коб био ини ци јал на ка пи сла су ко ба, а оп ту-
жбе из Ле њин град ског про це са ме ха ни зам укла ња ња. Ста љи но во „жа ље ње” 
је мо гло би ти глу ма, та ко зва не „кро ко дил ске су зе”. Чо век ко ји је по ку шао 
да уне се не ке ви до ве сло бо де у ко манд но-план ску еко но ми ју мо рао је да 
оде са сце не.

ЕПИ ЛОГ

У то ку ра та еко но ми ја СССР-а не са мо да је из др жа ла, већ је про сто 
збри са ла не мач ког агре со ра, пре вас ход но за хва љу ју ћи пла ни ра њу под ру-
ко вод ством Ни ко ла ја Во зне сен ског. 

Во зне сен ски је у то ку ра та био члан Др жав ног ко ми те та од бра не (ГКО), 
ру ко во дио је ева ку а ци јом ави а ци о не, тен ков ске ин ду стри је, цр не ме та лур-
ги је, на о ру жа ња и му ни ци је на ис ток. Од 1943. ула зи у са став Ко ми те та 
об но ве ра том уни ште не на ци о нал не еко но ми је. По сле ра та био је на че лу 
при пре ме пе то го ди шњег пла на об но ве и раз вит ка на ци о нал не еко но ми је, 
пер спек тив ног Ге не рал ног пла на раз во ја на 15–20 го ди на. Ње го ве здра ве 

8 У оде љак А спа да ју све гра не ин ду стри је ко је про из во де сред ства за про из вод њу, а 
та ко ђе и си ро ви не ко је се ко ри сте за про из вод њу ро бе ши ро ке по тро шње.
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прет по став ке и тач не про це не на и ла зи ле су на та ко ве ли ко одо бра ва ње 
Ста љи на, да га је он по сле ра та име но вао за свог за ме ни ка у Са ве ту ми-
ни ста ра СССР. Овај чин та ко ђе је по вод да се и да нас с ње го вом смр ћу 
по ве зу ју раз не кон спи ро ло шке те о ри је, у ко је су, на вод но, упле те ни и сâм 
Ста љин и го то во сви ње го ви са рад ни ци. О ква ли те ти ма Во зне сен ског мар-
шал Со вјет ског Са ве за А. М. Ва си љев ски у сво јим се ћа њи ма на во ди: 

Ни ко лај Алек се је вич Во зне сен ски је из ван ред но по зна вао на ци о-
нал ну еко но ми ју, имао је тач не по дат ке о ње ном функ ци о ни са њу и у 
свом ра су ђи ва њу, про це на ма, го то во ни ка да ни је гре шио... Ни ко лај 
Алек се је вич је био осо ба со лид ног и јар ког ка рак те ра, из у зе тан при мер 
др жав них и еко ном ских ка др о ва ле њин ске шко ле [Василевский 1978].

Во зне сен ски је при ли ком од су ство ва ња већ оста ре лог во ђе пред се-
да вао сед ни ца ма вла де, што је ири ти ра ло пред став ни ке та ко зва не „ста ре 
гар де” (Ми ко ја на, Ма љен ко ва, Бе ри ју, Бул га њи на, Хру шчо ва и др.), ко ја 
је осе ћа ла да се бли жи мо ме нат Ста љи но ве смр ти и но ве по де ле вла сти. 
Би ло им је по зна то да је Ста љин не фор мал но већ од ре дио сво је на след ни-
ке: по по ли тич кој ли ни ји Алек се ја Ку зње цо ва, а по еко ном ској та да већ 
ака де ми ка Во зне сен ског.

У сло бод но вре ме Во зне сен ски је пи сао ка пи тал но де ло По ли тич ка 
еко но ми ја ко му ни зма. Шта се до го ди ло с ру ко пи сом те књи ге ни је по зна то. 
Ка да је Во зне сен ски ухап шен, од у зе то му је око 800 ли сто ва ру ко пи са 
ко ји ма се по том гу би траг. Пре ма зва нич ној вер зи ји ру ко пис је уни штен. 
Ме ђу тим, суд би на књи ге (ру ко пи са) ипак ни је по зна та ни по сле ви ше од 
по ла ве ка од тра гич них до га ђа ја. По сле ње го вог за вр шет ка (по ре чи ма 
про фе со ра еко ном ског фа кул те та МГУ Алек сан дра Ко ше ле ва) Ста љи нов 
се кре тар По скре би шев на вод но је у име во жда за тра жио ру ко пис. И ка да 
је Во зне сен ски по гу бљен, то бо же су до слов но из ру ко пи са узе те гла ве ко је 
су од јед ном по ста ле основ Ста љи но ве бро шу ре Эко но ми че ские ֲро блемы 
со ци а ли зма в СССР... Са сво је стра не, бив ши за ме ник пред сед ни ка КГБ 
ге не рал Боб ков твр дио је да су у време ка да је он учио у Ви шој шко ли 
КГБ ֲо ли ֳ е ко но мию спре ма ли по том ру ко пи су, она је ко ри шће на слу жбе-
но с озна ком ау тор ства Во зне сен ског. Мла ђа кће р ка Во зне сен ског, На та-
ли ја, пак из ја вљи ва ла је за штам пу да су не ке гла ве књи ге ипак са чу ва не 
и да су на вод но ко ри шће не за бро шу ре ко је је пот пи си вао Ста љин.9

Ни ко лај Во зне сен ски об ја вио је 1948. сво ју нај по зна ти ју књи гу Рат на 
еко но ми ја СССР у то ку Отаџ бин ског ра та (Во ен ная эко но ми ка СССР в 
ֲе ри од Оֳе че сֳвен ной войны, 1948). За њу је до био Ста љи но ву на гра ду 
пр вог сте пе на уз 200.000 ру ба ља, ко је је Во зне сен ски по кло нио до мо ви ма 
за рат ну си ро чад. Кру жи ли су гла со ви ка ко је ру ко пис на гра ђе не књи ге 
пре гле дао лич но Ста љин и у ње га уно сио при мед бе и ис прав ке, чак чи та-
ве па су се, ко је ау тор ни је смео да не при хва ти. Упр кос та квом Ста љи но-
вом ути ца ју, де ло ни је мо гло из бе ћи да не зва нич но бу де про гла ше но за 
штет но и ан ти марк си стич ко. При пад ни ци „ста ре гар де” ни ка ко ни су 

9 Ви де ти оп шир ни је, на при мер у: [Добрюха 2010].



мо гли да при хва те став Во зне сен ског ка ко је вре ме упра вља ња ти па „из-
вр ши или умри” про шлост. За њих је по ли ти ка би ла на пр вом ме сту, а 
еко но ми ја на дру гом. Та кав ре до след ни су же ле ли да ме ња ју, а онај ко је 
дру га чи је ми слио био је, на рав но – не при ја тељ и мо рао је би ти укло њен.
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SUM MARY: The pa per is a re tro spec ti ve pre sen ta tion of the work of Ni ko lai Alek-
se e vich Vo zne sensky – an eco no mist, sci en tist and eco no mic ac ti vist who was no ta ble 
for his work on the law of va lue, mar ket and pro fit in so ci a lism. Тhis work exa mi nes the 
sig ni fi can ce of its im pact on the eco nomy of the So vi et Union be fo re and espe ci ally du-
ring the Se cond World War. The pa per pre sents the qu an ti fi ers of the de ve lop ment of the 
So vi et Union be fo re the war, and da ta that are sig ni fi cant for the co u r se of the war and the 
So vi et vic tory. Vo zne sensky as an eco no mic ex pert and a sta te of fi cial was a key fi gu re 
in the eva cu a tion of the So vi et eco nomy and its re e sta blis hment for the pur po se of na ti o nal 
de fen se and the fi nal vic tory over the Ger man ag gres sors. His gre at me rit for the fi nal 
vic tory of the So vi et Union is un de ni a ble, per haps even cru cial. Alt ho ugh un do ub tedly 
me ri to ri o us, he un der went re pres sion and was exe cu ted un der un cle ar cir cum stan ces 
cir cum stan ces. Alt ho ugh he was a Mar xist eco no mist with so ci a list vi ews of eco no mic 
ac ti vity, Vo zne sensky is unjustly ne glec ted fi gu re in the hi story of the world eco nomy 
and eco no mic tho ught.

KEYWORDS: So vi et Union, eco no mics, eva cu a tion, plan ning
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Ин сти тут за еко но ми ку по љо при вре де
Вол ги на 15, Бе о град, Ср би ја

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се го во ри о два нај по зна ти ја ви зан тиј ска из во ра 
из по љо при вре де: Зе мљо рад нич ком за ко ну и Ге о по ни ци (ен ци кло пе ди ји из 
по љо при вре де). На осно ву тих из во ра, ко ји об у хва та ју пе ри од од 8. до 10. 
ве ка, ау то ри су по ку ша ли да от кри ју да ли су се де си ле про ме не у ви зан-
тиј ској по љо при вред ној прак си. У да тој ана ли зи мо же се при ме ти ти да се 
тек сто ви из Зе мљо рад нич ког за ко на од но се углав ном на за кон ску ре гу ла-
ти ву и на оби чај но пра во. На осно ву то га ау то ри сма тра ју да се овај из вор 
не ба ви у до вољ ној ме ри пи та њи ма ко ја се од но се на по љо при вре дну про-
из вод њу. С дру ге стра не, Ге о по ни ка је на не ки на чин на уч но ис тра жи ва ње, 
ко је на пр вом ме сту са др жи при каз ста ња у по љо при вред ној прак си, са 
зна чај ним до дат ком ко ји се огле да у ви ду су бли ми ра ња до та да по зна тог 
зна ња. По се бан зна чај пред ста вља ју лич на ис ку ст ва са мог ре дак то ра, да та 
кроз цео текст, ко ја са др же пред ло ге за по бољ ша ње про из вод ње. Ау то ри сма-
тра ју да се зна чај Ге о по ни ке огле да у то ме што се на осно ву ре дак то ро вих 
тек сто ва мо гу пра ти ти про ме не у ви зан тиј ској по љо при вред ној прак си.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: при вре да, по љо при вред на прак са, про из вод ња, Зе-
мљо рад нич ки за кон, Ге о по ни ка

На ше зна ње о при ли ка ма у по љо при вре ди Ви зан ти је у пе ри о ду од 
7. до 9. ве ка ве о ма је оскуд но. Раз лог за то тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да 
ни је оста ло мно го са чу ва них из во ра ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком. 
Нај бо ље са чу ва ни из вор из тог пе ри о да је Зе мљо рад нич ки за кон, на стао 
нај ве ро ват ни је у пе ри о ду из ме ђу 8. и 9. ве ка. Због не до стат ка ин фор ма-
ци ја пре ци зно да ти ра ње за ко на ни је утвр ђе но. Сâм текст за ко на углав ном 



се од но си на сво јин ске од но се из ме ђу су се да у ру рал ној за јед ни ци. С ове 
вре мен ске дис тан це не мо же се са си гур но шћу од ре ди ти да ли је за кон 
до не сен за це лу те ри то ри ју Цар ства или се при ме њи вао са мо на не ки 
од ре ђе ни ре ги он [Bru ba ker and Hal don 2011: 568–569]. Упра во ма ли број 
са чу ва них пи са них из во ра из тог пе ри о да оте жа ва про у ча ва ње и са гле да-
ва ње аграр не прак се Ви зан ти је. Вре ме ра ног сред њег ве ка у Ви зан ти ји, 
ко је об у хва та пе ри од од 7. до 9. ве ка, обе ле жа ва ју сво је вр сна тран зи ци о-
на кре та ња у сво јин ско-зе мљи шним од но си ма, ко ја до во де до про па да ња 
ста ре зе мљи шне ари сто кра ти је и до раз вит ка но вог вој ног плем ства. У 
пе ри о ду ра ног ви зан тиј ског фе у да ли зма до ла зи до ја ча ња про вин циј ске 
ад ми ни стра ци је ко ја сво јим ме ра ма до во ди до кон со ли до ва ња и ја ча ња 
при вред ног жи во та. Овај пе ри од тран зи ци је ви зан тиј ских со ци јал них 
струк ту ра обе ле жа ва не за ви сни по сед ник зе мље ко ји про из во ди на сво-
јој зе мљи, за се бе, а пла ћа по рез ди рект но др жа ви [Ha r vey 2002: 14].

Си ту а ци ја у са гле да ва њу и про у ча ва њу ви зан тиј ске по љо при вред не 
прак се про ме ни ла се набо ље за хва љу ју ћи Ге о по ни ци, ко ја је на ста ла у 10. 
ве ку. Ге о по ни ка1 је је ди на са чу ва на ен ци кло пе ди ја из по љо при вре де на 
грч ком је зи ку. На ста ла је као део ве ли ког ен ци кло пе диј ског про јек та 
ви зан тиј ског ца ра Кон стан ти на VII Пор фи ро ге ни та (913–959). Увод де ла 
по све ћен је ца ру, али ни је, ка ко се ра ни је ми сли ло, ње гов рад. Ве ћи на по-
гла вља ове ен ци кло пе ди је на пи са на је пре Кон стан ти но ве вла да ви не. Име 
ау то ра, од но сно ре дак то ра де ла ни је по зна то [ви де ти у: Симоновић 2016: 
797–798]. За хва љу ју ћи све о бу хват но сти, Ге о по ни ка је глав ни из вор за про-
у ча ва ње по љо при вре де Ви зан ти је у 10. ве ку. Нај бо љи до каз ове тврд ње 
је чињеница да не ма до вољ но ин фор ма ци ја о по љо при вре ди у Зе мљо рад-
нич ком за ко ну, ни ти у ра до ви ма исто ри ча ра и хро ни ча ра тог до ба.

СО ЦИ ЈАЛ НА, ИСТО РИЈ СКА И ЕКО НОМ СКА ПО ЗА ДИ НА  
ПРИ ЛИ КА У ВИ ЗАН ТИЈ СКОЈ ПО ЉО ПРИ ВРЕ ДИ

Зе мљо рад нич ки за кон углав ном се ба вио прин ци пи ма аграр них од-
но са ко ји су уте ме ље ни на два раз вој на про це са. Пр ви се осла њао на 
за кон ску ре гу ла ти ву, а дру ги на оби чај но пра во ко је се по сте пе но ка но-
ни зо ва ло. При вред ни жи вот Цар ства у пе ри о ду 7. и 8. ве ка обе ле жа ва ју 
ма ла не за ви сна се љач ка има ња. Се ља ци на ова квим има њи ма ни су би ли 
пот пу но сло бод ни јер су мо ра ли да пла ћа ју по ре зе, од но сно на ла зи ли су 
се у за ви сном од но су пре ма др жа ви. О пи та њу сло бод них се ља ка Мак си-
мо вић ис ти че сле де ће „иа ко су из во ри и у овом до ме ну не до вољ ни, при-
лич но је си гур но да су ова кви се ља ци рас по ла га ли вла сти том зе мљом, као 
и да су жи ве ли у се о ским оп шти на ма. Из ве сна до бра (шу ме, ли ва де, итд.) 
ужи ва ли су за јед нич ки у окви ри ма оп шти не, као што су и по ре зе пла ћа-
ли за јед нич ки пре ма по да ци ма из по ре ских спи ско ва, у сва ком слу ча ју 
нај ка сни је од VI II ве ка” [Максимовић 2001: 29–30]. Да кле, мо же мо да 

1 Ге о по ни ка – ge o po’ni ka – ла тин ски у од но су на грч ку реч γεωπονıϰά ко ја је на ста ла 
од ре чи ге – зе мља и по нео – ра ди ти; 1) За јед но ове две ре чи чи не реч зе мљо рад ња. 2) Скуп 
зна ња ко ја су у ве зи са ра дом у по љу и вр ту.
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при ме ти мо да се овај из вор не ба ви у до вољ ној ме ри пи та њи ма ко ја се 
од но се на по љо при вре ду у ши рем сми слу. Из чи та ња овог тек ста мо же мо 
да уо чи мо ње гов са мо де ли мични ути цај на са гле да ва ње при ли ка у ви зан-
тиј ској по љо при вре ди, упра во из раз ло га што не да је ње ну све о бу хват ну 
сли ку. 

По да ци у Ге о по ни ци от кри ва ју, с јед не стра не, ста ње по љо при вре де 
у X ве ку, а с дру ге омо гу ћа ва ју да уо чи мо чи тав низ про ме на ко је су на-
ста ле у по љо при вре ди [Gu ig nard 2009: 243–244]. 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 ра зна ис ку ства сте че на екс пе ри мен ти са њем, с на гла-
ском на до бр ој прак си, али с ис так ну том све шћу о есте ти ци, као што је 
рас пра ва о пла ни ра њу и уре ђе ње при род не око ли не се ла. Ге о по ни ка је 
по за ми сли сво га ре дак то ра тре ба ло да пред ста вља ен ци кло пе диј ски рад, 
у ко јем је да та све о бу хват на сли ка о гра на ма по љо при вре де, и то на пр вом 
ме сту 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 и ри бар ству. 
Ре дак тор је у ту свр ху ис ко ри стио ме тод са ку пља ња прет ход но на пи са них 
ра до ва и збор ни ка, ко ји су се ши ро ко ко ри сти ли у књи жев ној и на уч ној 
прак си Ви зан ти је у 10. ве ку [Липшиц 1960]. У том сми слу Ге о по ни ка 
пред ста вља склад ну и све о бу хват но ура ђе ну ен ци кло пе ди ју ко ја са др жи 
20 књи га, рас по ре ђе них по гра на ма по љо при вре де.

Вре ме на стан ка Ге о по ни ке пред ста вља до ба пу ног раз во ја ви зан тиј-
ског фе у да ли зма. То је вре ме ка да су ве ли ки зе мљи шни по се ди кон стант но 
про ши ри ва ни оти ма њем ма лих по се да „сло бод ним” за јед ни ца ма се ља ка. 
С по ли тич ког ста но ви шта, при ли ке у др жа ви по че ле су да се ста би ли зу-
ју. До по бољ ша ња тих при ли ка до ла зи упра во за вре ме вла да ви не ца ре ва 
Ма ке дон ске ди на сти је. Др жа ва и дру штво по чи њу по ла ко али си гур но 
да ула зе у пе ри од си гур но сти и бла го ста ња. По чи ње сво је вр сна об но ва 
еко но ми је и до ла зи до при вред ног ра ста. 

ЗЕ МЉО РАД ЊА

На осно ву тек ста Ге о по ни ке мо же мо да са зна мо до ста о уз го ју ра зних 
усе ва ко ји су се га ји ли у Ви зан ти ји. Ре дак тор Ге о по ни ке да је де таљ не 
ин фор ма ци је о то ме ка ко и где ра сту ра зни усе ви, као и ка ко да се по ве ћа 
њи хов при нос.

У тек сту Ге о по ни ке опи са на је при ме на тех ни ка ко је су се ко ри сти ле 
за при род но по бољ ша ње ква ли те та зе мљи шта кроз упо тре бу при род них 
ђу бри ва. Та ко са зна је мо да је по треб но да се ђу бре ње ра ди на је сен. Та да 
је нај бо ље зе мљи ште на ђу бри ти кра вљим или коњ ским ђу бри вом. Је дан 
од на чи на по мо ћу ког се вра ћа ла из гу бље на плод ност зе мљи шта био је 
па ље вин ски си стем. Зе мљи ште пред ви ђе но за се тву жи та ри ца до би ја ло 
се тако што се шум ски пре кри вач нај пре кр чио а по том па лио. На кон по-
жа ра зе мљу би пре крио де бео слој пе пе ла. На ова кав на чин при пре мље но 
тле мо гло је да да је до бар род не ко ли ко го ди на ако се на ње му са де жи-
та ри це. Ка да се зе мљи ште ис цр пи ло зе мљо рад ни ци су га на пу шта ли и 
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пре ла зи ли су да кр че дру ги део шу ма. На на пу ште ном зе мљи шту оста-
вља ло се да по но во шу ма по ра сте. Ва тра се пра ви ла уз по моћ ме тал них 
кре си ва.

У зе мљо рад њи се уса вр ша ва ме тод об ра де зе мље пре ла ском на ви ше-
пољ ни си стем. Ду го је си стем об ра ђи ва ња зе мље био дво пољ ни пло до ред 
ко ји су са чи ња ва ле жит не кул ту ре, укљу чу ју ћи и су ва со чи ва и угар.2 
Дво пољ ни пло до ред са сто јао се од два по ља од ко јих је јед но за се ја но, а 
дру го ле жи на уга ру. Не до ста так ова квог на чи на об ра де зе мље је што се 
за се тву ко ри сти са мо по ло ви на по сто је ћих ора ни ца. Тро пољ ни пло до ред 
је укљу чи вао по де лу об ра ди ве зе мље на три де ла, три по ља. Пр ве го ди не 
се на јед ном де лу се је жи то (пше ни ца, је чам или зоб), на дру гом де лу 
око па ви не, а на тре ћем де лу се не ра ди ни шта, не го се оста вља на угар. 
Сле де ће го ди не на зе мљи шту где се се је жи то, се ју се око па ви не3, та мо 
где су би ле око па ви не тај део се ста вља на угар, а на оном де лу на ком прет-
ход не го ди не ни је ни шта се ја но, се је се жи то. Тре ће и на ред них го ди на 
об ра да зе мље вр ши се истим ре дом у ис тој сме ни кул ту ра. При ме на тро-
пољ ног пло до ре да знат но је до при не ла по бољ ша њу про дук тив но сти тла 
[Симоновић 2003: 99–100].

У Ге о по ни ци су да те ин фор ма ци је о те мељ ном и по но вље ном ора њу, 
ура ђе ном с раз ли чи тим по љо при вред ним ору ђи ма (те шки и ла ки плу го-
ви, ло па те итд), ко ји су ко ри шће ни у за ви сно сти од при ро де по сла и осо-
би на зе мљи шта. У 10. ве ку од ору ђа и ала та упо тре бља ва ли су се дво кра-
ка мо ти ка (тр но коп), ло па та, нож, се ки ра. Ови ала ти ко ри шће ни су пре 
све га за кр че ње и ба штен ске ра до ве. Се ки ре су има ле дво стру ку уло гу, 
слу жи ле су као ору ђе, али и као оруж је. Од ала та та ко ђе су се ко ри сти ли 
и ашо ви, гра бу ље, кли но ви и дру го [Поповић 1988: 198].

Та бе ла 1. Упо ред ни пре глед по је ди них ала та

Земљорадничкизакон Геопоника
Плуг Плу го ви (те шки и ла ки)

Мо ти ка Мо ти ка 
Ло па та Ло па та 

Срп Срп 
Ка ле мар Ка ле ма р 
Се ки ра Се ки ра 

Но ж Нож

Из ра ди ли: Ау то ри пре ма тек сто ви ма из Зе мљо рад нич ког за ко на и Ге о по ни ке.

Ра ло као ора ћа спра ва по зна то је још од ан тич ких вре ме на. Ри мља ни 
су уме сто ра ла по че ли да ко ри сте плуг. Из ме ђу ра ла и плу га по сто ји раз-
ли ка. Сло вен ско ра ло би ло је са ста вље но од јед ног ста бла чи ји је ко рен при 
вр ху био за о штрен у ви ду ку ке. По кре та њем ра ла оно је ри ло и до не кле 

2 Ста ви ти зе мљу на угар зна чи не об ра ђи ва ти је те го ди не.
3 Око па ви не су кул ту ре ко је се об ра ђу ју мо ти ком: ку пус, па суљ, ре па итд.
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раз ба ци ва ло зе мљу. То ком 7. ве ка ра лу се до да је на кра ју ку ке гво зде на 
лопа ти ца ко ја је до би ла на зив ра о ник а на гор њем де лу ста бла до да је се 
др шка за упра вља ње. При ли ком по кре та ња ра ла зе мљо рад ник је ко ри стио 
вуч ну сна гу жи во ти ње (сто ке) [Каждан и Ли тва рин 1998: 68]. Пре ла зак 
ра ла у плуг пред ста вља ве ли ки по мак у по гле ду уса вр ша ва ња ме то да об ра-
де зе мље. Ова ква вр ста плу га ула зи ла је 12 цм у ду би ну зе мље [Bryer 2002: 
107]. По сто ја ла је и спра ва слич на др ља чи ко ја је слу жи ла за из рав на ва ње 
и ни ве ли са ње те ре на.

Го ди шњи ка лен дар о ра ду у по љо при вре ди ко ји се на ла зи у Ге о по-
ни ци пру жа до ста ин фор ма ци ја ко је ра ди кал но ме ња ју сли ку по зна ту из 
дру гих из во ра. Тре ба ре ћи да пи та ња ве за на за ра тар ство ни су до вољ но 
до бро об ра ђе на од стра не ре дак то ра. Ка да се чи та текст мо же се уо чи ти 
да ре дак тор фа во ри зу је са мо оне сфе ре по љо при вре де ко је је он лич но 
про у ча вао и на рав но опи сао их с ви ше де та ља. Ме ђу ау то ро вим тек сто-
ви ма не ма опи са по сту па ка ко ји се при ме њу ју при ли ком ора ња, што ука-
зу је на не за ин те ре со ва ност за ову про бле ма ти ку. Али, и по ред то га до-
би ја се до ста ком плет на сли ка и о то ме, ма да с не ким про тив реч но сти ма 
у вези са пољопривредним радовима, ко ји се мо гу об ја сни ти раз ли чи тим 
кли мат ским усло ви ма ко ји су вла да ли у про вин ци ја ма опи са ним у ен ци-
кло пе ди ји.

Да кле, пре ма овом ка лен да ру, у не ким обла сти ма у ја ну а ру се вр ши 
ђу бре ње лу цер ке. Про цес раз во ја се ме на за ви си од сун че ве све тло сти и 
од то га да ли се ора ни ца за о ра ва ла у ок то бру. У под руч ји ма бли зу мо ра, 
због оби ља за сла ње ног зе мљи шта, нај бо ље је да се у то вре ме пре ду зму 
ме ре у ци љу по бољ ша ња ква ли те та зе мљи шта, и то ора њем ла ким плу-
гом и са ђе њем па су ља и пше нич них ме ки ња.

У фе бру а ру је по треб но прет ход но при пре ми ти зе мљу за про из вод њу 
лет њих усе ва и то је нај бо ље учи ни ти три ме се ца пре се ја ња пше ни це. 
Исто та ко, тре ба по сту пи ти и при ли ком сад ње су са ма4 и ко но пље.

Глав ни по сло ви плу гом ра де се у мар ту. На при мер, у мар ту се оре за 
пр ви род пше ни це ко ја је бе ла и ду гу ља ста и по зна та је као алек сан дриј-
ска. Исто вре ме но, на зе мљи шту с ко јег је ра ни је укло ње на же тва жи та ри-
ца (пше ни ца), по но во се се је пше ни ца ко ја се ко ри сти у про из вод њи хле ба. 
При ли ком ра до ва у по љу у ра тар ству, то ком се тве ко ри шћен је си стем пло-
до ре да у ком би на ци ји с дру гим по љо при вред ним кул ту ра ма. Као што смо 
већ ис та кли, овај ме тод је био по знат и ши ро ко рас по стра њен у Ви зан ти ји.

У мар ту, као и у прет ход ном ме се цу, са ди се су сам и ко но пља. У Гео-
по ни ци се та ко ђе по ми њу се тве про са и јеч ма, ко је се вр ше на од го ва ра ју ћим 
зе мљи шти ма. Исто вре ме но у мар ту се ја на су по ља с лу цер ком, и то у 
дру гом ора њу плу гом.

У не ким обла сти ма, у ма ју и ју ну при пре ма ју се по ља за но ве усе ве. 
То ком ових ме се ци, пре ма ре дак то ру Ге о по ни ке, тре ба при пре ми ти те рен 
ђу бре њем с при род ним ђу бри вом од но сно стај ња ком, и то ако се се ју 

4 Су сам во ди по ре кло из троп ске Ази је и ју жне Афри ке. При па да по ро ди ци ма ху нар-
ки. Од ње го вог семена се од ан тич ких вре ме на спра вља уље, ко је се ко ри сти за ис хра ну и 
осве тље ње.
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жи та ри це. Биљ ку вуч јак5 по ко си ти до сре ди не ма ја. По ље се оре плу гом 
тек ка да се по ко си вуч јак. Мно го па жње ре дак тор по све ћу је уни шта ва њу 
ко ро ва. У ју ну се се ју и сточ не тра ве (гра хо ри ца). На кон ко ше ња од мах се 
пред у зи ма ју ме ре да се од ли ва де на пра ви ора ни ца и то ора њем плу гом. 
У том сми слу, у Ге о по ни ци је на пи са но сле де ће: „Ако се у зе мљи на ла зи 
мно го ко ре ња, по сеј на њој обр ни ку, по ко си је у цва ту, по о ри зе мљу ка ко 
би по крио то што је по жње ве но, за тим по си пај по њој сит но ђу бри во и 
оста ви та ко. По сле два на ест да на по но во по о ри и по сеј оно што се мо же 
по се ја ти на тој зе мљи, до да ју ћи се ме њу ма лу ко ли чи ну со чи ва” (III, 10, 
8–9) [Dalby 2011: 108]. У ју ну по чи њу при пре ме за пр ву вр шу: „По чев од 
де ве тог да на пре јул ских ка лен ди тре ба кре ну ти са вр шом за то што тих 
да на не ма ни ки ше, ни ти ро се” (III, 6, 8) [Dalby 2011: 108]. У ју лу до бро је: 
„пре о ра ти зе мљу са ко је су по бра не ма ху на р ке: од мах по сле же тве тре ба 
по о ра ти зе мљу да се не осу ши” (III, 10, 5) [Dalby 2011: 108]. То ком ле та 
до кра ја ав гу ста нај бо ље је оба ви ти вр шу жи та ри ца: „До де ве тог да на пре 
сеп тем бар ских ка лен ди оба ви ће мо вр шу за то што тих да на не ма ни ро се, 
ни ки ше” (III, 11, 9) [Dalby 2011: 108].

Од по чет ка је се ни, од но сно од кра ја сеп тем бра, мо же се по че ти са 
се ја њем биљ ке вуч јак, по себ но на су вом те ре ну. Од та да по чи ње пе ри од 
по го дан за се ја ње жи та ри ца, на ро чи то јеч ма, а за тим и пше ни це (III, 13, 
9–10). Крај њи да тум за се тву жи та ри ца пре ма Ге о по ни ци је крај де цем бра 
(II, 14) [Dalby 2011: 81–82]. У овом ду гом пе ри о ду, те рен и кли мат ски усло-
ви ути чу на ка лен дар ску раз ли чи тост се тве на по је ди ним се о ским га здин-
стви ма. У де цем бру се пред у зи ма чи тав низ рад њи. Та ко на при мер: „У 
де цем бру се та ко ђе мо же са ди ти ви но ва ло за. У но вем бру и де цем бру је 
по треб но, чим мла до ви но пре ста не да пре ви ре, очи сти ти га и ис тр ља ти 
пи ска ви цом или чи стим ру ка ма не чи сто ћу и пе ну са гр ли ћа бо ка ла. У де-
цем бру и но вем бру је до бро са ди ти мла ди це свог др ве ћа ко је ра но цве та, 
а та ко ђе ка ле ми ти др ве ће и се ћи ка да је млад ме сец др ва за град њу. Тре-
ба та ко ђе око па ти мла ду ви но ву ло зу, а на ђу бри ти ста ри ју; ни је оба ве зно 
ђу бри ти мла ду. По што се убе ру пло до ви, ма сли не тре ба на вре ме оре за ти 
за то што ће на мла дим из дан ци ма род би ти ве ћи. Са да је пра во вре ме да се 
око па ју ма сли не и оста ло др ве ће и да се око сла би јег др ве ћа по ло жи до-
вољ на ко ли чи на ко зјег ђу бри ва или да се по ли је са 20 ча ша та ло га од ма-
сли на. Са да је до бро са ди ти ке сте ње и пра во је вре ме да се се ју ма ху нар ке” 
(III, 15, 1–7) [Dalby 2011: 108].

Пре глед нај ва жни јих ра до ва на по љу, с ко ји ма нас упо зна је ре дак тор, 
ука зу је на при су ство сло же ног си сте ма ра тар ских кул ту ра, у чи јој об ра ди 
се ко ри сти ло ре ла тив но ин тен зив но ора ње с ко ри шће њем тех ни ка ко је 
су би ле по зна те у ан тич ко вре ме и сред њем ве ку, а до при но си ле су по ве-
ћа њу при но са усе ва. Ра тар ство је у ра ном сред њем ве ку има ло екс тен зи-
ван ка рак тер. То ком тог пе ри о да до шло је до на пу шта ња ме то да ко ји су 
ва жи ли у по љо при вре ди у вре ме по сто ја ња Рим ског цар ства. Раз ло ге за 
то тре ба тра жи ти у опа да њу ста нов ни штва, зе мље је би ло мно го, а ис цр-

5 Вуч јак или лу пи на (Lu pi nus polyphyllus) га јио се још у ста ром Егип ту и ста ром Ри му, 
углав ном због се ме на ко је се ко ри сти ло за ис хра ну сто ке.
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пље на зе мља се оста вља ла без об ра де јер се мо гла об ра ђи ва ти дру га зе мља. 
Због ова квог на чи на об ра де зе мље при но си су би ли ма ли.

Чак и с оп штим упо зна ва њем с овим де лом Ге о по ни ке, не мо гу ће је 
не за кљу чи ти да је опи са ни си стем об ра де по ља у су прот но сти с оним 
што опи су је дру ги по зна ти из вор би тан за са гле да ва ње по љо при вре де Ви-
зан ти је, од но сно Зе мљо рад нич ки за кон, али и дру ги из во ри на ста ли у то 
вре ме.

Мо же мо да по ста ви мо пи та ња: да ли је то ком два ве ка, од на стан ка 
Зе мљо рад нич ког за ко на до ком пи ли ра ња Ге о по ни ке, до шло до обо га ћи ва ња 
ис ку ста ва, по бољ ша ња на чи на кул ти ви са ња би ља ка, по бољ ша ња ала та, 
по бољ ша ња у це ли ни аграр не прак се? Да ли из го ре на ве де ног тре ба да 
се за кљу чи да је од вре ме на ка да је до не сен Зе мљо рад нич ки за кон до шло 
до ра ди кал них про ме на у обла сти ра тар ства? 

Зе мљо рад нич ки за кон – No mos Ge or gi kos – пред ста вља за кон ски текст 
на стао нај ве ро ват ни је у пе ри о ду из ме ђу 7. и 8. ве ка. За кон има 85 чла но-
ва. Они су по ре ђа ни без ика квог пра вил ног ре до сле да. Не по сто ји си стем 
у рас по ре ђи ва њу чла но ва. Од 1. па за кључ но са 22. чла ном за кон се ба ви 
зе мљо рад њом. Он са др жи од ред бе ве за не за зе мљо рад њу, сто чар ство, 
во ћар ство и ви но гра дар ство, шу мар ство, као и о пра ви ма ве за ним за 
при ват ну сво ји ну по крет них и не по крет них ства ри. Зе мљо рад нич ки за кон 
са др жи до ста од ред би из обла сти кри вич ног пра ва ко је од го ва ра ју се о ским 
при ли ка ма. Та ко се, на при мер, го во ри о кра ђи сто ке, о ште ти ко ју на чи-
ни сто ка, о оште ће њу воћ ња ка, о ра зним вр ста ма и ви си ни гло ба ко је се 
пла ћа ју за аграр не ште те, као и о те ле сним ка зна ма – ши ба њу и од се ца њу 
ру ке итд. [Симоновић 2007: 35–39].

На при ме ру кр че ња зе мљи шта мо же мо да при ме ти мо да је до шло до 
про ме на у на чи ну об ра ђи ва ња по ља. Као што смо на гла си ли, Зе мљо рад-
нич ки за кон са др жи низ од ред би ко је ре гу ли шу сва ко днев ни жи вот се ља ка 
и њи хо ве од но се. За кон ре гу ли ше но ва на се ља на ста ла ко ло ни за ци јом 
опу сто ше не зе мље. Та но ва на се ља су се ве ро ват но на ла зи ла у шу мо ви тим 
пре де ли ма, јер се по ми ње кр че ње шу ма, об ра ђи ва ње ле ди на и на па ди 
ди вљих зве ри на се о ска ста да [Острогорски 1969a: 149].

Не ко ли ко чла но ва за ко на об ра ђу је пи та ње кр че ња шу ма. Члан 17 до-
зво ља ва мо гућ ност да зе мљо рад ник уђе и об ра ђу је ту ђу по шу мље ну зе мљу. 
Он по за ко ну има пра во да са та кве зе мље узи ма пло до ве три го ди не, а 
по сле да је вра ти вла сни ку [Медведев 1984: 153–154].

С дру ге стра не, члан 20, на про тив, ис ти че сле де ће: „Тко се че ту ђу 
шу му без зна ња ње зи на го спо да ра те об ра ђу је и се је, не ка не ма ни шта од 
при ро да” [Margetić 1982: 89]. Мо же мо да за кљу чи мо да се по чла ну 17 кр че-
ње ту ђе шу ме мо же оба ви ти уз до зво лу вла сни ка, а по чла ну 20 без до зво-
ле. Пре ма ми шље њу Мар ге ти ћа, ко ји по ку ша ва да про ту ма чи став за ко-
но дав ца, по чла ну 17 до зво ље но је кр че ње шу ме јер је у пи та њу шу ма 
сла би јег ква ли те та (ши праж је), а по чла ну 20 ни је, јер је у пи та њу пра ва 
шу ма ко ја има сво је при вред не вред но сти [Margetić 1982: 99]. 

Да љим чи та њем тек ста Зе мљо рад нич ког за ко на мо же се при ме ти ти 
да се зе мљи ште тре ти ра не до вољ но до бро, ко ри сти се ре ла тив но ма ли 

513



514

спек тар биљ них кул ту ра, оре се с ве о ма при ми тив ним об ли ком плу га 
ко ји је не ка вр ста ра ла. На осно ву уви да у за кон ски текст, ниг де не мо-
же мо да на ђе мо да је при ме њи ва на би ло ка ква ин тен зив на об ра да по ља, 
упо тре ба при род них ђу бри ва, при пре ма те ре на за ду бо ку сад њу итд. 

Не сла га ње из ме ђу ова два ви зан тиј ска из во ра тре ба тра жи ти у чи ње-
ни ци да се они ба ве пот пу но раз ли чи тим ка те го ри ја ма по љо при вред них 
га здин ста ва. Зе мљо рад нич ки за кон, ка ко је утвр ђе но у мно гим сту ди ја ма 
и рас пра ва ма, да је ин фор ма ци је о се ља ци ма ко ји се ба ве по љо при вре дом у 
ру рал ним обла сти ма. За кон ка рак те ри ше ве ли ки број сло бод них се ља ка 
с пра вом сло бод ног кре та ња. Мно го број не од ред бе за ко на при ла го ђе не 
су за шти ти пра ва се ља ка ве за них за по крет ну и не по крет ну имо ви ну. По-
сто ја ње сло бод них се ља ка од ре ђу је исто риј ску вред ност за ко на, јер све-
до чи да је у пе ри о ду ка да је на стао у Ви зан тиј ском цар ству по сто јао слој 
не за ви сних по љо при вред ни ка. Ка рак те ри сти ку при вред ног жи во та овог 
пе ри о да Цар ства обе ле жа ва ју ма ла не за ви сна се љач ка има ња [Острогор-
ски 1969б: 65–66). Исто вре ме но, ка ко смо већ ре кли, за кон од ра жа ва и 
ка рак те ри сти ке ко је ука зу ју да је зе мљи ште о ком се го во ри би ло до ста 
за по ста вље но, или пот пу но на пу ште но, од но сно ни је се ко ри сти ло у по-
љо при вред ној про из вод њи.

С дру ге стра не Ге о по ни ку пре све га ка рак те ри ше по љо при вред на 
про из вод ња на има њи ма у при ват ном по се ду сред њих или мо жда ве ли-
ких зе мљо по сед ни ка. У овом тек сту ре дак тор пред ста вља по љо при вред не 
кул ту ре по зна те у при о бал ним обла сти ма Ма ле Ази је, Тра ки је и не по сред-
ној око ли ни Ца ри гра да. Нај ве ћи број од ред ни ца у Ге о по ни ци ве зан je за 
те про сто ре, за хва љу ју ћи то ме што је ре дак тор ро дом из Би ти ни је6, и ве-
ро ват но је жи вео у Ца ри гра ду.

Вр ло је ве ро ват но да су ве ли ка има ња би ла све тов на или ма на стир-
ска, на ла зи ла су се у бли зи ни пре сто ни це и би ла пред мет про у ча ва ња 
ре дак то ра Ге о по ни ке. Сма тра се да су у на ве де ним обла сти ма из вр ше на 
глав на ис тра жи ва ња опи са на у овој ен ци кло пе ди ји.

ВИ НО ГРА ДАР СТВО
До ка зи о по бољ ша њу еко ном ских при ли ка у 10. ве ку у Ви зан ти ји нај-

бо ље мо гу да се при ме те на при ме ру во ћар ства и ви но гра дар ства. Ре дак тор 
по све ћу је до ста па жње овој про бле ма ти ци, да ју ћи чи та о цу мно го раз ли-
чи тих ин фор ма ци ја, не са мо о сва ко днев ном ра ду, већ и ме то да ма и сред-
стви ма ко је се ко ри сте за по бољ ша ње сор ти гро жђа, за по ве ћа ње при но са 
у ви но гра ди ма, ка ко да се при пре ми ви но и ка ко да се очу ва ква ли тет. 
Књи ге Ге о по ни ке ко је се од но се на ову про бле ма ти ку има ју мно го за јед-
нич ког са ста ри јим агро ном ским рас пра ва ма из ан тич ких вре ме на. Ми смо 
ми шље ња да ре дак тор у овом де лу вр ло че сто на во ди лич на ис ку ства, као 
и прак су сво јих зе мља ка, од но сно ста ро се де ла ца из Би ти ни је. Пи та њи ма 
ви но гра дар ства и про из вод ње ви на ре дак тор је по све тио књи ге IV –VII.

6 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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У пр вој књи зи ау тор опи су је раз ли чи те сор те гро жђа, а по себ ну па жњу 
по све ћу је гро жђу ко је ра сте („пе ње се”) уз др ве ће. У да љем тек сту до ста 
про сто ра да то је ме то да ма ка ле мље ња ви но ве ло зе. Сâм ре дак тор је ви ше 
пу та пи сао на ову те му, али и о ка ле мље њу ра зних вр ста воћ ки.

У на ред ној књи зи ау тор де таљ но раз ма тра пи та ња ко ја се од но се на 
га је ње гро жђа. Он пи ше о зе мљи шту ко је је по год но за сад њу, о ра сад ни-
ци ма, о њи хо вом уре ђе њу, о кли мат ским усло ви ма ко ји по го ду ју уз го ју, 
о до бр ој бер би, ду би ни и ме то да ма са ђе ња итд. По себ ну па жњу по све тио 
је пи та њу по бољ ша ња ра зних сор ти гро жђа. По ред чи та вог ни за ра до ва 
ко ји се пред у зи ма ју то ком га је ња, по пут око па ва ња ви но ве ло зе, оре зи ва ња 
итд, ре дак тор да је и не ке ко ри сне са ве те о су зби ја њу ште то чи на. По себ ну 
па жњу по све ћу је раз ли чи тим биљ ним бо ле сти ма, ко је сво јим не га тив ним 
де ло ва њем ути чу на по гор ша ње ква ли те та гро жђа. У овој књи зи мо же 
се на ћи до ста за ни мљи вих са ве та у ве зи с трет ма ном и ле че њем ви но ве 
ло зе. Ту су и ин фор ма ци је о сад њи и об ра ђи ва њу, о то ме ка да тре ба бра-
ти гро жђе, о за шти ти од ште то чи на, пра вље њу огра де, при пре ма њу су вог 
гро жђа и о сад њи тр ске у ви но гра ди ма.

При пре ма ма ко је се пред у зи ма ју при ли ком бер бе гро жђа да та је по-
себ на па жња у пр вих де сет гла ва VI књи ге. Ре дак тор у овој књи зи да је 
ин фор ма ци је о пре си за гро жђе (му ља чи), о уре ђе њу вин ског по дру ма, о 
при пре ми бо ка ла, њи хо вој из ра ди и пре ма зи ва њу смо лом, о при пре ми за 
бер бу пло до ва, о то ме ка ко се вр ши це ђе ње гро жђа, ка ко се у бо ка ле ули-
ва ши ра, шта чи ни ти да се она не пре ли ва, ка ко има ти ши ру то ком це ле 
го ди не, ка ко од ре ди ти да ли она са др жи во ду, ко је ће сред ство по мо ћи да 
она не про ки сне и о гип си ра њу су до ва у ко је се сме шта гро жђе. Сед ма 
књи га је у пот пу но сти по све ће на ви ну. Ре дак тор је при ли ком пи са ња ове 
књи ге по ка зао ве ли ко зна ње ко је се од но си на при пре му до бр ог ви на. 
Да ти су ре цеп ти за про из вод њу ра зних ви на, с основ ним по да ци ма о њи ма. 
Та ко ђе, да те су ин фор ма ци је о ле че њу уз по моћ ви на, о де гу ста ци ји, о то-
че њу и дру гим ко ри сним ства ри ма. Књига VI II са др жи ре цеп те за ра зна 
ме ди цин ска ви на, на пит ке с ви ном и ра зна сир ћа [Dalby 2011: 149–183].

Тре ба по ме ну ти да се пи та њи ма ви но гра дар ства и ви нар ства по све-
ћу је пу но па жње и у дру гим ви зан тиј ским из во ри ма. Ви но гра дар ство и 
ви нар ство пред ста вља ју ва жну гра ну по љо при вре де и за у зи ма ју зна чај но 
ме сто у еко но ми ји сред њо ве ков не Ви зан ти је.

До ста па жње ви но гра дар ству и ви нар ству по све ће но је и у ха ги о граф-
ској ли те ра ту ри. Мно го ин фор ма ци ја мо же се на ћи у Зе мљо рад нич ком 
за ко ну.7 Ме ђу тим, ни је дан од по зна тих ви зан тиј ских из во ра за ко је зна мо 
ни је по све тио па жњу овој вр сти по љо при вред не про из вод ње, она ко ка ко 
је то ура ђе но у Ге о по ни ци.

Књи ге из Ге о по ни ке ко је се од но се на ви но гра дар ство и ви нар ство 
у мно гим сво јим де ло ви ма има ју слич но сти с тек сто ви ма ко је су на пи са ли 

7 Ин фор ма ци је ко је се мо гу на ћи у овом за ко ну не од но се се на на чи не про из вод ње, 
већ се углав ном ба ве за шти том пра ва сво ји не. Ви но гра ди, воћ ња ци и вр то ви би ли су по пра-
ви лу огра ђе ни. Зе мљо рад нич ки за кон до зво ља вао је вла сни ку зе мље на ко јој се на ла зио ви-
но град, воћ њак или врт да по ста ви око свог зе мљи шта оп коп или огра ду.



рим ски агро но ми. По ред на во да рим ских ре дак то ра у овим гла ва ма Ге о-
по ни ке на ла зе се и ин фор ма ци је ко је је у прак си на осно ву лич ног ис ку ства 
сте као сâм ре дак тор. Же ли мо да на по ме не мо да у обла сти ви но гра дар ства 
по сто је ја сне ин ди ка ци је да је ре дак тор оба вљао екс пе ри мен те ко ји су 
ишли у ко рист по бољ ша ња по сто је ће прак се у уз го ју гро жђа. Та ко ђе сма-
тра мо да је ре дак тор дао де таљ не опи се о при ме ни ових ис ку ства, али не 
са мо сво јих, не го је пре нео и ис ку ства сво јих су се да.

ВО ЋАР СТВО
По ред ви но гра дар ства оми ље на те ма ре дак то ра је и во ћар ство. О тој 

про бле ма ти ци он пи ше с по себ ном па жњом. При том по ка зу је ве ли ко по-
зна ва ње ма те ри је ко ја се од но си на сад њу во ћа. У X књи зи у ко јој се на-
ла зе по да ци о во ћар ству, ре дак тор нас упо зна је ка да тре ба са ди ти раз не 
вр ста др ве ћа и ко је од њих по ста ју ква ли тет ни је због ка ле мље ња у пре-
се ку, а ко је због ка ле мље ња ис под ко ре.

Што се ти че на чи на га је ња во ћа ка (се ја њем се ме на, сад њом сад ни ца, 
са ђе њем уз по моћ боч них из да на ка, од но сно та ко зва них по ло жни ца, сад-
њом ка ле мље них ста ба ла), ре дак тор сма тра да је нај бо ље об ја сни ти сва ки 
од тих на чи на, јер се раз ли чи ти на чи ни ко ри сте за раз ли чи те воћ ке. У из ла-
га њи ма у овој књи зи ре дак тор ко ри сти и из во де из де ла дру гих ау то ра, 
углав ном ан тич ких агро но ма8, али пи ше и о лич ним ис ку стви ма. Ин фор-
ма ци је о сад њи сва ке воћ ке ком би но вао је у за ви сно сти од вр сте др ве та. 
С ве ли ком па жњом и ве шти ном ре дак тор го во ри о на чи ну сад ње и за шти-
те пал ме, ли му на, др ве та пи ста ћа, бре скве, ја бу ке, ду ње, др ве та на ра, кру-
шке, му шму ле, шљи ве, ви шње, смо кве, ба де ма, ке сте на, ора ха итд.

Као и ње го ви прет ход ни ци из ан тич ких вре ме на, ре дак тор по све ћу-
је ве ли ку па жњу раз ли чи тим на чи ни ма ка ле мље ња др ве ћа. Гла ва о овој 
те ми на пи са на је с ве ли ком пре ци зно шћу, што ука зу је на ве ро ват но до бро 
прак тич но зна ње ау то ра. Он раз ли ку је три на чи на ка ле мље ња, од ко јих 

8 Спи сак ау то ра чи ји су ци та ти на ве де ни у Ге о по ни ци при лич но је ве ли ки. По ре кло 
ау то ра је ра зно ли ко. Углав ном су за сту пље ни Гр ци, а за њи ма сле де Ри мља ни. У Ге о по ни ци 
се на ла зе на во ди и Пер си ја на ца Зо ро а сте ра. Ако по сма тра мо ау то ре рим ског по ре кла, мо же-
мо да уо чи мо да су по и ме ни це за сту пље ни Ва рон, ко ји се мо же сма тра ти за аграр ног ми сли-
о ца и Вер ги ли је ко ји је пе сник [Rod gers 2011]. По ред њих ја вља ју се и ци та ти дру гих рим ских 
ау то ра по пут Апу ле ја [Rod gers 1978]. У це ли ни по сма тра но, тек сто ве ста ри јих ау то ра ко ји 
су рим ског по ре кла пре у зи ма ли су мла ђи ау то ри ко ји су та ко ђе би ли рим ског по ре кла. У 
овом сми слу раз ли ку је мо два прав ца пре у зи ма ња тек сто ва. Пр ви пра вац за по чи ње са пре-
у зи ма њем тек сто ва од не ри мља на, као што су Ма го из Кар та ги не и Грк Псе у до Де мо крит. 
Ова два ау то ра ства ра ла су од 3. до 1. ве ка пре но ве ере. Њи хо во де ло пре у зео је Пли ни је 
Ста ри ји у 1. ве ку но ве ере. Од ње га су тек сто ве о по љо при вре ди пре пи си ва ли и до не кле раз-
ра ђи ва ли: Квин ти ли је, Апу леј и Апо ло ни је, ко ји су ства ра ли у 2. ве ку. Дру гу гра ну за по чи ње 
Ко лу ме ла ко ји је ства рао у 2. ве ку. Ње гов рад дир ект но пре у зи ма Га ри ги ли је Мар ти ја лис у 
3. ве ку. Овај ау тор пре у зи ма и ра до ве Пли ни ја Ста ри јег и Квин ти ли ја. Афри кан, ау тор из 
3. ве ка, та ко ђе пре у зи ма ра до ве Квин ти ли ја и Апу ле ја, али и ра до ве Гар ги ли ја Мар ти ја ли са, 
а ра до ве свих ових ау то ра у 4. ве ку пре у зи ма Вин до ни је Ана то ли је. Па ла ди је, ау тор из 5. 
ве ка, пре у зи ма ра до ве Вин до ни ја Ана то ли ја, Гар ги ли ја Мар ти ја ли са и Ко лу ме ле. На кра ју, 
ау то ри чи ја су де ла по слу жи ла као из вор за де ло Ка си ја на Ба са, ко ји је ства рао у 6. ве ку, би ли 
су Вин до ни је Ана т о ли је, Па ла ди је и Ди дим Мла ђи. Од ових ау то ра ре дак тор Ге о по ни ке 
ди рект но је пре у зи мао тек сто ве и ди рект но их уно сио [Simonović 2015: 15]
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сва ки тре ба да се ко ри сти за ви сно од при ро де ста бла ко је се ка ле ми. Ова 
три на чи на ка ле мље ња су: ка ле мље ње у пре се ку, ка ле мље ње под ко ру и 
ка ле мље ње кли ца ма. Опи си раз ли чи тих на чи на ка ле мље ња во ћа ка има-
ју мно го слич но сти с ра до ви ма рим ских агро но ма. На пр вом ме сту то је 
Ва рон [Ca to and Var ro 1934: 283]. Ре дак тор је и у овом де лу Ге о по ни ке дао 
не ка соп стве на ис ку ства: „Тре ба зна ти да је ка ле мље ње у пре се ку до бро 
оба ви ти по сле је се ње рав но днев ни це и пре зим ског сол сти ци ју ма, као и 
по што поч не да ду ва по ве та рац, тј. од 7. фе бру а ра до лет њег сол сти ци ју ма” 
(X, 75, 20) [Dalby 2011: 227–228]. Лип ши цо ва сма тра да ова књи га пред-
ста вља нај вред ни ји текст у Ге о по ни ци [Липшиц 1960: 43].

У Зе мљо рад нич ком за ко ну по ми њу се воћ ња ци, као и за са ди смо ка-
ва, али без ши рег упо зна ва ња с про бле ма ти ком саме про из вод ње.

ПО ВР ТАР СТВО

Јед на од нај ин те ре сант ни јих књи га Ге о по ни ке је књи га XII, по све-
ће на сад њи по вр ћа и хор ти кул ту ри [Dalby 2011: 246–267]. Та књи га се у 
по себ ним гла ва ма ба ви ме сеч ним за са ди ма по вр ћа ко је се про из во ди у 
обла сти ма око Ца ри гра да, али и у са мом гра ду. Го ди шњи ка лен дар, дат 
у овој књи зи, не мо же да се упо ре ди ни с јед ним дру гим из во ром, он је у 
пот пу но сти је дин ствен.

Зна чај но ме сто у при вре ди Ца ри гра да за у зи ма ба што ван ство. У ра-
ни јим вре ме ни ма по ка зи ва ло се ве ли ко ин те ре со ва ње за ову гра ну по љо-
при вре де. Та ко се у Ју сти ни ја но вој но ве ли 64 опи су ју пра ва и ду жно сти 
ко ле ги ја, ко ји се ба вио ба што ван ством и хор ти кул ту ром [A uth. LXV; Ep. 
Theod. 64; Ath. 21, 1]. Не ке ин фор ма ци је до ступ не су у дру гим из во ри ма, 
али су оне углав ном на ра тив ног ка рак те ра. Ме ђу тим, ова ко са ста вље на 
и си сте мат ски об ра ђе на сли ка за са ђе ног вр та с раз ли чи тим вр ста ма по-
вр ћа ко је се уз га ја, с вре ме ном и на чи ном бри ге за њих, не на ла зи се ни 
у јед ном од по зна тих ви зан тиј ских из во ра овог пе ри о да.

Ова књи га на пи са на је с ве ли ким по зна ва њем ве шти на ко је се ко ри-
сте у ба што ван ству. Књи га ода је упе ча тљив ути сак о ве ли ком зна ча ју овог 
ва жног сек то ра ур ба не еко но ми је у 10. ве ку. Ре дак тор нас упо зна је са зна-
ча јем ба шти у снаб де ва њу ста нов ни штва, јер су оне би ле нео п ход не не 
са мо за ис хра ну, већ и за ле че ње ра зних бо ле сти (ку пус, лук, бе ли лук, 
са ла та итд.).

У на ред ним гла ва ма ове књи ге да те су раз ли чи те вр сте ин фор ма ци-
ја ко је се од но се на га је ње по вр ћа. Као и обич но, ре дак тор и у овој књи зи 
по све ћу је ве ли ку па жњу за шти ти би ља од ра зних ште то чи на.

Ре дак тор на сто ји да ути че на уса вр ша ва ње по сто је ћих по зна тих ме-
то да у про из вод њи по вр ћа. У књи зи се на во ди ко је су оба ве зе ко је тре ба 
пред у зе ти у се тви раз ли чи тих вр ста ба штен ског по вр ћа, као и шта тре ба 
са ди ти и се ја ти сва ког ме се ца, ка ко на пра ви ти са вр ше ну ба шту и шта 
тре ба ура ди ти да по вр ће бу де ква ли тет но. 

Нај де таљ ни ју сту ди ју ове књи ге ура дио је про фе сор Јо хан Ко дер 
[Ko der 1993]. Он је по све тио па жњу снаб де ва њу Ца ри гра да све жим по вр ћем. 
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Пр во, ис ти че да по сто ји ве о ма ма ло ви зан тиј ских из во ра у ко ји ма мо гу да 
се на ђу по да ци о по вр ћу и, дру го, ви зан то ло зи су углав ном скон цен три са-
ни на про бле ме ко ји се од но се на снаб де ва ње гра да хле бом [Ko der 1993: 17]. 
Он с пра вом ис ти че да је уз га ја ње по вр ћа би ло мо гу ће са мо ако се оно на-
ла зи ло у бли зи ни по тр о ша ча. На при ме ру Ца ри гра да он је из ра чу нао да 
про стор из ме ђу два бе де ма има око 12 или 15 ква драт них ки ло ме та ра и 
био је до во љан да на хра ни око 300.000 љу ди [Ko der 1993: 71 (та бла 84)].

ВР ТЛАР СТВО И ХОР ТИ КУЛ ТУ РА

Ре дак тор у тек сто ви ма ко ји се од но се на пи та ња везaна за струк ту ру 
вр та су ге ри ше да је сад ња др ве ћа у вр ту по жељ на и да ни је у су прот но-
сти с естет ским прин ци пом. Он да ље у тек сту ис ти че ка ко је по треб но 
све ура ди ти да би се оси гу ра ло да сла би је биљ ке у вр ту не бу ду по ти сну-
те од ја чих. За ре дак то ра је ва жно да сви про сто ри из ме ђу др ве ћа бу ду 
ис ко ри шће ни за сад њу цве ћа: ру жа, љи ља на, љу би чи це, ша фра на и дру-
гог цве ћа, ко је је ле пог из гле да и ми ри са и ко је је ко ри сно за пче ле.

У XI књи зи па жња је по све ће на и сад њи зим зе ле ног др ве ћа, као и 
цве ћу. У овој књи зи на ла зе се по да ци о др ве ћу од ко јег се пле ту вен чи ћи, 
о зим зе ле ном др ве ћу, сад њи ру жа, љи ља на, љу би чи ца и дру гог ми ри сног 
цве ћа. Цен трал ни де ло ви књи ге са др же тек сто ве ко ји се од но се на сад њу 
зим зе ле ног др ве ћа (чем прес, бор, мир та, итд.). По себ но су за ни мљи ви 
на во ди о томе ко је спо соб но сти има ива у су зби ја њу сек су ал них же ља и 
плод но сти [Gu ig nard 2012: 155–158]. „Де мо крит ка же да се сто ка то ви ако 
се у хра ну до да ис ту ца но се ме иве. Ако га по пи је чо век, из гу би ће плод-
ност” (XI, 13, 2) [Dalby 2011: 239].

Де таљ ним уви дом у текст ове књи ге мо же мо при ме ти ти да га је са-
ста вио не ко ко је или имао ис ку ство у ба што ван ству, или му је по ма гао 
ис ку сни ба што ван, јер са др жи до ста струч них ин фор ма ци ја.

МА СЛИ НАР СТВО

У ју жним обла сти ма Ви зан ти је би ло је раз ви је но ма сли нар ство. Ре-
дак тор уз го ју ма сли на и про из вод њи ма сли но вог уља по све ћу је па жњу у 
књи зи IX. Упо тре ба ма сли но вог уља би ла je нај ра спро стра ње ни ја. Сло бод-
но се мо же ре ћи да се ис хра на ста нов ни штва Ви зан ти је за сни ва ла на три 
основ на еле мен та: хлеб, ви но и ма сли но во уље. Про из ла зи да је ма сли но во 
уље пред ста вља ло ва жан еле мент у ис хра ни ста нов ни штва. Под не бље и 
не пре ви ше ком пли ко ван на чин про из вод ње ма сли на и ма сли но вог уља 
до ве ли су до његове ве ли ке упо тре бе. Осим за ис хра ну, ма сли но во уље 
је упо тре бља ва но и у при пре ми раз ли чи тих ле ко ви тих на пи та ка. Ре дак-
тор и ње го ви прет ход ни ци агро но ми из ан тич ких вре ме на по све ћи ва ли 
су ве ли ку па жњу овој гра ни по љо при вре де. Књи га је пре ма са др жа ју 
по де ље на на два де ла. У пр вом, је дан број гла ва ба ви се пи та њи ма сад ње, 
уз го ју и по бољ ша њу ква ли те та ма сли на. Пру жа ју се ин фор ма ци је о сад-
ни ца ма, да ју се са ве ти о ле че њу бо ле сних и сла бих ста ба ла ма сли не. 
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Дру ги део од но си се на про бле ма ти ку про из вод ње уља. Ре дак тор да је не-
ко ли ко ре цепа та за спра вља ње и пре чи шћа ва ње уља, а на во ди и не ко ли ко 
ме то да за про из вод њу јеф ти ни јих вр ста уља. С дру ге стра не у Зе мљо рад-
нич ком за ко ну не го во ри се о га је њу ма сли на и о про из вод њи ма сли но вог 
уља. Раз лог за то тре ба тра жи ти у прет по став ци да је за кон на стао на те-
ри то ри ји с но вим ста нов ни штвом, ко је још ни је по че ло да га ји ма сли но-
ва ста бла. Све то упу ћу је да се ра ди о про сто ру Бал ка на, на ко је је до шло 
но во сло вен ско ста нов ни штво, ко је се на се ли ло у бли зи ни не ког ве ли ког 
ви зан тиј ског цен тра. Тај цен тар је нај ве ро ват ни је био Со лун.

СТО ЧАР СТВО

Је дан од нај ва жни јих сек то ра по љо при вред не про из вод ње по ред зе-
мљо рад ње пред ста вља сто чар ство. Из ана ли за у Зе мљо рад нич ком за ко-
ну, ко је су ура ђе не у не ким ра ни јим сту ди ја ма, као и из дру гих из во ра, 
мо же се за кљу чи ти да се ве ли ка па жња по кла ња ла овој ва жној гра ни по-
љо при вре де [As hbur ner 1910: 85–108; Лип шиц 1951; Ме две дев 1984].

Го ве да су се ко ри сти ла углав ном при ли ком ора ња по ља, а до ка зе за 
ову тврд њу на ла зи мо у Ге о по ни ци (у гла ва ма ко је се ба ве ра до ви ма у по љу). 
Слич не ин фор ма ци је мо гу да се на ђу и у дру гим пи са ним из во ри ма, као 
и ми ни ја ту ра ма, где смо про на шли сли ке зе мљо рад ни ка ка ко ору с плу-
го ви ма ко је ву ку во ло ви. Уз гој сто ке био је ва жан због про из вод ње ме са 
и млеч них про из во да. Мле кар ство је де таљ но опи са но у Ге о по ни ци. У 
овом зна ме ни том тек сту да те су ин фор ма ци је о про из вод њи и по тро шњи 
мле ка, си ра и ма сла ца. За раз ли ку од ма сли но вог уља, ма слац се да ле ко 
ма ње ко ри стио у сва ко днев ном жи во ту

Уз го ју и бри зи за круп ну ро га ту сто ку по све ће на је XVII књи га Гео-
по ни ке. У тој књи зи на ла зе се мно ге ин фор ма ци је и са ве ти за ле че ње сто-
ке. Као и прет ход не, ова књи га је те сно по ве за на са ста ри јим ис ку стви ма, 
ко ја по ти чу из ан ти ке [Ge or go u di et De ti en ne 1990].

O уз го ју ко ња го во ри књи га XVI Ге о по ни ке. У Зе мљо рад нич ком за-
ко ну ниг де се не по ми њу ко њи, а с дру ге стра не сре ће мо се стал но са жи-
во ти ња ма као што су би ко ви, ма гар ци, ов це, сви ње и пси [Симоновић 2003: 
44]. Не ки ау то ри сма тра ју да је Зе мљо рад нич ки за кон био са мо до пу на 
дру гим за ко ни ма. На во де да рим ско и ви зан тиј ско пра во че сто по ми њу 
ко ње у ра зним си ту а ци ја ма (на при мер, у ве зи с нај мом), те пи сац за ко на 
ни је сма трао да би ло шта тре ба да на пи ше о ко њи ма. За раз ли ку од Зе-
мљо рад нич ког за ко на ко ји ниг де не спо ми ње ко ње или уз гој ко ња, Ге о-
по ни ка са др жи низ ин фор ма ци ја на ову те му. Да ти на во ди пре у зе ти су 
од ан тич ких пи са ца, ко ји пу но па жње по све ћу ју ра зним бо ле сти ма ко ња 
као и на чи ни ма њи хо вог ле че ња. 

Ко њи и ма зге нај ви ше су се ко ри сти ли за вој не по тре бе. Мо жда их 
за то Зе мљо рад нич ки за кон не об ра ђу је јер се он ба ви пре све га пи та њи ма 
ве за ним за по љо при вре ду. Се ља ци ко ји су има ли ко ње би ли су у оба ве зи 
пре ма др жа ви, од но сно вр ши ли су ду жност стра ти о та (вој ник-се љак). 
Они су би ли у при ви ле го ва ни јем по ло жа ју од оста лих се ља ка. Би ли су 
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по ве за ни с вој ном слу жбом, од но сно ко ри сти ли су ко ње и ма зге. Овај од-
го вор не об ја шња ва у пот пу но сти за што за кон не спо ми ње ко ње и ма зге. 
Ве ро ват но је да је у мир но доп ским усло ви ма стра ти о та жи вео с оста лим 
се ља ци ма и сту пао с њи ма у раз не од но се. Не за ми сли во је да се ште та 
ко ју би при чи нио коњ или ма зга пре су ђи ва ла на не ки дру ги на чин од ште-
те ко ју би при чи ни ла дру га сто ка. Из тог раз ло га Мар ге тић сма тра да је 
Зе мљо рад нич ки за кон са мо до пу на дру гим за ко ни ма [Margetić 1982: 113–114].

Те шко је об ја сни ти за што за кон не спо ми ње ко ње и ма зге ни у јед ном 
од 39 чла но ва ко ји се ба ве сто ком и уоп ште до ма ћим жи во ти ња ма. Ма ло 
је ве ро ват но да их ни је би ло на под руч ју за ко ји је за кон пи сан. Цар ство 
је би ло у не пре кид ним ра то ви ма с ра зним на ро ди ма и др жа ва ма, а си стем 
стра ти о та био је око сни ца од бра не. Стра ти о те не би мо гле да бу ду стра-
ти о те без ко ња. Ипак, оста вља се мо гућ ност да је др жа ва у гра нич ним 
де ло ви ма Цар ства фор ми ра ла по себ на се ла стра ти о та. Она су ве ро ват но 
пот па да ла под вој не про пи се, а не под од ред бе Зе мљо рад нич ког за ко на. 
У уну тра шњо сти Цар ства ни је би ло ко ња и ма зги због евен ту ал них пљач-
ка шких по хо да и мо гућ но сти да се не при ја тељ до мог не ва жног сред ства 
за во ђе ње ра та [Симоновић 2003: 44].

Та бе ла 2. Упо ред ни пре глед уз го ја по је ди них вр ста сто ке

Зе мљо рад нич ки за кон Ге о по ни ка 
У згој го ве да У згој го ве да 

У згој ма га ра ца У згој ма га ра ца 
Не спо ми ње се га је ње ко ња Га је ње ко ња 

У згој ова ца У згој ова ца и ко за 
Сви ње У згој сви ња 

Га је ње па са У згој па са 
Не спо ми ње се га је ње жи ви не Га је ње жи ви не 

Га је ње пче ла Га је ње пче ла 
Про и звод ња мле ка Про и звод ња мле ка 

Не спо ми ње се про из вод ња ме са Про и звод ња ме са 

И зра ди ли: Ау то ри пре ма тек сто ви ма из Зе мљо рад нич ког за ко на и Ге о по ни ке.

Се лек ци ја ова ца, ко за, про из вод ња мле ка, као и про из вод ња си ра 
пред мет је XVI II књи ге Ге о по ни ке [Dalby 2011: 325–332]. Ту нас ре дак тор 
упо зна је с на чи ни ма шишањa ова ца и пи ше о про из вод њи ву не. Што се 
ти че ко зи је дла ке, у овој књи зи на ла зи мо ин фор ма ци је да се она упо тре-
бља ва у про из вод њи ужа ди, ко ја је ко ри шће на у опре ми за бро до ве. Ре дак-
тор и у овој књи зи по све ћу је па жњу ле че њу жи во ти ња и упо зна је нас с 
ра зним на чи ни ма ле че ња бо ле сних жи во ти ња.

Дру гим жи во ти ња ма ре дак тор по све ћу је и сле де ћу књи гу, чи ји се 
ве ћи део од но си на ди вље и до ма ће жи во ти ње ко је се уби ја ју због хра не 
(зе че ви, ср не, сви ње, ди вље сви ње). По себ ним чла но ви ма Зе мљо рад нич ки 
за кон стро гим ка зна ма шти ти псе чу ва ре од на мер ног на но ше ња по вре да 
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и ка жња ва по чи ни о це тих де ла.9 У Ге о по ни ци се на дру га чи ји на чин по-
све ћу је па жња па стир ским пси ма. Ре дак тор пре по ру чу је уна пред чи тав 
низ ме ра ко је тре ба пред у зе ти да би се за шти ти ли пси од мо гу ћих на па да, 
а ко је би мо гле да пре ду зму ди вље зве ри. У овој књи зи, у да љем тек сту 
мо же мо да про на ђе мо раз не ре цеп те за пра вље ње хра не за псе, по себ но 
за штен це, и упут ства за бри гу о њи ма, као и о ме ра ма ко је тре ба пред-
у зе ти да би их за шти ти ли од на па да па ра зи та и ра зних бо ле сти. Ле че ње 
ра зних бо ле сти де таљ но је опи са но.

У XIV књи зи Ге о по ни ке на ла зе се ин фор ма ци је о го лу бо ви ма, пер на-
тим пти ца ма, о њи хо вом хра ње њу и бри зи о њи ма. По ми њу се го лу бо ви, 
ко ко шке, гу ске, пат ке, али и ор ло ви, ја стре бо ви, гр ли це, пре пе ли це итд. 
[Dalby 2011: 281–295].

Као што је по зна то из Зе мљо рад нич ког за ко на, али и дру гих из во ра, 
зна чај но ме сто у жи во ту ви зан тиј ског се ла за у зи ма га је ње пче ла. У ви зан-
тиј ским ру ко пи сним књи га ма че сто се на и ла зи на сли ке ко шни ца. При-
ре ђи вач Ге о по ни ке пче лар ству по све ћу је це лу XV књи гу [Dalby 2011: 
296–307]. Упр кос чи ње ни ци да има до ста ан тич ког, али и сред њо ве ков ног 
пра зно вер ја, ко ја су опи са на у овој књи зи, у дру гим де ло ви ма ове књи ге 
ипак се на ла зе ва жне ин фор ма ци је о бри зи о пче ла ма, о про из вод њи ме да, 
као и ње го вим бла го твор ним осо би на.

Бор ба про тив штет них жи во ти ња и ин се ка та об ра ђе на је у XI II књи зи 
Ге о по ни ке.

РИ БАР СТВО
По след њу књи гу Ге о по ни ке ре дак тор по све ћу је ри ба ма и ри бо ло ву. 

Ри ба је би ла хра на ко ја се до ста ко ри сти ла у ис хра ни ве ћи не ста нов ни штва 
Цар ства. Ри бо лов се стал но по ми ње као је дна од нај ра зви је ни јих гра на 
по љо при вре де у ви зан тиј ским из во ри ма. Ри ба ко ја се ло ви ла у ре ка ма и 
мо ри ма ви зан тиј ске др жа ве би ла је јед на од нај о ми ље ни јих и нај при сту-
пач нијих на мир ни ца. У ри бар ству су би ли ан га жо ва ни и си ро ма шни, али 
и бо га ти по сед ни ци, као што је био на при мер Ма на стир Сту ди он у Ца-
ри гра ду.

Ме ђу соб ни од но си из ме ђу мо ре пло ва ца, ри ба ра и вла сни ка бро до ва 
били су ре гу ли сани По мор ским за ко ном. По мор ски за кон пр вен стве но 
се ба вио про бле ми ма ве за ним за по мор ство и по мор ску тр го ви ну. Не ка 
од ових ре ше ња ве за на за мо ре плов ство и по мор ску тр го ви ну пре у зе та су 

9 75. Онај ко ји отру је пса чу ва ра ста да, не ка бу де иши бан са сто ши ба и пла ти дво стру-
ку вред ност пса ње го вом вла сни ку: ако про пад не ста до, он да уби ца не ка на док на ди сву ште-
ту, као кри вац за уги ну ће пса чу ва ра. Свој ства пса се мо ра ју ве шта че њем утвр ди ти и ако је 
био пас ко ји на па да ди вље зве ри – не ка бу де она ко ка ко је ре че но го ре; ако је био оби чан 
пас, ко ји се сву да сре ћу, он да (не ка пла ти) вред ност пса – са мо.

76. Ако се ко љу два пса и вла сник јед ног уда ри ту ђег ма чем или ба ти ном или ка ме ном, 
па он од тог уда р ца осле пи или уги не или на дру ги на чин на стра да, он да уби ца не ка на док-
на ди ште ту ње го вом вла сни ку.

77. Ако не ко има ја ког пса, ко ји на па да на дру ге, па тог ја ког пса на ху шка на сла би јег 
од ње га, па се де си да не ки пас бу де по вре ђен или црк не, он да не ка на док на ди ште ту ње го-
вом вла сни ку и да до би је два на ест ши ба [Кандић 1977].
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из Ју сти ни ја но вог за ко но дав ства. У пе ри о ду ра ног сред њег ве ка до ла зи 
до од сту па ња у по је ди ним ре ше њи ма ко ја се ба зи ра ју на рим ском пра ву 
а при ме њу ју се у По мор ском за ко ну. При ли ке ко је су ва жи ле у ра ном сред-
њем ве ку ути ца ле су да за кон од сту пи од не ких тра ди ци о нал них ре ше ња 
рим ског по мор ског пра ва. Нај бо љи при мер за то је прин цип кон три бу-
ци је ко ји је у рим ском пра ву при ме њи ван са мо у слу ча ју iac tu sa, а у ви-
зан тиј ском пра ву он се про ши ру је и на дру ге слу ча је ве као што су су дар, 
бро до лом, ште те од гу са ра, ште те на ста ле од гро ма итд. [Pe zelj 2006: 85].

Као што смо већ ре кли, XX књи га Ге о по ни ке углав ном са др жи ин-
фор ма ци је о раз ли чи тим вр ста ма ри ба и о спе ци фич но сти ма ма ма ца 
ко ји се ко ри сте у ри бо ло ву. Спи сак име на ри ба мо гао би да дâ де таљ ни ју 
сли ку ко је вр сте су нај ви ше ло вље не. На жа лост, ре дак тор не да је ни ка кве 
де та ље о вр ста ма ри ба, под прет по став ком да је очи глед но да су све ове 
вр сте би ле по зна те чи та о ци ма. Сто га, са мо ма ли број на зи ва ри ба мо же 
би ти од ре ђен. Зна ча јан део име на ри ба на ве де них у овој књи зи не на ла зи 
се у реч ни ку грч ког је зи ка, би ло ан тич ком или мо дер ном.

ЗА КЉУ ЧАК

По љо при вред на про из вод ња за вре ме Рим ског цар ства ушла је у фа зу 
ка да до ла зи до све ве ће ра ци о на ли за ци је ра да. Под ра ци о на ли за ци јом 
ра да под ра зу ме ва мо нај це лис ход ни ју ор га ни за ци ју про из вод ног про це са 
ра да. У по љо при вре ди сред ство за рад пред ста вља ју ала ти а пред мет ра да 
су зе мљи ште, по љо при вред не кул ту ре, до ма ће жи во ти ње. Ала ти ма ру-
ку је чо век. Ефе кат ра да уз упо тре бу ала та за ви си од њи хо вог ра ци о нал ног 
ко ри шће ња. Тех ни ке при ме њи ва не у по љо при вред ној про из вод њи стал-
но су уса вр ша ва не. Аграр на тех ни ка ко ја се ко ри сти ла у овом пе ри о ду 
раз ви ла се до ви со ког сте пе на. До шло је до при ме не на вод ња ва ња, ђу бре-
ња тла, ода би ра ње пле ме ни тих вр ста итд. Од 3. ве ка до ла зи до за сто ја у 
раз во ју по љо при вре де. Овај пе ри од ка рак те ри ше стаг на ци ја и опа да ње, 
а на мно гим те ри то ри ја ма Цар ства до ла зи и до пот пу ног пре стан ка по љо-
при вред не про из вод ње. Пр ве на зна ке кон со ли да ци је у по љо при вред ној 
про из вод њи по чи њу да се на зи ру с по чет ком 8. ве ка. По нов ни раст по љо-
при вред не про из вод ње по чи ње да се при ме ћу је тек од 9. ве ка.

Ста ње у Ви зан тиј ској по љо при вре ди у пе ри о ду од 8. до 10. ве ка мо-
же мо да пра ти мо на осно ву ма ло број них из во ра ко ји су оста ли са чу ва ни до 
да на шњих да на. То су пре све га Зе мљо рад нич ки за кон и Ге о по ни ка. Тек-
сто ви у Зе мљо рад нич ком за ко ну од но се се углав ном на за кон ску ре гу ла-
ти ву и на оби чај но пра во. На осно ву то га мо же мо да ка же мо да се овај из вор 
не ба ви у до вољ ној ме ри пи та њи ма ко ја се од но се на по љо при вре ду про-
из вод њу. На осно ву то га мо же мо да за кљу чи мо да је Зе мљо рад нич ки за кон 
из вор ко ји има са мо де ли ми чан ути цај на са гле да ва ње при ли ка у ви зан-
тиј ској по љо при вре ди, упра во из раз ло га што се из са мог тек ста за ко на 
не мо же сте ћи све о бу хват на сли ка ста ња у по љо при вре ди Ви зан ти је.

С дру ге стра не, тек сто ви у Ге о по ни ци углав ном се ба ве про у 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-
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ство, сто чар ство, пче лар ство, ри бар ство итд.) у це ли ни. Због све о бу хват-
но сти, Ге о по ни ка је ва жно де ло из ког се мо же пра ти ти раз вој ви зан тиј ске 
по љо при вре де. С ове вре мен ске дис тан це мо же мо да ка же мо да Ге о по ни ка 
пред ста вља на уч но ис тра жи ва ње, ко је се од но си ло на при каз тре нут ног 
ста ња по љо при вред не про из вод ње с до дат ком су бли ми ра ног, до та да 
по зна тог зна ња, и с при ме ном лич них ис ку ста ва са мог ре дак то ра, ко ја су 
да та кроз цео текст, а ко ја са др же раз не пред ло ге за по бољ ша ње про из вод-
ње. Зна чај Ге о по ни ке огле да се и у то ме што на осно ву ре дак то ро 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 до 10. ве ка у од но су на ан тич ка вре ме на.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад је део ис тра жи ва ња на про јек ту Одр жи ва по љо при вре да и ру рал-
ни раз вој у функ ци ји оства ри ва ња стра те шких ци ље ва Ре пу бли ке Ср би је у 
окви ру ду нав ског ре ги о на (број 46006) ко ји је фи нан си ра ло Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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SUM MARY: The pa per di scus ses the two most fa mo us Byzan ti ne so ur ces in agri-
cul tu re: the Far mer’s Law and Ge o po ni ka (an encyclo pe dia of agri cul tu re). Ba sed on 
the se two so ur ces, co ve ring the pe riod from the VI II to X cen tury, the aut hors at temp ted to 
di sco ver whet her the re we re chan ges in the Byzan ti ne agri cul tu ral prac ti ce. In the analysis 
gi ven in the pa per, it can be no ted that the texts in the Far mer’s Law ma inly re fer to le gal 
re gu la tion and cu sto mary law. On this ba sis, the aut hors be li e ve that this so ur ce do es not 
deal ade qu a tely with is su es re la ted to agri cul tu re pro duc tion. On the ot her hand, the encyclo-
pe dia of agri cul tu re, Ge o po ni ka, is in so me way a sci en ti fic re se arch, which in the first 
pla ce con ta ins an over vi ew of the si tu a tion in agri cul tu ral prac ti ce, with a sig ni fi cant ad di-
tion in the form of su bli ma tion of the then known know led ge. Of spe cial im por tan ce are 
the per so nal ex pe ri en ces of the edi tor him self, gi ven thro ug ho ut the text, con si sting of 
va ri o us sug ge sti ons for im pro ving the pro duc tion. The aut hors be li e ve that the sig ni fi-
can ce of Ge o po ni ka li es in the fact that chan ges in Byzan ti ne agri cul tu ral prac ti ce can 
be fol lo wed on the ba sis of the edi tor’s texts. 

KEYWORDS: eco nomy, agri cul tu ral prac ti ces, pro duc tion, Far mer’s Law, Ge o po ni ka
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ПРО МЕ НЕ У ЖИ ВОТ НОЈ СРЕ ДИ НИ  
И ЕКО ЛО ШКЕ МИ ГРА ЦИ ЈЕ

АЛЕК САН ДРА ЉУ ШТИ НА
Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја

Ца ра Ду ша на, 196, Бе о град, Ср би ја
alek san dra.lju sti na@k pa.edu .rs

СА ЖЕ ТАК: Ау тор по ла зи од чи ње ни це да су ми гра ци је јед на од нај ста-
ри јих и нај ви ше при ме њи ва них стра те ги ја у ре ша ва њу не га тив них дру штве-
них про бле ма. Број ни раз ло зи су усло вља ва ли ми гра ци је ста нов ни штва, 
ка ко у про шло сти, та ко и да нас. Је дан од узро ка су и про ме не у жи вот ној 
сре ди ни ко је не га тив но ути чу на жи вот ста нов ни штва. Про ме не у жи вот-
ној сре ди ни све че шће се ја вља ју као по кре тач но вих ви до ва ми гра ци о них 
то ко ва – еко ло шких ми гра ци ја. У ра ду се кроз кон цеп ту ал ни оквир еко ло-
шких ми гра ци ја ана ли зи ра ју основ на пи та ња: еко ло шки ми гран ти и узро-
ци еко ло шких ми гра ци ја. Ми гра ци ја ста нов ни штва је дру штве ни фе но мен 
ко ји је по пу ла циј ски ве о ма те шко пред ви де ти. Ме ђу тим, због на ру ша ва ња 
еко ло шке рав но те же услед ан тро по ге них про ме на, ко је се ма ни фе сту ју 
гло бал ним раз ме ра ма и ку му ла тив ним по сле ди ца ма по ре ме ћа ја, мо же се 
оче ки ва ти по раст еко ло шких ми гра ци ја у на ред ном пе ри о ду. У ра ду се 
раз ма тра од го вор са вре ме ног дру штва на иза зо ве еко ло шких ми гра ци ја 
кроз ак тив но сти усме ре не на упра вља ње еко ло шким ми гра ци ја ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:жи вот на сре ди на, ми гра ци је, ста нов ни штво, еко ло-
шке ми гра ци је, кли мат ске про ме не

Све сво је са со бом но сим.
Om nia meа me cum por to.

Би јас1

Исто ри ја људ ског дру штва обе ле же на је број ним ми гра ци ја ма ста нов-
ни штва. Ме ђу тим, на уч на ис тра жи ва ња ове по ја ве ја вља ју се тек у 19. 
ве ку. Ра вен штајн [Ra ven stein 1885: 167–235] ме ђу пр ви ма по ку ша ва на на-
уч ним осно ва ма утвр ди ти за ко ни тост ми гра ци ја. Са гле да ва ње за ко ни то сти 
њи хо вог про це са ве о ма је сло же но и сло је ви то и под ра зу ме ва пра ће ње 

1 Ла ти ни зо ва на из ре ка фи ло зо фа Би ја са, јед ног од се дам ста ро грч ких му дра ца. 
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људ ских кре та ња услед спољ них по кре тач ких фак то ра, лич них раз ло га 
и дру штве них окол но сти, а ду бо ко за ди ре у пси хо ло шке, по ли тич ке, вер-
ске, кул ту ро ло шке, со цио-еко ном ске и број не дру ге окол но сти. По ред по-
кре тач ких фак то ра, на ми гра ци је ути чу и при влач ни фак то ри ко ји се огле-
дају у то ме да од ре ђен про стор по ста не по же љан за жи вот (по ли тич ка 
ста бил ност, мо гућ ност за по сле ња, плод но тле, ма њи ри зик од при род них 
ка та стро фа и број ни дру ги раз ло зи).

Ми гра ци је ста нов ни штва су мул ти ди сци пли нар но под руч је ис тра-
жи ва ња. Те о риј ско-ме то до ло шки при сту пи ми гра ци ја ма раз ли чи тих на-
уч них обла сти под ра зу ме ва ју спе ци фич не на уч не при сту пе, има ју ћи у 
ви ду исто риј ске, дру штве но-по ли тич ке и кул ту ро ло шке при ли ке у ко ји ма 
се ми гра ци је од ви ја ју. Ме ђу тим, нај ве ћи број ис тра жи ва ња ми гра ци ја у 
кон цеп ту ал ној осно ви има две ди мен зи је: вре ме и про стор. Ми гра ци ја 
је до га ђај у вре ме ну везан за од ре ђе ни ге о граф ски про стор. Раз ли ке у тео-
риј ским при сту пи ма ми гра ци ја ма по сто је због раз ли чи тих метода истра-
живањa ми гра ци ја, а то не ми нов но до во ди и до раз ли чи тих ту ма че ња. 
Та ко ђе, ја вља ју се по те шко ће у те о риј ском уоп шта ва њу ми гра ци ја. Оно 
је фраг мен ти ра но због не до стат ка пот пу них и по у зда них ста ти стич ких 
по да та ка о ми гран ти ма, ми грант ским то ко ви ма и број ним дру гим фак то-
ри ма (по ти сни и при влач ни фак то ри). Ме ђу тим, сва ко уоп шта ва ње ми гра-
ци ја без об зи ра да ли је вре мен ски или на дру ги на чин усло вље но, не од-
ре ђу је у пот пу ној ме ри узро ке ко ји до во де до ми гра ци је. На ми гра ци је, 
као и на мно ге дру ге де мо граф ске фе но ме не, ути чу број ни узро ци ко ји 
по не кад и ни су ди рек но уоч љи ви, од но сно не до во де се увек у ди рект ну 
ве зу са ми гра ци ја ма. У са вре ме ним дру штве ним окол но сти ма по ред со-
цио-еко ном ских, де мо граф ских и ни за дру гих тзв. тра ди ци о нал них узро ка 
ми гра ци ја по ја вљу ју се и еко ло шки. Еко ло шки узро ци ми гра ци ја до ла зе из 
жи вот не сре ди не. На и ме, жи вот на сре ди на услед при род них и/или ан тро-
по ге них про ме на у од ре ђе ним си ту а ци ја ма по ста је не по доб на за жи вот и 
ста нов ни штво је при си ље но на кре та ње. Ми гра ци је ста нов ни штва услед 
не га тив них про ме на у жи вот ној сре ди ни на ме ћу на уч ни ци ма, ху ма ни-
сти ма и еко ло зи ма по тре бу да се пре по зна и де фи ни ше но ва ка те го ри ја 
ми гра на та – еко ло шки ми гран ти. Ме ђу тим, из ме ђу ис тра жи ва ча ко ји про-
у ча ва ју еко ло шки ин ду ко ва не ми гра ци је не по сто ји кон се зус о њи хо вом 
узро ку и оби му. По јед ини сма тра ју да жи вот на сре ди на ни је узрок ми гра-
ци ја, већ је са мо кон тек сту ал ни фак тор у од лу ци за ми гри ра ње [El-Hin na wi 
1985; Ja cob son 1988; Myers and Kent 1995; We sting 1992], док дру ги (тзв. 
мак си ма ли сти) сма тра ју да су усло ви у жи вот ној сре ди ни у од ре ђе ним си-
ту а ци ја ма ди рек тан узрок ми гра ци ја [Su hr ke 1994: 7].

РАЗ ВОЈ КОН ЦЕП ТУ АЛ НОГ ОКВИ РА  
ЕКО ЛО ШКИХ МИ ГРА ЦИ ЈА

У осно ви свих ми гра ци ја увек је пи та ње ка ко ре а го ва ти на не га тив-
не окол но сти: да ли се пре пу сти ти по сле ди ца ма не га тив них до га ђа ја или 
ми гра ци јом на сто ја ти од го во ри ти на њих. Са вре ме не дру штве не окол но сти 



529

све че шће на ме ћу по тре бу за раз ма тра њем да на шњих ми гра ци ја на ста лих 
услед про ме на у жи вот ној сре ди ни, ко је се ис по ља ва ју у ви ду де гра да ци је 
жи вот не сре ди не. Жи вот на сре ди на је осно ва за жи вот ста нов ни штва, а 
де гра да ци јом на ру ша ва се њен ква ли тет и по ста је не по год на за жи вот, па 
за по сле ди цу има мо ми гри ра ње ста нов ни штва. Ме ђу тим, по ста вља се 
пи та ње ста ту са тих осо ба – да ли су то еко ло шки ми гран ти или еко ло шке 
из бе гли це? Ка ко у са вре ме ним окол но сти ма тре ти ра ти та кво ста нов ни-
штво? [Mor ris sey 2011 47–86].

Ка да су у пи та њу ми гра ци је, где се као по кре тач ја вља ју не га тив не 
про ме не у жи вот ној сре ди ни, оне су нај че шће усло вље не ду го трај ном де-
гра да ци јом жи вот не сре ди не и по сто ји мо гућ ност из бо ра од лу ка ве за них 
за ми гра ци ју. Због то га је ми гра ци ја вољ на од лу ка. Ме ђу тим, уко ли ко је 
до шло до про ме на у жи вот ној сре ди ни ко је су нај че шће акут ног по ре кла, 
и не по сто ји мо гућ ност из бо ра од лу ка ве за них за ми гра ци ју, ко ри сти се 
тер мин из бе гли це. 

У ли те ра ту ри ко ја се бави еко ло шким ми гра ци јама при ме ћу је се не-
до след ност у упо тре би пој мо ва еко ло шки ми гран ти и/или еко ло шке из-
бе гли це. Ови пој мо ви че сто се по и сто ве ћу ју. Пре фикс еко ло шки су ге ри ше 
да по сто ји од ре ђе на узроч но-по сле дич на ве за из ме ђу не га тив них про ме на 
у жи вот ној сре ди ни и ми гра ци ја, од но сно из бе гли штва, али ови пој мо ви 
ни су си но ни ми. Се ман тич ке рас пра ве у ту ма че њу пој мо ва ве за них за еко-
ло шке ми гра ци је, кон цеп ту ал не су при ро де. Уко ли ко услед на глихне га-
тив них про ме на у жи вот ној сре ди ни до ђе до ди рект ног угро жа ва ња здра-
вља и жи во та љу ди, те је услед то га ста нов ни штво при си ље но да про ме ни 
ме сто жи вље ња и не ма мо гућ ност до но ше ња од лу ка (да ли и ка да да на-
пу сти ме сто жи вље ња), то се без у слов но мо же од но си ти на категорију 
из бе гли ца. Еко ло шке из бе гли це су љу ди ко ји су при си ље ни да на пу сте 
сво ја тра ди ци о нал на ста ни шта због де гра да ци је жи вот не сре ди не ко ја 
угро жа ва њи хо ве жи во те [El Hin na wi 1995: 4]. Ту се под де гра да ци јом 
жи вот не сре ди не под ра зу ме ва ју ка ко при род не та ко и ан тро по ге не про-
ме не у жи вот ној сре ди ни, а основ но обе леж је је да жи вот на сре ди на по-
ста је не по доб на по људ ски жи вот. „Еко ло шке из бе гли це су осо бе ко је не 
мо гу обез бе ди ти ези стен ци ју у свом тра ди ци о нал ном ста ни шту због де-
гра да ци је жи вот не сре ди не, не ма ју ал тер на ти ву осим да на пу сте сво је 
ста ни ште трај но или при вре ме но” [Myers and Kent 1995: 14]. Ме ђу тим, пре-
ма зва нич ној де фи ни ци ји у ме ђу на род ном пра ву (Con ven tion and Pro to col 
Re la ting to the Sta tus of Re fu ge es) под из бе гли ца ма се под ра зу ме ва ју са мо 
осо бе ко је су при ну ђе не да ми гри ра ју услед стра ха од про го на због ра се, 
на ци о нал но сти, при пад но сти од ре ђе ној дру штве ној гру пи или по ли тич-
кој оп ци ји. Та де фи ни ци ја не ува жа ва бег, од но сно ми гри ра ње због не га-
тив них про ме на у жи вот ној сре ди ни. Ме ђу на род но прав ни ста тус љу ди 
ко ји су услед ди рект ног не га тив ног ути ца ја жи вот не сре ди не на њи хо во 
здра вље и жи вот при си ље ни да на пу сте сво је до мо ве – тре нут но је не ја-
сан и иза зи ва рас пра ву. На и ме, они тре нут но не ма ју ме ђу на род ни ста тус 
из бе гли ца и те шко да ће би ти сма тра ни као та кви у бли жој бу дућ но сти 
[Ba u er 2010: 12].



Уко ли ко је чо век до бр о вољ но ре шио да про ме ни ме сто жи вље ња због 
ду го трај неде гра да ци је жи вот не сре ди не, ко ја ди рект но не угро жа ва 
ње го во здра вље и жи вот и има мо гућ ност до но ше ња од лу ка (да ли и ка да 
да на пу сти ме сто жи вље ња) ко рект ни је је ко ри сти ти тер мин еко ло шки 
ми грант. При по ку ша ју де фи ни са ња пој ма еко ло шка ми гра ци ја на и ла зи 
се на је дан од глав них про бле ма – не по сто ја ње оп штепри хва ће не ме ђу на-
род не де фи ни ци је. То је ви ше од обич ног те о риј ског про бле ма јер ус по-
ста вља ње де фи ни ци је јесте срж но ве обла сти ис тра жи ва ња (еко ло шких 
ми гра ци ја) у са вре ме ним ми гра ци о ним то ко ви ма, у окви ру ши рих ми гра-
ци о них сту ди ја. Бо гат ство тер ми на ко ји се ко ри сте да име ну ју ми гра ци је 
по ве за не са де гра да ци јом жи вот не сре ди не, као што су: еко ло шки ми гран-
ти, ми гран ти жи вот не сре ди не, кли мат ски ми гран ти и сл. све до че о 
не до стат ку ме ђу на род ног и на уч ног кон сен зу са. У од су ству ме ђу на род но 
до го во ре не де фи ни ци је, Ме ђу на род на ор га ни за ци ја за ми гра ци је (In ter-
na ti o nal Or ga ni za tion for Mi gra tion – IOM) усво ји ла је 2007. рад ну де фи ни-
ци ју ко ја де фи ни ше еко ло шке ми гран те. Еко ло шки ми гран ти су по је дин ци 
или гру пе љу ди ко ји су због про гре сив них про ме на у жи вот ном окру же-
њу, ко је не га тив но ути чу на њи хо ве жи во те или жи вот не усло ве, при мо-
ра ни да на пу сте сво је до мо ве. Ода бра ли су да то учи не при вре ме но или 
трај но, ми гри ра ју ћи у окви ру сво је зе мље или ван ње [Mi gra tion and the 
En vi ron ment 2007: 1].

УЗРО ЦИ ЕКО ЛО ШКИХ МИ ГРА ЦИ ЈА

Раз у ме ти ми гра ци је пр вен стве но зна чи про у ча ва ти еле мен те не ста-
бил но сти ко ји до во де до њих. Исто риј ски по да ци и ар хе о ло шки на ла зи 
ука зу ју да су по кре тач ки фак то ри ми гра ци ја ста нов ни штва по ред дру-
штве них раз ло га че сто би ли и еко ло шки фак то ри. На и ме, ре ак ци ја на 
по гор ша ње ста ња у жи вот ном окру же њу мо же да бу де у ви ду кон крет не 
ак ци је у ци љу по пра вља ња ста ња у жи вот ној сре ди ни или ми гра ци ја. 
Са вре ме ни еко ло шки про бле ми ко ји до во де до не га тив них про ме на у жи-
вот ној сре ди ни, не рет ко узро ку ју ми гра ци је ста нов ни штва.Ад гер и са-
рад ни ци [Ad ger et al. 2001: 683] иден ти фи ку ју глав не дис кур се у ве зи са 
че ти ри гло бал на еко ло шка про бле ма: де фо ре ста ци ја, де зер ти фи ка ци ја, 
гу би так би о ди ве р зи те та и кли мат ске про ме не. Узро ке еко ло шких ми гра-
ци ја ни је ла ко од ре ди ти, на и ме по не кад их ни је ла ко из ди фе рен ци ра ти 
у од но су на дру ге дру штве не фак то ре ко ји узро ку ју ми гра ци ју.Ло нер ган 
[Lo ner gan 1998] из два ја пет еко ло шких фак то ра ко ји мо гу до ве сти до ми-
гра ци ја: при род не ка та стро фе, раз вој не про јек те дру штва ко ји укљу чу ју 
про ме не жи вот не сре ди не, про гре сив ну ево лу ци ју жи вот не сре ди не, ин-
дустријскe удесe и про ме не у жи вот ној сре ди ни ко је су на ста ле као по сле-
ди ца рат них су ко ба. По је ди ни ау то ри ба зи ра ју се на три основ на узро ка 
еко ло шких ми гра ци ја. Та ко Бејтс [Ba tes 2002] из два ја еко ло шке ми гра ци-
је иза зва не ка та стро фа ма, екс про при ја ци јом жи вот не сре ди не и по сте пе ним 
трај ним по гор ша њем усло ва у жи вот ној сре ди ни. Ел-Хи на ви [El-Hin na wi 
1985] кла си фи ку је еко ло шке ми гран те кроз три основ на узро ка ми гра ци ја, 
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али иде и ко рак да ље по пи та њу кла си фи ка ци ја ми гра ци ја. На осно ви узро-
ка ми гра ци ја од ре ђу је и ду жи ну вре мен ског пе ри о да ми гра ци о ног про-
це са и та ко из два ја: при вре ме но ра се ље но ста нов ни штво услед при род ног 
еко ло шког стре са, од но сно ка та стро фа (зе мљо тре си, ци кло ни, по пла ве 
и сл.); трај но исе ље но ста нов ни штво због про ме на у жи вот ној сре ди ни 
усло вље них раз вој ним про јек ти ма дру штва (из град ња бра на, са о бра ћај-
ни ца, ши ре ње ин ду стриј ских ко по ва и сл.) и трај но исе ље но ста нов ни штво 
услед не га тив них про ме на у жи вот ној сре ди ни и не мо гућ но сти да се обез-
бе де основ ни жи вот ни усло ви и по тре бе ста нов ни штва (нпр. не ста ши ца 
во де за пи ће, че сти и ду ги су шни пе ри од, че сте по пла ве и од ро ни зе мљи-
шта и сл.).

Кла си фи ка ци ју еко ло шких ми гра ци ја мо гу ће је из вр ши ти пре ма 
ви ше кри те ри ју ма ве за них за не га тив не про ме не у жи вот ној сре ди ни и 
то пре ма: по ре клу про ме на у жи вот ној сре ди ни (при род не или тех нич ко-
-тех но ло шке); ду жи ни тра ја ња по ре ме ћа ја у жи вот ној сре ди ни (акут но 
или по сте пе но); и од лу ци о ми гра ци ји (вољ но или не вољ но). Кла си фи ка-
ци јом еко ло шких ми гра ци ја утвр ђу ју се слич но сти и раз ли ке у ми гра ци-
о ним то ко ви ма. Нај за сту пље ни ја је кла си фи ка ци ја еко ло шких ми гра ци ја 
по по ре клу не га тив них про ме на у жи вот ној сре ди ни, на ста лих услед: ка-
та стро фа (при род них или тех нич ко-тех но ло шких); про ме на иза зва них 
ур ба ни за ци јом и ин ду стри ја ли за ци јом (раз вој ни про јек ти дру штва) и не-
га тив них по сте пе них про ме на у жи вот ној сре ди ни (кли мат ских про ме на). 

Про ме не у жи вот ној сре ди ни иза зва не ка та стро фа ма 
(при род ног или тех нич ко-тех но ло шког ка рак те ра)

Кроз исто ри ју људ ског дру штва при род не ка та стро фе (зе мљо тре си, 
ура га ни, по пла ве, вул кан ске еруп ци је и сл.) на но си ле су не са гле ди ве по-
сле ди це по дру штво (нпр. тра гич не по сле ди це по ан тич ки град Пом пе ју 
услед еруп ци је вул ка на Ве зув). Ка та стро фе су по кре тач ми гра ци ја ста нов-
ни штва. У прин ци пу, ова вр ста „по ре ме ћа ја” у жи вот ној сре ди ни ни је 
пред ви ди ва, или је те шко пред ви ди ва и углав ном про из во ди крат ко роч не 
еко ло шке ми гра ци је из ге о граф ски огра ни че ног про сто ра.2 

Не га тив не про ме не у жи вот ној сре ди ни иза зва не при род ним ка та-
стро фа ма че сто су ве о ма ра зор не, али су при вре ме ног ка рак те ра са ефек-
ти ма ко ји се мо гу от кло ни ти, од но сно с мо гућ но шћу по врат ка ра се ље ног 
ста нов ни штва у ре ла тив но крат ком ро ку. Ме ђу тим, у не ким слу ча је ви ма 
про ме не у жи вот ној сре ди ни, на ста ле услед при род них ка та стро фа, по ста-
ју осно ва за ур ба ни стич ко-гра ђе вин ске про ме не у жи вот ној сре ди ни, и 
та да ми гра ци је ста нов ни штва до би ја ју трај ни ка рак тер.3 У са вре ме ним 

2 Те ри то ри ја Ср би је је у ма ју 2014. го ди не би ла за хва ће на по пла ва ма, нарочито под руч је 
Oпш тине Обре но вац које је нај ин те зив ни је би ло за хва ће но по пла ва ма, услед че га је од ре-
ђе ни број ста нов ни ка при вре ме но мо рао да на пу сти сво је до мо ве.

3 Та ко је, на при мер, на ста ло За вој ско је зе ро у ју го и сточ ној Ср би ји. Услед ве ли ких ко-
ли чи на па да ви на и ота па ња сне га у фе бру а ру 1963, до шло је до по ја ве кли зи шта ка да се у 
ко ри то ре ке Ви со чи це сур ва ло око 240.000 м3 зе мље, те је до шло до ства ра ња при род не 
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усло ви ма жи во та и ра да, кли мат ске про ме не у зна чај ној ме ри ути чу на 
на ста нак еле мен тар них не по го да и при род них ка та стро фа, те су сто га и 
по кре та чи еко ло шких ми гра ци ја, на ро чи то у зе мља ма у раз во ју јер су оне 
ра њи ви је на кли мат ске про ме не. Ути цај при род них ка та стро фа на ми гра-
ци је ста нов ни штва у ди рект ној је ве зи с ге о граф ским по ло жа јем зе мље и 
вр стом при род не ка та стро фе [Dra bo and Mbaye 2011]. Тех нич ко-тех но ло шке 
ка та стро фе као акут ни по ре ме ћа ји у жи вот ној сре ди ни, иза зва ни ан тро-
по ге ним ак тив но сти ма, из у зет но су де струк тив не по жи вот ну сре ди ну 
и има ју по тен ци јал да иза зо ву ма сов не ми гра ци је ста нов ни штва. Не сум-
њи во нај ти пич ни ји при мер јед не та кве тех нич ко-тех но ло шке ка та стро фе 
и ње них по сле ди ца по жи вот ну сре ди ну је ну кле ар на ка та стро фа у Чер-
но би љу (Укра ји на), ко ја се де си ла апри ла 1986.

Про ме не у жи вот ној сре ди ни иза зва не са вре ме ном 
ин ду стри ја ли за ци јом и ур ба ни за ци јом 

Раз вој ни про јек ти дру штва у од ре ђе ним си ту а ци ја ма узро ку ју ми гра-
ци је ста нов ни штва. На и ме, уко ли ко је пла ни ра но ко ри шће ње зе мљи шта 
не спо ји во с кон ти ну и ра ним бо рав ком ста нов ни штва на том про сто ру 
вр ши се пре се ље ње ста нов ни штва. Антро по ге не ак тив но сти ме ња ју жи-
вот ну сре ди ну, те се услед то га на мер но из ме шта ци ља на по пу ла ци ја, а 
у ве ћи ни слу ча је ва то је ау тох то но ло кал но ста нов ни штво. Про ме не у жи-
вот ној сре ди ни иза зва не са вре ме ном ин ду стри ја ли за ци јом и ур ба ни за ци-
јомнај че шће се ис по ља ва ју кроз из град њу хи дро е лек тра на (нпр. Хи дро-
елек тра на Ђер дап), из град њу са о бра ћај ни ца, про ши ре ње ко по ва руд ни ка 
(нпр. Ко лу ба ра) и сл. Ши ром све тапри сут ни су број ни при ме ри ми гра ци-
ја ста нов ни штва услед раз вој них про је ка та дру штва. Овај вид пре се ље ња 
ста нов ни штва ис пла ни ран је од стра не др жа ве и оства ру је се на осно ву 
пре го во ра и до го во ра у окви ру за кон ских про пи са из ме ђу ло кал ног ста-
нов ни штва и др жа ве (екс про при ја ци ја зе мљи шта). 

Де гра да ци о ни про це си у жи вот ној сре ди ни  
услед кли мат ских про ме на 

Про ме не у жи вот ној сре ди ни узро ко ва не кли мат ским про ме на ма 
оста вља ју мо гућ ност од лу чи ва ња ка да, где, и ка ко ми гри ра ти. Та ко Мак-
Ле ман [McLe man 2008: 1–18] на во ди нпр. да је по раст ни воа мо ра (услед 
кли мат ских про ме на) ду го ро чан про цес и он оста вља мо гућ ност при ла-
го ђа ва ња ста нов ни штва на ту окол ност, а то пр вен стве но зави си од со ци-
јал но-еко ном ског ста ња ста нов ни штва по го ђе ног под руч ја.

Ефек ти по сте пе них не га тив них про ме на у жи вот ној сре ди ни нај че шће 
се ре флек ту ју на ло кал ну еко но ми ју. Ста нов ни штво зе ма ља у раз во ју 
ди рект но за ви си од ло кал них еко си сте ма. Оно је и нај ра њи ви је од стра не 
свих де гра да ци о них про це са у жи вот ној сре ди ни и за то је при ну ђе но да 

бра не. При род на бра на је по том ис ко ри шће на за из град њу бра не за хи дро е лек тра ну „Пи рот .ˮ 
Из град њом бра не, те ри то ри ја се ла За вој је по то пље на, а ста нов ни штво је трај но исе ље но.
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ми гри ра. Тај ин ди рект но-узроч ни про цес ства ра те шко ће у од ре ђи ва њу 
узро ка ми гра ци ја и про бле ме у раз гра ни ча ва њу еко ло шких од еко ном ских 
ми гра ци о них то ко ва. Упра во због то га се пред ла же тер мин еко ми гран ти 
[Zol berg and Ben da 2001: 42–62], где би се под пре фик сом еко под ра зу ме-
ва ли ка ко еко ло шки, та ко и еко ном ски ми гран ти. Кли мат ске про ме не мо гу 
ин ду ко ва ти ми гра ци је на че ти ри на чи на: ин тен зи ви ра њем при род них ка-
та стро фа, по ја вом че стих су ша и не ста ши цом во де, по ра стом ни воа мо ра 
и дру штве ним тен зи ја ма услед пре тен зи ја на при род не ре сур се, што мо же 
до ве сти до су ко ба и усло ви ти ми гра ци је [Lac zko and Ag ha zarm 2009: 13].

Бу дућ ност је не из ве сна, али се с ве ли ком из ве сно шћу у пер спек ти ви 
раз во ја мо дер ног дру штва у об зир мо ра узе ти фак тор жи вот не сре ди не. 
Кли мат ске про ме не ме ња ју обра зац чо ве ко ве ин тер ак ци је са жи вот ном 
сре ди ном, те ће услед кли мат ских про ме на не ки де ло ви пла не те по ста ти 
„тач ке про те ри ва ња” ста нов ни штва, бу ду ћи да ће због не га тив них про ме-
на у жи вот ној сре ди ни до ћи до ми гра ци је ста нов ни штва. Те шко је про це-
ни ти оби ме еко ло шки ин ду ко ва них ми гра ци ја. Ме ђу тим, „ме ре за шти те 
ста нов ни штва од по сле ди ца кли мат ских про ме на мо гу сма њи ти по тре бу 
да се ми гри ра. Чак и по раст ни воа мо ра мо же би ти де ли мич но кон тро ли сан 
по ди за њем на си па у угро же ним зо на ма. Та чан број оних ко ји ће би ти ра-
се ље ни или би ти при мо ра ни да ми гри ра ју за ви си ће од ни воа ин ве сти ци ја, 
пла ни ра ња и ре сур са [Pi gu et 2008: 8]”. 

УПРА ВЉА ЊЕ ЕКО ЛО ШКИМ МИ ГРА ЦИ ЈА МА 

Пра во на сло бо ду кре та ња јед но је од основ них људ ских пра ва ко је је 
га ран то ва но ме ђу на род ним ак ти ма, у пр вом ре ду Оп штом де кла ра ци јом 
о пра ви ма чо ве ка, као и нај ви шим др жав ним ак ти ма. Ме ђу тим, ми гра ци-
је ста нов ни штва мо гу има ти раз ли чи те по сле ди це по дру штва и упра во 
због то га је по треб но да дру штво, по чев ши од др жав них за јед ни ца, до ме-
ђу на род них ор га ни за ци ја, пре ду зме ак тив но сти у ре гу ли са њу ми гра ци ја.

Упра вља ње еко ло шким ми гра ци ја ма иза зва ним не га тив ним про ме-
на ма у жи вот ној сре ди ни мо же се раз ма тра ти кроз не ко ли ко „фа за” ми-
гра ци је: пре вен ци ја ми гра ци ја; до но ше ње од лу ке или/и при ну да на ми-
гра ци ју; акт ми гра ци је; убла жа ва ње по сле ди ца ми гра ци је и ин те гра ци ја 
ми гра на та у но во дру штве но окру же ње или по вра так.

При мар не ак тив но сти у ре гу ли са њу еко ло шких ми гра ци ја иза зва них 
не га тив ним про ме на ма у жи вот ној сре ди ни усме ре не су на от кла ња ње 
узро ка ко ји до во де до еко ло шких ми гра ци ја. Та ко нпр. уко ли ко су ми гра-
ци је усло вље не кли мат ским про ме на ма, ре гу ли са ње овог ви да еко ло шких 
ми гра ци ја усме ре но је на спре ча ва ње кли мат ских про ме на и адап та ци ју 
на кли мат ске про ме не. Спре ча ва ње кли мат ских про ме на мо гу ће је кроз 
кон тро лу ан тро по ге них ак тив но сти ко је до во де до кли мат ских про ме на. 
Пре ма че твр том из ве шта ју Ме ђу на род ног па не ла о кли мат ским про ме на-
ма [Cli ma te Chan ge 2007], за гре ва ње кли мат ског си сте ма је с ве ро ват но ћом 
од 90% по сле ди ца ан тро по ге них ак тив но сти. У пе том из ве шта ју Ме ђу на-
род ног па не ла за кли мат ске про ме не [Cli ma te Chan ge 2014] на во ди се да 
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су ефек ти кли мат ских про ме на, без из у зе та ка, при сут ни на свим кон ти-
нен ти ма и свим оке а ни ма. Ми гра ци је се по не кад, на жа лост, ја вља ју као 
стра те ги ја пре жи вља ва ња, на ро чи то при акут ним по ре ме ћа ји ма у жи вот-
ној сре ди ни иза зва ним кли мат ским про ме на ма. Та ко нпр.Во кер [Wal ker 
2014: 14] на во ди да су по пла ве у Па ки ста ну 2010. за хва ти ле 20% те ри то-
ри је Па ки ста на и има ле ути цај на 20 ми ли о на љу ди. Ура ган „Сен ди” 2012. 
по го дио је ис точ ну оба лу САД и ути цао на ра се ља ва ње 30.000 љу ди. Услед 
су пер-тај фу на „Ха и јан”, ко ји је по го дио Фи ли пи не 2013, ра се ље но је 4,1 
ми ли о на Фи ли пи на ца. У дру гим си ту а ци ја ма узро ко ва ним кли мат ским 
про ме на ма, ко је се ма ни фе сту ју у ви ду хро нич них про ме на у жи вот ној 
сре ди ни, спрем ност на ми гра ци ју нео п ход на је ка ко би се сма њи ле људ-
ске пат ње и гу би так сред ста ва за жи вот. На при мер, у не ким при о бал ним 
обла сти ма по раст ни воа мо ра мо же да ути че на при пре му за пре се ље ње, 
од но сно ми гра ци ју. Бу ду ћи да је при су тан на уч ни кон сен зус да гло бал но 
за гре ва ње, иза зва но еми си јом угљен-ди ок си да и дру гих га со ва ко ји иза-
зи ва ју ефе кат ста кле не ба ште, узро ку је по раст ни воа мо ра ши ром све та, 
као не га ти ван при мер ан тро по ге них ак тив но сти и по сле ди ца кли мат ских 
про ме на на во ди се ма ла острв ска др жа ва Ту ва лу, у по ја су По ли не зи је и 
Оке а ни је ко ја би с про сеч ном над мор ском ви си ном од 4,6 ме та ра, због гло-
бал ног ото пље ња и кли мат ских про ме на мо гла да не ста не [Far bot ko and 
La zrus 2012]. 

Уко ли ко је до шло до ми гра ци је ста нов ни штва услед не га тив них про-
ме на у жи вот ној сре ди ни, ве о ма је ва жно да се бр зо и од луч но ин тер ве-
ни ше и упра вља фа зом ми гра ци је, ко ја се ма ни фе сту је као фи зич ки акт 
ми гра ци је, та ко што ће се ре ша ва ти хит не ху ма ни тар не по тре бе и обез бе-
ди ти ефи ка сна за шти та ми гра на та, ка ко ме ди цин ска, та ко и без бед но сна. 
Код еко ло шких ми гра ци ја, као и код би ло ко јих дру гих ми гра ци ја ста нов-
ни штва, тре ба по сту па ти на ху ман и про пи сан на чин, упра во из раз ло га 
што су ми гран ти у овој фа зи ве о ма „ра њи ви”. На и ме, у фа зи не по сред не 
фи зич ке ми гра ци је, од но сно пу то ва ња, ве о ма ла ко до ла зи до вик ти ми за-
ци је ми гра на та. Без бед ност еко ло шких ми гра на та је угро же на, ка ко при-
мар ном и се кун дар ном, та ко и тер ци јар ном вик ти ми за ци јом. На и ме, еко-
ло шки ми гран ти због свог тре нут ног по ло жа ја ве о ма ла ко по ста ју жр тве 
ши ро ке па ле те кри ми нал них ак тив но сти. Се кун дар на вик ти ми за ци ја нај-
че шће се огле да у нео д го ва ра ју ћој, од но сно не га тив ној ре ак ци ји или изо-
стан ку од го ва ра ју ће ре ак ци је дру штве не сре ди не. Тер ци јар на вик ти ми за-
ци ја при сут на је кроз лич ни аспект. На и ме, ми гран ти се бе лич но нај че шће 
до жи вља ва ју као жр тве.

Убла жа ва ње по сле ди ца еко ло шких ми гра ци ја мо же се раз ма тра ти 
дво ја ко: с лич ног аспек та ми гран та, и са аспек та ста нов ни штва ло кал не 
за јед ни це. По до ла ску на си гур ну де сти на ци ју, ми гран ти пр вен стве но на-
сто је да об но ве по ро дич не и дру штве не мре же кон та ка та ко је су пре ки-
ну те (нпр. услед зе мљо тре са, по пла ве, тех нич ко-тех но ло шке ка та стро фе 
и сл.). У овој фа зи упра вља ња ми гра ци ја ма тре ба омо гу ћи ти спа ја ње по-
ро ди ца, про сле ђи ва ње по ро дич них ве сти и раз ме ну по ру ка. Услед еко ло шке 
ми гра ци је ста нов ни штва до ла зи до кон цен тра ци је ве ћег бро ја љу ди на 
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од ре ђе ном про сто ру, што мо же има ти не га тив не по сле ди це по жи вот ну 
сре ди ну и ути ца ти на ква ли тет жи во та до ми цил ног ста нов ни штва. Ре-
ша ва њем ових про бле ма убла жа ва ју се ути ца ји ми гра ци ја на за јед ни цу 
де сти на ци је, јер је ми гра ци ја дво смер ни про цес ко ји не по га ђа са мо уче-
сни ке у њој (ми гран те), већ и до ми цил но ста но нов ни штво и те ри то ри ју 
при је ма ми гра на та.

Упра вља ње еко ло шким ми гра ци ја ма у по след њој фа зи ми гра ци ја 
огле да се кроз две мо гућ но сти: пр ва је обез бе ђи ва ње мо гућ но сти за по вра-
так ста нов ни штва, а дру га је ин те гра ци ја у но во дру штве но окру же ње. 
У ве ћи ни слу ча је ва еко ло шка ми гра ци ја се од ви ја уну тар исте др жа ве 
(ин тер но ра се ље на ли ца) и вре мен ски је огра ни че на (крат ко трај на). Ме-
ђу тим, уко ли ко по вра так ста нов ни штва ни је мо гућ или пак од ре ђе ни број 
ли ца не же ли да се вра ти у ме сто по ре кла, у по тра зи за трај ним ре ше њи ма 
тре ба раз ма тра ти ло кал ну ин те гра ци ју. Еко ло шка ми гра ци ја ко ја се од-
ви ја ван те ри то ри је исте др жа ве, због прав не не ре гу ли са но сти, у ве ћи ни 
слу ча је ва, но си од ре ђе ни број про бле ма (оте жан при ступ ху ма ни тар ној 
по мо ћи, ме ди цин ској не зи и сл.), а еко ло шки ми гран ти се нај че шће на се-
ља ва ју у не хи ги јен ска на се ља. Ис кљу че ност из фор мал ног тр жи шта рада, 
упра во због прав но нере гу ли са ног статуса еко ло шких ми гра на та, до во ди 
их у си ту а ци ју да ра де у си вој зо ни тр жи шта ра да. Услед то га, тр жи ште 
ра да је за си ће но ли ци ма ко ја су спрем на да при хва те би ло ка кав рад и да 
ра де у би ло ка квим усло ви ма, са мо да би оства ри ли ми ни мал не при хо де 
за жи вот [Wa r ner 2010]. Као по сле ди ца то га, у ду жем пе ри оду, до ла зи до 
про ме на на тр жи шту рад не сна ге, због че га мо же да до ђе до број них без-
бед но сних про бле ма. На и ме, ло кал ни ста нов ни ци мо гу ксено фо бич но да 
ре а гу ју.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

Еко ло шке ми гра ци је као дру штве ни фе но мен, упр кос чи ње ни ци да 
има ју ду бо ке исто риј ске ко ре не, тек у но ви је вре ме по ста ле су пред мет 
из у ча ва ња број них на уч них обла сти. Ме ђу тим, про у ча ва ње са вре ме них 
еко ло шких ми гра ци ја ка рак те ри шу број ни про бле ми. Из ме ђу оста лих то 
су: не по сто ја ње аде кват не де фи ни ци је, мул ти у зроч на при ро да еко ло шких 
ми гра ци ја, не до ста так ре ал них по ка за те ља еко ло шких ми гра ци ја. Ве ћи-
на до ступ них по да та ка о еко ло шким ми гра ци ја ма ве за на је за при род не 
ка та стро фе. Због то га је нео п ход но да ме ђу на род на за јед ни ца раз ви је је-
дин ствен прав ни кон цепт с ци љем да се опи шу осо бе ко је ми гри ра ју из 
еко ло шких раз ло га, де фи ни ше прав ни са др жај пој ма ми гра на та жи вот не 
сре ди не, усво је ме ђу на род ни спо ра зу ми о ми гран ти ма жи вот не сре ди не 
и иден ти фи ку је ме ђу на род но те ло ко је би се ба ви ло овим ми гра на ти ма.

За утвр ђи ва ње осно ва упра вља ња еко ло шким ми гра ци ја ма, иза зва-
ним не га тив ним про ме на ма у жи вот ној сре ди ни, по треб на је до след на 
стра те ги ја, а не при ме њи ва ње ad hoc ак тив но сти. Ре ше ња мо ра ју би ти 
ре ле вант на за са да шње дру штве не окол но сти, као и за оне ко ји на ме ће 
бу дућ ност.
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SUM MARY: Mi gra tion is one of the ol dest and most used stra te gi es for over co ming 
ne ga ti ve so cial is su es. De spi te the fact that it is hi sto ri cally de eply ro o ted, en vi ron men tal 
mi gra tion as a so cial phe no me non has only re cently be co me the su bject re se arch of nu me-
ro us sci en ti fic fi elds. Ho we ver, the study of cur rent en vi ron men tal mi gra tion is cha rac te-
ri zed by a num ber of is su es, such as ab sen ce of an ade qu a te de fi ni tion and mul ti-ca u sa lity 
of en vi ron men tal mi gra tion. In this pa per, thro ugh con cep tual fra me work, aut hor analyzed 
two main qu e sti ons: who are en vi ron men tal mi grants and what re a sons ca u se en vi ron-
men tal mi gra tion. Due to the de struc tion of the glo bal en vi ron men tal ba lan ce, as well as 
ac cu mu la ted en vi ron men tal dis tur ban ces, it is li kely that en vi ron men tal mi gra tion will 
in cre a se in fu tu re and the re is now he re you can not ma ke mo re use of sci en ti fic and pro-
fes si o nal pro jec tion of the fu tu re than in de mo grap hic and en vi ron men tal sphe res of hu man 
li fe. The re is no do ubt that our fu tu re is un pre dic ta ble. Ho we ver, the en vi ron men tal fac tors 
in flu en cing the pat tern of hu man in ter ac tion with the en vi ron ment must be ta ken in to 
ac co unt when pro jec ting fu tu re de ve lop ment of the mo dern so ci ety. Such is the con text 
in which the com plex re la tion among mi gra tion, chan ge and the en vi ron ment has to be 
stu died. In or der to esta blish the ba sis for con trol ling en vi ron men tal mi gra tion ca u sed by 
ne ga ti ve chan ges in the en vi ron ment, it is ne ces sary to adopt a con si stent stra tegy in stead 
of ad hoc ac ti vi ti es that are be ing used. In this pa per, aut hor analysed so ci e tal re spo on se 
for the cha len ges ca u sed by en vi ron men tal mi gra tion, spe ci fi caly re gar ding ac ti ons re la ted 
to go ver ning en vi ron men tal mi gra ti ons.

KEYWORDS: en vi ron ment, mi gra tion, po pu la tion, en vi ron men tal mi gra tion, cli ma te 
chan ge
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РЕ ЗИ МЕ: У да на шњој ери по стин фор ма тич ког дру штва, ди ги тал на 
тех но ло ги ја рас по ла же тех нич ким мо гућ но сти ма и ино ва тив ним ре ше њи ма 
ко ја мо гу, без ба ри је ра, да пер со на ли зу ју услу ге и при ла го де их по тре ба ма 
сва ког ко ри сни ка. Пе р со на ли за ци ја услу га нај при мет ни ја је код ин тер не та, 
мо бил них те ле фо на, те ле ви зи је и е-упра ве. Са мим тим, због сво јих ка рак-
те ри сти ка, при ла го дљи во сти и отво ре но сти, ди ги тал на тех но ло ги ја у ве ли-
кој ме ри мо же да олак ша и убр за ин клу зив не про це се у дру штву. Мо бил ни 
уре ђа ји и услу ге, ин тер нет, ди ги тал на ка блов ска и те ре стри јал на те ле ви-
зиј ска мре жа са мо су не ка од тех но ло шких ору ђа ко ја сто је на рас по ла га њу 
са вре ме ном дру штву за укљу чи ва ње мар ги на ли зо ва них дру штве них гру-
па, где спа да ју и осо бе с ин ва ли ди те том. У увод ном по гла вљу раз ма тра на 
је осно ва за ко ри шће ње ди ги тал не тех но ло ги је у раз во ју ин клу зив ног дру-
штва, док је у опису ис тра жи ва ња при ка зан сте пен ње ног ко ри шће ња и ре-
ал не по тре бе код осо ба с ин ва ли ди те том, у ци љу про на ла же ња по тен ци-
ја ла за уна пре ђе ње ква ли те та њи хо вог жи во та. Спро ве де но ис тра жи ва ње 
за сно ва но је на кван ти та тив ном те сти ра њу две ју хи по те за: да ли осо бе с 
ин ва ли ди те том и осо бе без ин ва ли ди те та под јед на ко ко ри сте ди ги тал ну 
тех но ло ги ју, те да ли се ме ђу со бом раз ли ку ју у по гле ду по бољ ша ња ква-
лите та жи во та услед ње ног ко ри шће ња. Ре зул та ти су по ка за ли да осо бе с 
ин ва ли ди те том ма ње ко ри сте ди ги тал ну тех но ло ги ју од осо ба без ин ва-
ли ди те та, што до дат но уве ћа ва њи хо ву ди ги тал ну ис кљу че ност. Ипак, 
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оче ки ва ња у по гле ду уна пре ђе ња ква ли те та жи во та иста су код обе гру пе 
ис пи та ни ка. Уо че на је зна чај на мо гућ но сти по бољ ша ња ква ли те та жи во та 
код осо ба с ин ва ли ди те том, по ве ћа њем сте пе на ко ри шће ња ди ги тал не тех-
но ло ги је, где нај ве ћи ути цај оства ру ју мо бил ни те ле фо ни и ин тер нет. Ана-
ли зи ра њем ре зул та та ис тра жи ва ња до би је ни су по да ци зна чај ни за од ре ђи-
ва ње ка па ци те та ди ги тал не тех но ло ги је и да љи рад на ве ћој ан га жо ва но сти 
тех но ло ги је у раз во ју ин клу зив ног дру штва. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ди ги тал на тех но ло ги ја, осо бе с ин ва ли ди те том 
(ОСИ), ква ли тет жи во та, Ср би ја

Ин ва ли ди тет је исто вре ме но узрок и по сле ди ца си ро ма штва; си ро-
ма шни има ју ве ће шан се да по ста ну ин ва ли ди, а ин ва ли ди су ме ђу нај-
си ро ма шни јим и нај у гр о же ни јим гру па ма у све ту [Gro ce et al. 2011]. По-
сле дич но, осо бе с ин ва ли ди те том (ОСИ) у Ср би ји пред ста вља ју јед ну од 
нај у гро же ни јих дру штве них гру па [Форум мла дих са ин ва ли ди те том 
2008; Мар ко вић 2014]. Мно го број не бaријере и да ље спре ча ва ју ин ва ли де 
да уче ству ју у дру штве ним ак тив но сти ма, од обра зо ва ња, здрав стве не 
за шти те, тр жи шта ра да, до при сту па кул ту ри и са о бра ћа ју [По ве ре ник за 
за шти ту рав но прав но сти 2013]. Дис кри ми на тор ска прак са сва ко днев ног 
жи во та по сто ји као ар хи тек тон ска, ста вов на, обра зов на, за кон ска, про фе-
си о нал на и лич на [Bar nes & Mer cer 2010]. Ди ги тал на тех но ло ги ја по се-
ду је ка па ци тет да уна пре ди по ло жај ОСИ, пред ста вља ју ћи ка ри ку ко ја 
не до ста је из ме ђу за ко но дав ног окви ра и ре ал них ак тив но сти. Тех нич ке 
мо гућ но сти и ино ва тив на ре ше ња ко је пру жа ди ги тал на тех но ло ги ја мо гу 
да ин ди ви ду а ли зу ју услу ге и при ла го де их по тре ба ма сва ког ко ри сни ка, 
што је нај при мет ни је код ин тер не та, мо бил них те ле фо на, те ле ви зи је и 
елек трон ске упра ве (е-упра ве). Са мим тим, ди ги тал на тех но ло ги ја је при-
ли ка за ства ра ње ин клу зив ног раз вој ног окви ра ко ји до при но си омо гу ћа-
ва њу со ци јал ног и еко ном ског укљу чи ва ња ОСИ. Ка да је ди ги тал на тех-
но ло ги ја до ступ на и при сту пач на, она мо же зна чај но да по бољ ша при ступ 
свим аспек ти ма дру штва и раз во ја. 

На 61. за се да њу Ге не рал не скуп шти не Ује ди ње них на ци ја 2006. го-
ди не усво је на је Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба с ин ва ли ди те том, ко ју је Ре-
пу бли ка Ср би ја ра ти фи ко ва ла 2009. у фор ми за ко на. У Кон вен ци ји зна-
ча јан део по све ћен је ко му ни ка ци ји и ин фор ми са њу ОСИ, што об у хва та 
је зик, 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, 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 ди ги тал ној тех но ло ги ји. У чла ну 2 Кон вен ци је 
ис ти че се и нео п ход ност уна пре ђе ња до ступ но сти и ко ри шће ња ди ги тал-
не тех но ло ги је сход но по тре ба ма ОСИ, као и под сти ца ње уни вер зал ног 
ди зај на у утвр ђи ва њу стан дар да и смер ни ца за из ра ду и при ме ну при ла-
го ђе не тех но ло ги је и софт ве ра. По том, члан 21 на гла ша ва зна чај сло бо де 
из ра жа ва ња, ми шље ња и при сту па ин фор ма ци ја ма, чи ме се пред ви ђа 
пру жа ње ин фор ма ци ја ОСИ ко је су на ме ње не ши рој јав но сти, у при сту-
пач ним фор ма ти ма и тех но ло ги ја ма од го ва ра ју ћим за раз ли чи те вр сте 
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ин ва ли ди те та. Па ипак, до ста од на ве де них ста во ва на ша др жа ва је са мо 
де кла ра тив но ис пу ни ла. На при мер, про пу ште на је при ли ка да се при ли ком 
при ва ти за ци је др жав них те ле ко му ни ка ци о них пред у зе ћа и да ва ња до зво-
ла еми те ри ма ре гу ли ше пру жа ње ин фор ма ци ја и услу га у при сту пач ном 
и упо тре бљи вом фор ма ту. По сле дич но, то би има ло ве ли ки ути цај и на 
обра зо ва ње, про фе си о нал ну афи р ма ци ју и за по шља ва ње ОСИ, што је ис-
ка за но у чла но ви ма 26 и 27 Кон вен ци је, у ко ји ма се га ран ту је и уна пре-
ђу је оства ри ва ње пра ва на обра зо ва ње и рад ин ва ли да.

Ин ва лид ност се у Европ ској уни ји по сма тра из угла ме ра со ци јал не 
по ли ти ке и из угла дис кри ми на ци је, од но сно за кон ских ре ше ња зе ма ља 
чла ни ца, као и пре по ру ка европ ских ин сти ту ци ја [Пе шић 2006]. Пре ма 
овом ста но ви шту, по кре нут је Про грам е-Евро па ин фор ма ци о но дру штво 
за све (eE u ro pe: An in for ma tion so ci ety for all), усме рен на обез бе ђи ва ње 
јед на ког при сту па мар ги на ли зо ва них дру штве них гру па (где спа да ју ин-
ва ли ди) е-упра ви, е-по сло ва њу и е-здрав ству [IS Po licy 2005; Пе ри шић 
2011]. По сле дич но, да би се бо ље раз у мео од нос ОСИ пре ма ко ри шће њу 
ди ги тал не тех но ло ги је, нео п ход но је пре до чи ти ка ко се ин ва ли ди тет, 
би ло сте че ни или уро ђе ни, од ра жа ва на мо гућ ност во ђе ња са мо стал ног 
жи во та. Европ ска ста ти стич ка аген ци ја [Eu ro stat 2015] од ре ђу је ква ли тет 
жи во та кроз скуп ди мен зи ја ко је де лу ју као све о бу хват ни оквир за ме ре ње 
лич ног бла го ста ња, а где спа да ју:

1. ма те ри јал ни усло ви жи во та (при хо ди, по тро шња),
2. по сао,
3. здра вље,
4. обра зо ва ње,
5. сло бод но вре ме, дру штве не ак тив но сти,
6. еко ном ска и фи зич ка без бед ност,
7. основ на пра ва,
8. окру же ње, жи вот на сре ди на,
9. ис ку ство жи во та.

По ме ну те ди мен зи је ко ри сти ће мо у од ре ђи ва њу ка па ци те та ин тер не-
та, мо бил них уре ђа ја и те ле ви зи је за по бољ ша ње ква ли те та жи во та ОСИ. 
На и ме, ин тер нет има ка па ци тет да по др жа ва ма те ри јал не усло ве жи во та, 
по сао, здра вље, обра зо ва ње и дру штве не ак тив но сти, мо бил ни те ле фон 
има нај ви ше ути ца ја на са мо стал ност и ин фор ми са ност, док ка блов ска 
те ле ви зи ја по бољ ша ва ква ли тет жи во та у ви ду ин фор ми са ња и сло бод ног 
вре ме на [In ter na ti o nal Te le com mu ni ca ti ons Union, ITU 2013].

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА

Ис тра жи ва ње спро ве де но 2015. за циљ je има ло утврђивањe сте пе на 
ко ри шће ња ди ги тал не тех но ло ги је код осо ба с ин ва ли ди те том, у функ ци-
ји по бољ ша ња ква ли те та њи хо вог жи во та. У ту свр ху, по ста вље не су две 
ис тра жи вач ке хи по те зе:



Х1: осо бе с ин ва ли ди те том (ОСИ) и осо бе без ин ва ли ди те та (ОБИ) 
под јед на ко ко ри сте ди ги тал ну тех но ло ги ју;

Х2: ОСИ и ОБИ се не раз ли ку ју у по гле ду по бољ ша ња ква ли те та 
жи во та услед ко ри шће ња ди ги тал не тех но ло ги је.

За про ве ру хи по те за ко ри шће на је елек трон ска ан ке та са шест пи-
та ња – пет пи та ња од но се се на ко ри шће ње раз ли чи тих вр ста ди ги тал не 
тех но ло ги је (ин тер нет, ра чу нар, мо бил ни те ле фон, ка блов ска те ле ви зи ја, 
услу ге е-упра ве), а јед но, кон трол но, пи та ње на оце ну ква ли те та жи во та 
услед ко ри шће ња ди ги тал не тех но ло ги је. Ва ри ја бле „ко ри шће ње” и „ква-
ли тет” ди ги тал не тех но ло ги је по ста вље не су као ин тер вал не и ко ди ра не 
од 0 до 3 на че тво ро сте пе ној ска ли. По у зда ност Крон бах-ал фа ва ри ја бле 
за „ква ли тет” би ла је со лид на (0,77), а за „ко ри шће ње” за до во ља ва ју ћа 
(0,74).

У ис тра жи ва њу је ко ри шћен узо рак од 185 ис пи та ни ка1: 95 ОСИ 
(фи зич ки или сен зор ни ин ва ли ди тет, са 100% очу ва ним ин те лек ту ал ним 
спо соб но сти ма) и 90 ОБИ. За ре гру та ци ју при мар них ис пи та ни ка (ОСИ) 
са ра ђи ва ло се с на ци о нал ним удру же њи ма ин ва ли да, чла ни цама На цио-
нал не ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те том Ср би је. Из ве сно огра ни че ње 
у ра ду пред ста вља спро ве де ни на чин ре гру та ци је ОСИ пре ко на ци о нал-
них удру же ња ин ва ли да, чи ме је узо рак био огра ни чен на ста во ве њи хо-
вих чла но ва. Ка да је реч о ре гру та ци ји ОБИ, из бор је вр шен с ци љем да се 
оства ри де ли мич но ујед на че ње са при мар ном гру пом ис пи та ни ка (ОСИ) 
по па ра ме три ма ста рост, пол, за по сле ње и обра зо ва ње. Огра ни че ње код 
ове гру пе ис пи та ни ка је то што су у ис тра жи ва њу уче ство ва ле осо бе ко је 
жи ве и ра де у Бе о гра ду (за по сле ни из СА НУ, Вр хов ног су да Ср би је, Ма-
те ма тич ког ин сти ту та и дру ги по је дин ци). 

Ра ди до би ја ња ин фор ма ци ја о узо р ку, ис пи та ни ци ма је по ста вље но 
пет оп штих пи та ња (ко ди ра них као би нар не ва ри ја бле). У до би је ном узор-
ку ис пи та ни ка ко ји су уче ство ва ли у ис тра жи ва њу ка те го ри је осо ба са и 
без ин ва ли ди те та би ле су ре ла тив но ујед на че не по по лу (му шкар ци: 56,8% 
ОСИ на спрам 43,3% ОБИ, p = 0,066) и ста ро сти (пре ко 35 го ди на: 43% ОСИ 
пре ма 45% ОБИ, p = 0,889).

Ве ли ке раз ли ке еви ден ти ра не су код:
– школ ске спре ме: ми ни мум ви шу школ ску спре му има 67% ОБИ 

у од но су на све га 39,5% ОСИ (χ² = 14,238, df = 1, p = 0,000);
– при хо да: ве ћи при ход од не то про сеч ног на ре пу блич ком ни воу 

има 18% ОСИ, док тај про сек пре ма шу је 64% ОБИ (χ² = 36,887, df 
= 1, p = 0,000);

– за по сле ња: 93% ОБИ је за по сле но на спрам 54% ОСИ (χ² = 36,838, 
df = 1, p= 0,000).

1 У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло укуп но 285 ис пи та ни ка: 135 пред став ни ка осо ба са 
ин ва ли ди те том и 150 пред став ни ка осо ба без ин ва ли ди те та. Упит ник је ис прав но по пу ни ло 
и на сва пи та ња од го во ри ло 185 ис пи та ни ка из обе ка те го ри је.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ

На осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња (Та бе ла 1) од ба че на је пр ва хи по-
те за (Х1) и за кљу че но да је ко ри шће ње ди ги тал не тех но ло ги је ве ће код 
осо ба без ин ва ли ди те та.

Та бе ла 1. Ва ри ја бле ко ри шће ња ди ги тал не тех но ло ги је (n=185)

Ва ри ја бла Ẋ (ОСИ) Ẋ (ОБИ) t df p
Коришћење 1,98 2,26 2,967 183 0,003

На по ме не за при ме ње ну ста ти сти ку [Кадијевић 2012]: 
Ẋ: арит ме тич ка сре ди на до би је них вред но сти јед не ва ри ја бле; 
t: вред ност Сту ден то ве тест ста ти сти ке ко јом се те сти ра нул та хи по те за да су 
про сеч не вред но сти у ста ти стич ком сми слу јед на ке; 
df: број сте пе на сло бо де; 
p: ве ро ват но ћа да је (под прет по став ком да ва жи нул та хи по те за тј. да су ва лид-
не про сеч не вред но сти две гру пе ис пи та ни ка) вред ност ко ри шће не тест ста ти-
сти ке ≥ 2,963. Ка ко је p=0,003 < 0,05 (0,01) има мо осно ва да од ба ци мо нул ту 
хи по те зу и при хва ти мо ње ну ал тер на ти ву (про сеч не вред но сти су раз ли чи те) 
са ве ћом про сеч ном вред но сти код ОСИ.

По том, те сти ра њем дру ге хи по те зе (Х2) по твр ди ли смо да се ОСИ и 
ОБИ не раз ли ку ју у по гле ду по бољ ша ња ква ли те та жи во та услед ко ри-
шће ња ди ги тал не тех но ло ги је (Та бе ла 2), јер су обе гру пе ис пи та ни ка 
оце ни ле да ко ри шће ње ди ги тал не тех но ло ги је под јед на ко ути че на по бољ-
ша ње ква ли тет жи во та.

Та бе ла 2. Ва ри ја бле уна пре ђе ња ква ли те та жи во та ко ри шће њем ди ги тал не 
тех но ло ги је (n=185)

Ва ри ја бла Ẋ (ОСИ) Ẋ (ОБИ) t df p
Квалит ет 1,96 2,12 1,648 183 0,101

По себ ну гру пу чи ни ла су до дат на пи та ња на ме ње на са мо осо ба ма с 
ин ва ли ди те том, с ци љем бо љег раз у ме ва ња спе ци фич но сти ко је на ста ју 
упо тре бом ди ги тал не тех но ло ги је, по је ди них уре ђа ја и њи хо вог ути ца ја 
на сва ко днев ни жи вот (Та бе ла 3). 
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ДИ СКУ СИ ЈА
Уну тар за јед ни це, ОСИ се раз ли ку ју по вр сти ин ва лид но сти, сте пе-

ну и на чи ну на стан ка, док се уну тар дру штва раз ли ку ју по свом со ци-
јал ном, ма те ри јал ном, обра зов ном и про фе си о нал ном ста ту су [Марковић 
2014; Ди ми три је вић 2016]. Са мим тим, ни је мо гу ће до не ти је дин стве ну 
пре по ру ку о вр сти, на чи ну и сте пе ну ко ри шће ња ди ги тал не тех но ло ги је 
за раз вој дру штве не ин клу зи је, као ви ше ди мен зи о нал ног про це са по ве ћа-
ња при ли ка за уче шће у дру штву, уна пре ђе ња спо соб но сти за ис пу ња ва ње 
нор ма тив но про пи са них дру штве них уло га, ши ре ња дру штве них ве за кроз 
уза јам но по што ва ње, при зна ва ње, уна пре ђе ње ин те гра ци је или со ли дар-
но сти [Sil ver 2015]. Па ипак, мо гу ће је од ре ди ти да ли ди ги тал на тех но-
ло ги ја има ка па ци тет ко ји би ути цао на ве ће укљу чи ва ње ОСИ у дру штво 
и по бољ ша ње ква ли те та њи хо вог жи во та. У да на шњем све ту, у ко јем по-
сто ји ве ли ки ути цај са вре ме них тех но ло ги ја у мно гим жи вот ним ак тив-
ности ма, ни ко не би смео да бу де спре чен да ко ри сти мо бил ни те ле фон, 
ин тер нет, те ле ви зи ју (ТВ), ра чу нар и услу ге е-упра ве. С об зи ром на хе те-
ро ге ну за јед ни цу ОСИ и њи хо ве лич не скло но сти, по треб но је омо гу ћи ти 
сло бо дан из бор уре ђа ја ко ји им нај ви ше од го ва ра ју [Кроња и др. 2011].

Ка да је реч о пр вој хи по те зи, за кљу че но је да ОСИ ма ње ко ри сте ди-
ги тал ну тех но ло ги ју од ОБИ. На лаз ука зу је на по тен ци јал тех но ло ги је за 
њи хо во укљу чи ва ње у ши ре дру штве не ак тив но сти, по ве ћа њем ко ри шће-
ња, и то нај ви ше у обла сти ма ин тер не та и ТВ-а, док је ко ри шће ње мо бил-
них уре ђа ја на за до во ља ва ју ћем ни воу. Ове ре зул та те до би ли смо из про-
се ка ко ри шће ња ди ги тал не тех но ло ги је код ОСИ и ОБИ. За ин тер нет је 
то 1,42 код ОСИ (ве ли ка раз ли ка у од но су на про сек код ОБИ – 2,26), те-
ле ви зи ју 1,76, а мо бил не те ле фо не 2,3. 

С об зи ром на чи ње ни цу да у Ср би ји 97,8% до ма ћин ста ва по се ду је 
ТВ, a 57,3% ка блов ску ТВ [РСЗ 2016: 12], нај ве ћи по тен ци јал за по ве ћа ње 
ко ри шће ња тех но ло ги је код ОСИ упра во има те ле ви зи ја. Ујед но, ТВ има 
и ве ли ки ути цај на по бољ ша ње ква ли те та њи хо вог жи во та, јер се гле да ње 
про гра ма тре ти ра као вид за ба ве, по ро дич ног дру же ња, про во ђе ња сло-
бод ног вре ме на, што све ути че на ква ли тет жи во та по је дин ца [Be rns 2015]. 
Про грам ко ји гле да ју ОСИ, као и из ло же ност ТВ по ру ка ма ва жан је чи ни-
лац ко ји ути че на њи хо во по на ша ње, став и од нос пре ма дру штву, пру жа-
ју ћи им осе ћај при пад но сти, са мо вред но ва ња и по ди за ња са мо по у зда ња 
[Ku bey & Csiks zent mi halyi 1990; Mac Con vil le et al. 2007]. У том кон тек сту, 
др жа ва је у по зи ци ји да ре гу ли ше ве ће ко ри шће ње ТВ-а код ин ва ли да 
кроз за кон ску ре гу ла ти ву. Тре нут но ва же ћи до ма ћи за ко ни не оба ве зу ју 
про из во ђа че про гра ма, ди стри бу те ре и еми те ре да обез бе де при сту па чан 
ТВ про грам [Стратегија за уна пре ђе ње по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том 
2007; ЗЕК 2010]. У прак си, то зна чи да је у за ко но дав ству нео п ход но пред-
ви де ти опи си ва ње про гра ма (за сле пе и сла бо ви де осо бе) и ти тло ва ње 
ужи во (за глу ве и на глу ве осо бе), као и при ла го ђе ну опре му за ру ко ва ње 
ТВ апа ра ти ма (за осо бе с фи зич ким ин ва ли ди те том). У зе мља ма Се вер не 
Аме ри ке стан дар ди при сту пач но сти ТВ про гра ма ре ше ни су ре гу ла ци јом 
за ко но дав ства и оба ве зи ва њем еми те ра и про из во ђа ча про гра ма да обез бе де 
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при сту пач ност са др жа ја, јер је да ва ње до зво ла за еми то ва ње про гра ма усло-
вље но кво та ма за еми то ва ње при сту пач них са др жа ја [ADA Stan dards for 
Ac ces si ble De sign]. Са мим тим, не при сту пач ност ди ги тал них са др жа ја за 
ка блов ску и те ре стри јал ну ди стри бу ци ју је у ру ка ма ре сор ног ми ни стар-
ста ва ко је рас пи су је кон кур се за про дук ци ју филм ског и ТВ про гра ма. 
Овај ин стру мент кул тур не по ли ти ке тре ба да са др жи и ме ре со ци јал не 
по ли ти ке, где би се кон кур сом оба ве за ли сви при ма о ци сред ста ва из бу-
џе та на про из вод њу са др жа ја ко ји је при сту па чан за ОСИ, кроз де скрип ци-
ју и ти тло ва ње. У Ср би ји, ва же ћи за ко ни о ТВ ди стри бу ци ји пред ви ђа ју 
оба ве зу из ра де при сту пач ног про гра ма са мо на јав ном сер ви су, док се ко-
мер ци јал ни еми те ри охра бру ју на про из вод њу при сту пач ног про гра ма. 
Та ко ђе, кво те за при ка зи ва ње и про ду ци ра ње ни су де фи ни са не, што до-
во ди до ве о ма ма ле за сту пље но сти при сту пач ног про гра ма (ис под 2%), 
док са мо је дан ко мер ци јал ни еми тер с на ци о нал ном фре квен ци јом ко ри-
сти те ле текст ти тло ве [РРА 2014; Лу то вац 2016: 872]. За крај, спро ве де но 
ис тра жи ва ње ука за ло је да две тре ћи не ОСИ ни је упо зна то с мо гућ но сти-
ма ко је пру жа ју ка блов ске услу ге на зах тев, а ко је се ко ри сте у зе мља ма 
ЕУ и САД и са др же мо гућ ност гле да ња при сту пач ног про гра ма.

Ин тер нет та ко ђе има ве ли ки по тен ци јал за по ве ћа ње ко ри шће ња код 
ОСИ, кроз мо гућ ност при сту па и до ступ ност зна ња. Нај јед но став ни ји и 
нај е ко но мич ни ји на чин обез бе ђи ва ња при сту пач них ин фор ма ци ја упра-
во је при ла го ђа ва њем ин тер не та, јер у исто вре ме про ши ру је мо гућ но сти 
ко му ни ка ци је, ин тер ак ци је, обра зо ва ња и за по шља ва ња ОСИ [Радосав 
и Ћа тић 2012]. Су шти на по ве ћа ња ко ри шће ња ин тер не та за раз вој ин клу-
зив ног дру штва је у по што ва њу стан дар да уни вер зал ног при сту па, тј. на-
чи на на ко ји тај при ступ тре ти ра ју веб-ди зај не ри кроз уни вер зал ни ди зајн, 
као нај ши ре мо гу ће ре ше ње за нај ве ћи број ко ри сни ка [Step ha ni dis and 
Sa vi dis 2001]. Кон вен ци ја о пра ви ма осо ба са ин ва ли ди те том [2009: 25, 
29–30] де фи ни ше стан дар де уни вер зал ног ди зај на као „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.” Је дан од ва-
жних чи ни ла ца при сту па чнности ин тер нета је сте и рас про стра ње ност 
ши ро ко по ја сног пре но са по да та ка у Ср би ји. Ши ро ко по ја сну ин тер нет 
ве зу у Ср би ји има 58% до ма ћин ства, и тај про це нат ра сте из го ди не у го-
ди ну, али је ујед но и знат но ни жи од про се ка зе ма ља ЕУ где га по се ду је 
чак 83% до ма ћин ста ва [РСЗ 2016: 15; Eu ro stat 2017]. Од укуп ног бро ја 
ко ри сни ка ши ро ко по ја сног ин тер не та у Ср би ји, 46% ста нов ни штва има 
при ма ња ис под 300 евра. Пре ма ре зул та ти ма из спро ве де не ан ке те, за бе-
ле же но је да чак 82% ОСИ има ни жа при ма ња од про сеч них, па с об зи ром 
на чи ње ни цу да се не рас по ла же по да ци ма о про цен ту ОСИ с при сту пом 
ши ро ко по ја сном ин тер не ту у Ср би ји, мо же мо за кљу чи ти да је он ја ко 
ни зак. По зи тив на чи ње ни ца је да се у Ср би ји од 2005. го ди не при ме њу ју 
Смер ни це за из ра ду ин тер нет пре зен та ци ја ор га на др жав не упра ве, те-
ри то ри јал не ау то но ми је и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, у ко ји ма су де таљ-
но ре гу ли са ни стан дар ди за из ра ду при сту пач них ин тер нет пре зен та ци ја 
[Дирекција за е-упра ву 2014: 5, 33–34]. 
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При ступ ин тер не ту и бр зи пре нос ве ли ке ко ли чи не по да та ка отва ра 
мо гућ ност за раз ме ну са др жа ја и ин тер ак ци ју с пру жа о ци ма услу ге, чи-
ме се обез бе ђу је уче шће не са мо у јав ним услу га ма, већ и у кул тур ним 
и за бав ним ак тив но сти ма, струч ном и/или до жи вот ном обра зо ва њу, за-
по шља ва њу, са мо стал ној де лат но сти и е-тр го ви ни. Ако узме мо у об зир 
ре зул та те спро ве де ног ис тра жи ва ња ко ји ука зу ју да ме ђу ан ке ти ра ним 
са мо 30% ОСИ ко ри сти тех но ло ги ју за при ступ са др жа ји ма ин сти ту ци ја 
кул ту ре, док 45% сма тра да ни је има ло ко ри сти од тех но ло ги је у про фе-
си о нал ној афир ма ци ји (Та бе ла 3), мо же мо за кљу чи ти да по сто ји про стор 
у по ве ћа њу ка па ци те та по ме ну тих услу га за по бољ ша ње ква ли те та њи хо-
вог жи во та. Уче шће у дру штве ном жи во ту оба вља се и пу тем дру штве них 
мре жа, кроз при ступ ве сти ма, бло го ви ма и про мо ци ја ма. С об зи ром на то 
да ме ђу ан ке ти ра ни ма са мо 21% ОСИ у ве ли кој ме ри ко ри сти дру штве не 
мре же (Та бе ла 3), по твр ђу је се њи хо ва се гре га ци ја из дру штве ног жи во та 
услед не до вољ ног ко ри шће ња ди ги тал не тех но ло ги је. 

По том, је дан од глав них уре ђа ја за при ступ ин тер не ту је ра чу нар. 
Ве шти не ко је ОСИ мо гу да стек ну ра дом на ра чу на ру ни су са мо дра го-
це не као сред ство ко му ни ка ци је, по др шке код уче ња, про фе си о нал не 
афир ма ци је, већ пред ста вља ју зна чај ну мо ти ва ци о ну сна гу ко ја мо же да 
ули је са мо по у зда ње код дру штве не ин клу зи је [Масликовић 2015: 135]. 
То не мо ра ну жно да бу де ис ка за но про гра ми ра њем или ра дом у ин фор-
ма тич ким про гра ми ма, већ и обич ном ве шти ном пре тра жи ва ња ин тер-
не та или овла да ва њем по пу лар них игри ца [Di Blas, Pog gi and Pa o li ni 2009]. 
Ми шље ње о ути ца ју ра чу на ра на по бољ ша ње ква ли те та жи во та ОСИ 
из нео је и Џон Шимeл (John Schim mel), су о сни вач DIYAbi lity-а, пре ма 
ко ме: при ступ ра чу на ру пред ста вља је дан од нај ва жни јих еле ме на та за 
из јед на ча ва ње осо ба са ин ва ли ди те том са оста лим све том. По зна ва ње 
ра да на ра чу на ру, као и про гра ма, омо гу ћа ва по је дин цу са ин ва ли ди те том 
да про на ђе сво ју па си ју, ка ри је ру и по ста не фи нан сиј ски не за ви сан [I TU 
2013: 16]. 

Е-упра ва, е-здрав ство и оста ле услу ге ко је гра ђа ни ма др жа ва пру жа 
елек трон ски та ко ђе пред ста вља ју обла сти ко ји ма се ма ни фе сту је при сту-
пач ност, и на чин за по ве ћа ње ко ри шће ња ин тер не та и ква ли те та жи во та 
код ОСИ. С об зи ром на чи ње ни цу да је до ста јав них обје ка та у Ср би ји 
још увек фи зич ки не при сту пач но [Повереник за за шти ту рав но прав но сти 
2013: 52], e-упра ва има ве ли ки по тен ци јал у рав но прав ном пру жа њу јав-
них услу га. Пре ма ре зул та ти ма спро ве де ног ис тра жи ва ња, по менуто у 
Ср би ји мо же да при ме ни са мо 22% ОСИ ко ји ко ри сте дру штве не мре же 
и 5% оних ко ји ку пу ју ро бу и услу ге пре ко ин тер не та (Та бе ла 3).

Упр кос то ме што је упо тре ба мо бил них те ле фо на на за до во ља ва ју ћем 
ни воу, ана ли зи ра на је мо гућ ност по ве ћа ња ко ри шће ња. Услу гу при сту па 
ин тер не ту пу тем мо бил них те ле фо на не ко ри сти 41% ОСИ (Та бе ла 3), 
где узрок тре ба тра жи ти у ску пим па ке ти ма мо бил них опе ра те ра, це ни 
пре но са ин тер нет по да та ка пу тем мо бил ног уре ђа ја и са вре ме них апа ра та, 
што због ма лих при хо да би ва не до ступ но ве ли ком бро ју ОСИ. По том, ис-
тра жи ва ње је по ка за ло да апли ка ци је на мо бил ном те ле фо ну на ме ње не ОСИ 



ко ри сти са мо тре ћи на ис пи та ни ка (због не по се до ва ња те ле фо на но ви је 
ге не ра ци је и ни ских при хо да), чи ме је по твр ђе но да за ве ћи ну ОСИ (64%) 
спе ци ја ли зо ва не апли ка ци је, иа ко се ко ри сте за по бољ ша ње ква ли те та 
жи во та, због ба ри је ра немају сво ју до дат ну функ ци о нал ност. Ако упо ре-
ди мо про цен те ко ри шће ња ин тер не та пу тем мо бил них те ле фо на код ОСИ 
и ОБИ, мо же мо за кљу чи ти да по сто ји про стор за по ди за ње ка па ци те та 
ових уре ђа ја у ци љу раз во ја дру штве не ин клу зи је. 

По твр да дру ге хи по те зе ука зу је да ди ги тал на тех но ло ги ја има ка-
па ци тет да по бољ ша ква ли тет жи во та ОСИ, јер су њи хо ва оче ки ва ња од 
тех но ло ги је ве ли ка, а до са да шња ис ку ства у ко ри шће њу по зи тив на (по ве-
ћа ње са мо стал но сти, ква ли те та жи во та и ор га ни зо ва ња сло бод ног вре ме на). 
Обла сти ди ги тал не тех но ло ги је у ко ји ма су ове тврд ње нај и зра же ни је су 
ко ри шће ње ин тер не та, мо бил ног те ле фо на и ка блов ске ТВ. У спро ве де ној 
ан ке ти ве ћи на ис пи та ни ка (70%), сма тра да им је мо бил ни те ле фон олак-
шао са мо стал ни жи вот (Та бе ла 3), чи ме се по твр ђу је да мо бил ни те ле фо ни 
има ју зна ча јан ути цај на ква ли тет жи во та ОСИ. Би тан по да так за од ре ђи-
ва ње ка па ци те та мо бил них те ле фо на пред ста вља и до би је ни ре зул тат о 
вр сти уре ђа ја ко ји се ко ри сте. На и ме, уре ђај по след ње ге не ра ци је (оспо-
со бљен за 4G пре нос по да та ка) ко ји од го ва ра ју чул ним, фи зич ким и ког-
ни тив ним по тре ба ма ОСИ [The Wi re less As so ci a ti on], ко ри сти са мо 3,8% 
ис пи та ни ка (Та бе ла 3). Чи ње ни ца да мо бил ни уре ђа ји зна чај но олак ша ва-
ју са мо стал ни жи вот ОСИ при ка за на је и у из ве шта ју ор га ни за ци је Ује-
ди ње них на ци ја, где је тај ути цај оце њен са 4,6 на ска ли од 5 [I TU 2013: 7]. 
По сле дич но, раз вој ин клу зив ног дру штва мо же се уна пре ди ти по ди за њем 
сте пе на ко ри шће ња па мет них те ле фо на ко ји по др жа ва ју апли ка ци је на ме-
ње не ОСИ. За кон ска ре гу ла ти ва ко ја се од но си на раз вој услу га мо бил них 
опе ра те ра и омо гу ћа ва ње при сту пач но сти ове тех но ло ги је об у хва ће на је 
За ко ном о елек трон ским ко му ни ка ци ја ма. По зи тив ну ме ру пред ста вља ју 
и кон кур си ко је рас пи су је Ми ни стар ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му-
ни ка ци ја за раз вој спе ци ја ли зо ва них апли ка ци ја и софт ве ра на ме ње них 
ин ва ли ди ма, ко је по се ду ју чи та че екра на, пре по зна ју је зик, вр ше ви део-
-ко му ни ка ци је зна ков ним је зи ком и ви део-пре но сом и пру жа ју услу гу 
пре ба ци ва ња го вор ног у тек сту ал ни об лик.

ЗА КЉУ ЧАК

Спе ци фич ност при сту па од ре ђи ва њу ка па ци те та ди ги тал не тех но-
ло ги је огле да се у упо ре ђи ва њу сте пе на ко ри шће ња код осо ба са и осо ба 
без ин ва ли ди те та. С ци љем уна пре ђе ња ин клу зив ног дру штва у Ср би ји, 
же ли мо да ука же мо ка ко је мо гу ће свим гра ђа ни ма обезбедити јед нак 
при ступ и мо гућ но сти уре ђа ји ма и услу га ма ди ги тал не тех но ло ги је, без 
об зи ра на раз ли ке у ма те ри јал ном, здрав стве ном, обра зов ном и сва ком 
дру гом по гле ду. Сте пен не до вољ ног ко ри шће ња ди ги тал не тех но ло ги је 
код ОСИ ди рект но ути че на ква ли тет њи хо вог жи во та и пред ста вља основ 
за бор бу про тив дис кри ми на ци је у дру штву. До дат ни ри зик ко ји на ста је 
због ло шег ма те ри јал ног по ло жа ја ОСИ је ди ги тал на по де ла услед ве ли ке 
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раз ли ке у ко ри шће њу тех но ло ги је у дру штву. Они ко ји ко ри сте тех но ло-
ги ју сти чу пред но сти у обра зо ва њу, за по шља ва њу, ква ли те ту жи во та, док 
они ко ји је не ко ри сте има ју до дат ни за о ста так у свим жи вот ним ка те го-
ри ја ма и ма ње мо гућ но сти за укљу чи ва ње у ин фор ма ци о но дру штво 21. 
ве ка [Rim mer man 2013]. С об зи ром на то да смо у пр вој хи по те зи за кљу-
чи ли да ОСИ ма ње ко ри сте ди ги тал ну тех но ло ги ју, а узев ши у об зир њи-
хов ма те ри јал ни по ло жај, еви дент но је до дат но ку му ла тив но ис кљу че ње 
ОСИ из ди ги та ли за ци је дру штва. 

Спро ве де но ис тра жи ва ње ука зу је да про стор за по бољ ша ње по сто ји, 
нај ви ше код мо бил них уре ђа ја и ин тер не та. Еви ден ти ра на је раз ли ка у 
сте пе ну ко ри шће ња ди ги тал не тех но ло ги је, на ште ту ОСИ, иа ко су оче-
ки ва ња за по бољ ша ње ква ли те та жи во та јед на ка код свих. Та ко ђе, на ла-
зи у ди ску си ји ука зу ју да је по бољ ша ње ква ли те та жи во та у ди рект ној 
ве зи с по ве ћа њем ко ри шће ња тех но ло ги је, и обрат но. Са мим тим, мо же мо 
за кљу чи ти да ди ги тал на тех но ло ги ја сво јим ка рак те ри сти ка ма, при ла-
го дљи во шћу и ино ва ци ја ма има зна ча јан ка па ци тет да по бољ ша ква ли тет 
жи во та осо ба с ин ва ли ди те том. 

Ср би ја је ус по ста ви ла од ре ђе не за ко но дав не еле мен те ин клу зив ног 
дру штва2 и да љи рад на ње го вом раз во ју је од ве ли ког зна ча ја за це ло куп-
ни еко ном ски, при вред ни, со ци јал ни и кул тур ни на пре дак. Бу ду ћи на уч-
но и стра жи вач ки рад мо же да об у хва ти од но се из ме ђу вр сте ин ва ли ди те та 
и тех но ло шких уре ђа ја, чи ме би се де фи ни са ле по тре бе код од ре ђе не 
вр сте и сте пе на ин ва ли ди те та за ко ри шће њем при сту пач не ди ги тал не 
тех но ло ги је.
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SUM MARY: In to day’s po stin for ma tion so ci ety, di gi tal tec hno logy has the tec hno lo-
gi cal me ans and in no va ti ve so lu ti ons which can per so na li ze and cu sto mi ze ser vi ces to me et 
the re qu i re ments of every user wit ho ut any bar ri ers. Ser vi ce per so na li za tion is most ap pa rent 
in the use of the in ter net, mo bi le pho nes, TV, and e-go vern ment. Con se qu ently, due to its 
cha rac te ri stics, adap ta bi lity and open ness, di gi tal tec hno logy can gre atly fa ci li ta te and 
ac ce le ra te in clu si ve pro ces ses in so ci ety. Mo bi le de vi ces and ser vi ces, the in ter net to get her 
with di gi tal ca ble and ter re strial TV net work are just so me of tec hno lo gi cal to ols ava i la ble 
to mo dern so ci ety for the in clu sion of mar gi na li zed so cial gro ups, in clu ding the per sons with 
di sa bi li ti es. The in tro duc tory chap ter con si ders the ba sis for the use of di gi tal tec hno logy in 
de ve lo ping an in clu si ve so ci ety, whi le the re se arch shows the ex tent to which di gi tal tec hno-
logy is used, as well as the real ne eds of per sons with di sa bi li ti es for the pur po se of fin ding 
po ten tial to im pr o ve the qu a lity of the ir li fe. The con duc ted re se arch is ba sed on a qu an ti-
ta ti ve te sting of two hypot he ses, na mely, whet her per sons with di sa bi li ti es use di gi tal tec hno-
logy to the sa me ex tent as per sons wit ho ut di sa bi li ti es, and whet her the re are any dif fe ren ces 
with re spect to the im pro ve ments of the qu a lity of li fe as a re sult of the use of di gi tal tec hno-
logy. For the pur po se of te sting the hypot he ses, ba sed on the sam ple gro up of 185 re spon dents, 
with 95 of them be ing per sons with di sa bi li ti es and 90 be ing per sons wit ho ut di sa bi li ti es, 
a com pa ri son was do ne of ave ra ge va lu es thro ugh t-test, as well as the com pa ri son of re la-
ti ve fre qu en ci es by applying x2 test for in de pen dent sam ples. The re sults ha ve shown that 
per sons with di sa bi li ti es use di gi tal tec hno logy less than per sons wit ho ut di sa bi li ti es, which 
only exa cer ba tes the di gi tal ex clu si on of per sons with di sa bi li ti es. Ne vert he less, both gro ups 
ha ve the sa me ex pec ta ti ons with re spect to the pos si bi lity of im pro ving the ir li ves. No ti ce a ble 
po ten tial for im pro ving the qu a lity of li fe for per sons with di sa bi li ti es has been no ted by 
ra i sing the use of di gi tal tec hno logy to a hig her le vel, espe ci ally with the use of mo bi le 
pho nes and the in ter net. The analysis of the re se arch re sults has pro vi ded da ta which are 
sig ni fi cant for esti ma ting the ca pa city of di gi tal tec hno logy and furt her ap pli ca tion of the 
tec hno logy in de ve lo ping an in clu si ve so ci ety. This pa per al so pro ved that an in ter di sci pli-
nary ap pro ach to such a vul ne ra ble su bject as in clu sion and the so cial sta tus of per sons with 
di sa bi li ti es can ha ve be ne fi cial re sults, as it can be used as gu i dan ce in furt her de ve lop ment 
of ava i la ble to ols, ap pli ca ti ons and ot her di gi tal gad gets.

KEYWORDS: di gi tal tec hno logy, per sons with di sa bi li ti es, Ser bia
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СА ЖЕ ТАК: Пред мет ис тра жи ва ња је раз ма тра ње мо гућ но сти уна пре-
ђе ња ква ли те та зна ња уче ни ка у на ста ви при ро де и дру штва. Циљ ра да је да 
се ем пи риј ски ис пи та и про ве ри ути цај екс пе ри мен тал ног мо де ла тим ске 
на ста ве при ро де и дру штва у веб-окру же њу на ква ли тет зна ња уче ни ка 4. 
раз ре да основ не шко ле. При ме ње на је екс пе ри мен тал на ме то да (екс пе ри-
мент с па ра лел ним гру па ма). Од ис тра жи вач ких тех ни ка ко ри шће ни су те-
сти ра ње и рад на пе да го шкој до ку мен та ци ји. По да ци су при ку пља ни по-
мо ћу те сто ва зна ња (ини ци јал ни и фи нал ни) и про то ко ла за при ку пља ње 
по да та ка. У ис тра жи ва њу је уче ство ва ло 170 уче ни ка – 85 уче ни ка кон трол-
не и 85 уче ни ка екс пе ри мен тал не гру пе. На гла сак је ста вљен на ства ра ње 
под сти цај не сре ди не за уче ње, у ко јој уче ни ци гра де зна ња у ин ди ви ду ал-
ним, ин ди ви ду а ли зо ва ним и са рад нич ким про це си ма уче ња, ко је при пре ма, 
ре а ли зу је и вред ну је тим на став ни ка.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ:тим ска на ста ва,веб-окру же ње,исто риј ски са др жа ји, 
основ на шко ла, при ро да и дру штво

Осно ве тим ске на ста ве уте ме ље не су у со ци о кон струк ти ви стич ком 
по гле ду на учење [Jang 2008]. Пре ма овом гле ди шту, уче ни ци ак тив но 
гра де зна ње, а со ци јал не ин тер ак ци је с дру ги ма (на став ни ци, уче ни ци) 
до при но се из град њи зна ња [Loyens et al. 2007]. То ком тим ске на ста ве 
на став ни ци уче кроз уче шће у за јед нич ким ак тив но сти ма – де ле иде је, 
са гле да ва ју дру га чи је пе р спек ти ве, раз ме њу ју са ве те. По ред то га, на став-
ни ци ра де у зо ни на ред ног раз во ја са ра ђу ју ћи с ком пе тент ни јим чла но-
ви ма ти ма. На тај на чин мо гу уна пре ди ти сво је ком пе тен ци је, а у ра ду с 
уче ни ци ма оства ри ти бо ље ре зул та те [Smith 2004].

Тим ска на ста ва је ор га ни за ци о ни мо дел на ста ве у ко јем на став ни ци 
ра де за јед но као тим, раз го ва ра ју, са ра ђу ју де ле ћи од го во р ност и по ма жу ћи 



јед ни дру ги ма, ком би ну ју сво је мо гућ но сти и ком пе тен ци је, да би у јед ном 
или ви ше струч но пред мет них под руч ја пла ни ра ли, ре а ли зо ва ли и вред-
но ва ли на ста ву на ме ње ну гру пи уче ни ка [Pi ec hu ra-Co u tu re et al. 2006]. 

Ве ли ки број де ба та у ве зи с тим ском стра те ги јом на ста ве усме рен је 
на ис пи ти ва ње да ли уче ни ци бо ље уче и на у че ка да се при ме њу је тим ска 
на ста ва. Уо че но је да је уче ни ци ма лак ше да ра де и да су за ин те ре со ва ни-
ји за уче ње у ин тер ак тив ном, са рад нич ком и ди фе рен ци ра ном окру же њу, 
што до при но си при јат ни јој ат мос фе ри и бо љем раз у ме ва њу на став ног 
гра ди ва [McKin ley 1996]. Тим ска на ста ва је при ли ка да се ство ри пер со-
на ли зо ва но окру же ње за уче ње пре ко ин ди ви ду ал них кон сул та ци ја и па-
жње, ко ји су у скла ду с по тре ба ма уче ни ка [Ric hard son 1993]. Мо гу би ти 
ис по што ва ни раз ли чи ти сти ло ви уче ња уче ни ка кроз не из бе жне раз ли-
ке у на став ним сти ло ви ма [Hug hes and Mu raw ski 2001]. Тим ска на ста ва 
по др жа ва ра зно вр сне ме то де уче ња и по у ча ва ња ко је под сти чу и раз ви ја ју 
раз ли чи те ни вое спо соб но сти и по тре бе уче ни ка [Be a ne and Brod ha gen 
2001; пре ма Bat ter shell 2011].

Као парт нер ство из ме ђу про фе си о на ла ца раз ли чи тих струч но сти, 
тим ска на ста ва пред ста вља до бар од го вор на све ве ће те шко ће јед ног 
на став ни ка да одр жи ко рак са свим зна њи ма и ве шти на ма по треб ним за 
за до во ља ва ње по тре ба са вре ме ног обра зов но-вас пит ног про це са. Наш 
пред лог је мо дел тим ске на ста ве у веб-окру же њу у ко јем на став ни ци по-
ред ком пе тент ни јих чла но ва ти ма уче да ко ри сте веб у на став не свр хе, 
од но сно ис ко ри шћа ва ју ње го ве мо гућ но сти ка ко би се уна пре ди ло по у-
ча ва ње, ко му ни ка ци ја и са рад ња у тим ској на ста ви. Уче ни ци у са рад њи с 
вр шња ци ма и на став ни ци ма уче да ко ри сте тех но ло ги ју у функ ци ји уче ња 
и усва ја ју са др жа је на став ног пред ме та. 

Глав ни ци ље ви тим ске на ста ве у веб-окру же њу, са ста но ви шта на-
став ни ка, је су: 1) уна пре ђе ње мо гућ но сти за ко му ни ка ци ју (син хро на и 
асин хро на); 2) по спе ши ва ње раз ме не ма те ри ја ла у ди ги тал ном об ли ку; 
3) оства ри ва ње са рад ње у веб-окру же њу; 4) пружaње мо гућ но сти по ве зи-
ва ња с на став ни ци ма из дру гих шко ла и фор ми ра ње он лајн про фе си о нал-
них за јед ни ца; 5) под сти ца ње про фе си о нал ног и лич ног раз во ја. Са ста-
но ви шта уче ни ка ци ље ви су: 1) обез бе ђи ва ње мо гућ но сти би ра ња из ме ђу 
по ну ђе них раз ли чи тих на став них сти ло ва и при сту па; 2) ди фе рен ци ра-
ње у по гле ду са др жа ја ко ји се учи, тех но ло ги је ко ја се ко ри сти и по др шке 
ко ја се пру жа; 3) бо га ће ње ис ку ства уче ња кроз де ље ње и са рад њу у 
веб-окру же њу и ли цем у ли це; 4) обез бе ђи ва ње кон струк тив ног и под сти-
цај ног окру же ња кроз ин тер ак ци ју из ме ђу уче ни ка, на став ни ка, и тех но-
ло ги је; 5) омо гу ћа ва ње син хро не и асин хро не ко му ни ка ци је; 6) ус по ста-
вља ње аде кват ног фор ма тив ног и су ма тив ног вред но ва ња ра да уче ни ка. 

На ве де ни ци ље ви тим ске на ста ве у веб-окру же њу у функ ци ји су 
оства ри ва ња не ко ли ко оп шти јих ци ље ва, а је дан од њих је уна пре ђи ва ње 
ква ли те та зна ња уче ни ка. На тај на чин до ла зи мо до ис тра жи вач ког пи-
та ња – да ли се тим ском на ста вом у веб-окру же њу мо же ути ца ти на уна-
пре ђи ва ње ква ли те та зна ња уче ни ка о исто риј ским са др жа ји ма.
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Опре де ље ње за исто риј ске са др жа је про ис те кло је из са ме при ро де 
тих са др жа ја, схва та ња да би уче ње исто риј ских са др жа ја у на ста ви при-
ро де и дру штва тре ба ло да бу де ло гич на, ме то до ло шка и са знај на при пре-
ма за уче ње исто ри је [Pešikan 2003], те да су шти на уче ња исто риј ских 
са др жа ја ни је то ли ко у то ме шта учи мо, већ шта раз ви ја мо и ко јим ме то-
да ма то чи ни мо. То ком об ра де гра ди ва о да ле кој про шло сти по треб но је 
при ме њи ва ти са вре ме не на став не стра те ги је и мо де ле, ко ји се те ме ље на 
ак тив ном укљу чи ва њу уче ни ка у на став ни про цес, раз во ју ве шти на тра-
га ња и ко ри шће ња мно го број них исто риј ских из во ра, де мон стра ци ји кри-
тич ког про ми шља ња у про це су про блем ско-ис тра жу ју ћег са зна ва ња и 
то ком са рад нич ког уче ња [Шевк ушић и Ше фер 2006].

Од ред ни цу ква ли тет зна ња раз у ме мо као сте пен усво је но сти зна ња 
пре по зна ва ња, ре пр о дук ци је, опе ра тив ног и ства ра лач ког зна ња. Блум и 
са рад ни ци ука зу ју на так со ном ску струк ту ру зна ња и твр де да се зна ње 
са сто ји од не ко ли ко ни воа (да по сто је ни жи и ви ши ни вои зна ња), из ме ђу 
ни воа по сто је хи је рар хиј ски од но си (ви ши ни вои зна ња укљу чу ју или 
об у хва та ју ни же ни вое зна ња), а раз ли чи ти ни вои зна ња по чи ва ју на раз-
ли чи тим ми са о ним про це си ма [Маринковић 2010]. У овом ра ду под ни жим 
ни во и ма зна ња под ра зу ме ва ће се зна ње пре по зна ва ња и зна ње ре про дук-
ци је, а под ви шим опе ра тив на и ства ра лач ка зна ња. Ни жи ни вои зна ња 
има ју бит ну уло гу у гра ђе њу зна ња уче ни ка, а ви ши ни вои су ба зи ра ни 
на од ре ђе ним за пам ће ним чи ње ни ца ма. Усва ја ње ни жих и ви ших ни воа 
зна ња има сво је ме сто у на ста ви. 

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва њаједа се ис пи та и про ве ри ути цај екс пе ри мен тал-
ног про гра ма на ква ли тет зна ња уче ни ка о исто риј ским са др жа ји ма у 4. 
раз ре ду основ не шко ле.

За да ци ис тра жи ва ња:
1) ис пи та ти да ли по сто ји раз ли ка у ква ли те ту укуп ног зна ња о исто-

риј ским са др жа ји ма уче ни ка екс пе ри мен тал не и кон трол не гру пе;
2) ис пи та ти да ли при пад ност екс пе ри мен тал ној гру пи ути че на про-

ме не у сте пе ну усво је но сти зна ња пре по зна ва ња;
3) ис пи та ти да ли при пад ност екс пе ри мен тал ној гру пи ути че на про-

ме не у сте пе ну усво је но сти зна ња ре пр о дук ци је;
4) ис пи та ти да ли при пад ност екс пе ри мен тал ној гру пи ути че на про-

ме не у сте пе ну усво је но сти опе ра тив них зна ња;
5) ис пи та ти да ли при пад ност екс пе ри мен тал ној гру пи ути че на про-

ме не у сте пе ну усво је но сти ства ра лач ких зна ња.

Ва ри ја бле ис тра жи ва ња

Не за ви сне ва ри ја бле у ис тра жи ва њу чи ни ли су екс пе ри мен тал ни 
про грам и оп шта обе леж ја ис пи та ни ка. Оп шта обе леж ја ис пи та ни ка 
обу хва та ла су: оце ну из При ро де и дру штва по стиг ну ту на кра ју пр вог 
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по лу го ди шта 4. раз ре да основ не шко ле (5, 4, 3, 2, 1); обра зов ни ста тус мај-
ке (сте пен струч не спре ме); обра зов ни ста тус оца (сте пен струч не спре ме).

За ви сна ва ри ја бла био је ква ли тет зна ња о исто риј ским са др жа ји ма. 
У за ви сно про мен љи ву свр ста на је про сеч на успе шност уче ни ка на те сту 
зна ња о исто риј ским са др жа ји ма, као и успе шност на сва ком суб те сту 
пар ци јал но: успе шност ре ша ва ња за да та ка пре по зна ва ња; успе шност 
ре ша ва ња за да та ка ре про дук ци је; успе шност ре ша ва ња опе ра тив них за-
да та ка; успе шност ре ша ва ња ства ра лач ких за да та ка.

Ефек те уве де ног екс пе ри мен тал ног про гра ма ис пи ти ва ли смо при-
ме ном екс пе ри мен тал не ме то де, и то при ме ном екс пе ри мен та с па ра лел-
ним гру па ма. 

Мо дел тим ске на ста ве – екс пе ри мен тал ни про грам

Са вре ме но про у ча ва ње обра зо ва ња за сно ва но је на мо де ло ва њу и на-
ста ви као сво је вр сном мо де лу по мо ћу коjeг се из у ча ва ју спо ља шња, објек-
тив на де ло ва ња на уче ни ке ко ја се оства ру ју у на ста ви (ме то де, по ступ ци, 
на став на сред ства), ис тра жу ју ре зул та ти (по врат не ин фор ма ци је – од го во ри 
уче ни ка, ре ша ва ње за да та ка) и утвр ђу ју ве зе из ме ђу пред у зе тих ди дак тич-
ких ак ци ја и њи хо вих ефе ка та [Ђукић 2003: 34]. Ква ли тет мо де ла за ви си 
од кон цеп ци је, угра ђе них стра те ги ја уче ња и по у ча ва ња, на чи на фор ми-
ра ња пој мо ва, на став нич ких ин струк ци ја и по врат них ин фор ма ци ја.

Те о риј ске осно ве мо де ла

Да би смо под ста кли уче ни ке да уче по треб но је да их ста вља мо у 
про блем ске си ту а ци је и да усме ра ва мо њи хо ве ис тра жи вач ке ак тив но сти. 
Уче ник је тај ко ји са мо стал но кон стру и ше зна ње и при то ме има свест о 
соп стве ном уче њу, пра ти га, упра вља њи ме, кон тро ли ше га и про це њу је 
ње го ве ефек те [Pešikan 2010]. Пре ма схва та њу Џ. Бру не ра уче ник сам кон-
стру и ше зна ње та ко што би ра ин фор ма ци је, ту ма чи их, усва ја и ко ри сти. 
Успех у уче њу те ме љи се на са мо стал ним ак тив но сти ма уче ни ка, док је 
акт от кри ћа на гра да за учи ње но [Bru ner; пре ма Шпа но вић 2013]. Ме ђу-
тим, не ки ау то ри сма тра ју да са мо стал но до ла же ње до зна ња не да је увек 
оче ки ва не ре зул та те. Ме јер се за ла же за во ђе но от кри ва ње и на во ди ре-
зул та те ис тра жи ва ња ко ји ука зу ју да је у уче њу уче ни ка во ђе но от кри-
ва ње да ло бо ље ре зул та те од чи стог от кри ва ња, без по др шке [Mayer 2001]. 
Уче ње по мо ћу во ђе ног от кри ва ња да је до бре ре зул та те за то што уче ни ци-
ма пру жа при ли ку да за до во ље два ва жна кри те ри ју ма ак тив ног уче ња: 
1) да ак ти ви ра ју или кон тро ли шу од го ва ра ју ће зна ње ко је ће ко ри сти ти 
за раз у ме ва ње но вих ин фор ма ци ја, и 2) да но ве ин фор ма ци је ин те гри шу 
у од го ва ра ју ће прет ход но зна ње [Шпановић 2013]. Иза зо ви за на став ни ке 
огле да ју се у про на ла же њу ме то да ко је ће по кре ну ти про цес уче ња, као 
и про на ла же њу од го ва ра ју ће вр сте во ђе ња за пла ни ра не ис хо де уче ња. 

По јам ске ла (engl. scaf fol ding) по ти че из со цио-кон струк ти ви стич ког 
мо де ла уче ња Ви гот ског, а уве ли су га Вуд, Бру нер и Рос (Wo od, Bru ner and 
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Ross), ко ји су сма тра ли да се уче ње ја вља у ин тер ак ци ји је дан-на -је дан 
где по је ди нац ко ји ви ше зна во ди дру гог у про це су из град ње зна ња [Ra es 
et al. 2012]. Ске ле се мо гу де фи ни са ти као при вре ме не по др шке од стра-
не на став ни ка или дру гог уче ни ка ко је тре ба да по мог ну да се пре мо сти јаз 
из ме ђу уче ни ко вих тре нут них мо гућ но сти и за да тих ци ље ва [Ro sen shi ne 
and Me i ster 1992]. Ви гот ски [Vygotsky 1978] је де фи ни сао зо ну на ред ног 
раз во ја (ЗНР) „као раз ли ку из ме ђу ни воа ак ту ел ног раз во ја ко ји је од ре-
ђен са мо стал ним ре ша ва њем про бле ма и ни воа по тен ци јал ног раз во ја 
ко ји је од ре ђен ре ша ва њем про бле ма уз по моћ од ра слог или ком пе тент-
ни јег вр шња ка” [86]. Пре ма кон цеп ту ЗНР, ске ле тре ба да пру жа ју до вољ но 
ин фор ма ци ја, та ко да уче ник мо же да оства ри соп стве ни на пре дак [Ho gan 
and Pres sley 1997]. Основ ни ме ха ни зам раз во ја је ко кон струк ци ја (схва та ње 
уче ња као со ци јал ног про це са), ко ја се од ви ја из ме ђу па рт не ра у аси ме-
трич ној ин тер ак ци ји, од но сно парт не ра раз ли чи тог ни воа ком пе тен ци је 
зна чај ног за ре ша ва ње за дат ка на ко јем за јед но ра де [Буђевац 2012]. 

На став ник то ком на ста ве не мо же по је ди нач но да ко му ни ци ра са сва-
ким уче ни ком, па ром или гру пом уче ни ка. Он обич но не пру жа по моћ на 
осно ву то га шта је сва ком по је дин цу по треб но у од ре ђе ном тре нут ку, већ 
на осно ву оног што сâм сма тра да је уче ни ци ма по треб но да би раз ред био 
успе шан [Re i ser 2004]. Ка да се у на ста ви ко ри сти веб-окру же ње, уло ге 
на став ни ка су сло же ни је и број ни је. На став ник тре ба да по мог не уче ни-
ци ма да схва те про цес ис тра жи ва ња у веб-окру же њу, тре ба да де лу је као 
при ла го дљи ва ске ла ко ја олак ша ва ре ша ва ње про бле ма и усме ра ва уче ни-
ке у при ме ни кључ них про це са и стра те ги је то ком уче ња у веб-окру же њу. 
Ис тра жи ва ње ме та ког ни тив них ала та ис та кло је зна чај адап тив не, при-
ла го дљи ве људ ске ске ле у уче њу на у ке по мо ћу тех но ло ги је [Kim and Han-
na fin 2011].

Ин тер ак ци ја у па ру мо же да бу де ске ла за под сти ца ње ког ни тив ног 
и ме та ког ни тив ног раз ми шља ња. Ту је „уло га на став ни ка ве о ма ва жна 
јер он мо ра да утвр ди, за сва ког уче ни ка, ко је су му пси хич ке функ ци је раз-
ви је не, ко је су у про це су раз во ја и ко је тек тре ба раз ви ја ти” [Василијевић 
2004: 34], али и да, на осно ву тих на ла за, обез бе ди аси ме трич ну ин тер ак ци-
ју (уче ни к–у че ник), ко ја ће до при не ти ак тив но сти оба уче ни ка и чи ји 
са др жај тре ба да од го ва ра ЗНР парт не ра ни жих ком пе тен ци ја. Вр шња ци 
мо гу да обез бе де ефи ка сне ске ле за раз ви ја ње раз ми шља ња, у не ким усло-
ви ма чак ефи ка сни је не го од ра сли [Tud ge 2000]. Низ сту ди ја ко је је спро-
вео Кинг [King 1991; 1992; 1994] по ка зао је да је тра же ње ин фор ма ци ја, 
да ва ње об ја шње ња и при ма ње по врат не ин фор ма ци је од вр шња ка по мо гло 
уче ни ци ма у ак ти ви ра њу пред зна ња, под сти ца њу пе р спек ти ва и уна пре-
ђи ва њу њи хо вог уче ња. 

Ди дак тич ко-ме то дич ке осно ве мо де ла

Тим на став ни ка из Основ не шко ле „Ми ха и ло Пе тро вић Алас” об ли-
ко вао је мо дел тим ске на ста ве ко ји пру жа по др шку уче њу исто риј ских 
са др жа ја у на ста ви при ро де и дру штва у 4. раз ре ду основ не шко ле. 
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Основ не ка рак те ри сти ке екс пе ри мен тал ног мо де ла тим ске на ста ве 
у веб-окру же њу су: тим на став ни ка ко ји за јед нич ки при пре ма, за јед нич ки 
ре а ли зу је на став ни про цес и за јед нич ки вред ну је ре зул та те ра да уче ни ка, 
хи брид ни мо дел ор га ни за ци је на ста ве (ком би на ци ја уо би ча је не на ста ве 
и он лајн на ста ве), во ђе но от кри ва ње у веб-окру же њу.

У Смер ни ца ма за уна пре ђи ва ње уло ге ИКТ у обра зо ва њу ука зу је се 
на зна чај про мо ви са ња хи брид ног мо де ла ор га ни за ци је на ста ве, ко ји об је-
ди њу је уо би ча је ни на чин ра да и он лајн при ступ, при че му се ко ри сте пред-
но сти сва ког од њих [Национални про свет ни са вет 2013]. Он лајн на ста ва 
под ра зу ме ва да се на став не ак тив но сти ре а ли зу ју пу тем ин тер не та. Мо-
де лом је пред ви ђе но да се он лајн ак тив но сти ре а ли зу ју то ком ча со ва у 
шко ли, а не на да љи ну. Раз ло зи за ова кво опре де ље ње ле же у уз ра сним 
ка рак те ри сти ка ма уче ни ка, од но сно ми шље њу да је за де цу до 12. го ди не 
ве о ма ва жан не по сред ни кон такт с на став ни ком.

Мо дел је за сно ван на про жи ма њу уче ња и по у ча ва ња, с на гла ском 
на во ђе ном от кри ва њу у веб-окру же њу и ван ње га. На зна чај та квог при-
сту па у по у ча ва њу и уче њу дру штве них са др жа ја ука зи ва ли су број ни 
ау то ри [Благданић 2014; Pe ši kan 2003; Пе шић 1998; Плут 2003; Шпа но вић 
и Ђу кић 2006]. Ак це нат је на ак тив но сти ма уче ни ка у на став ном про це су, 
сто га је уло га на став ни ка ви ше окре ну та кре и ра њу на став них си ту а ци ја, 
фи зич ке и со ци јал не сре ди не, кон стру и са њу за да та ка, ода би ру ме то да 
уче ња и уоп ште на чи ни ма ка ко да уче ни ке уву че у сми сле не и ре ле вант не 
ак тив но сти [Маринковић 2010].

У екс пе ри мен тал ни про грам укљу че ни су мо де ли ко на ста ве (три од 
шест мо де ла) пре ма Ку ку и Френ ду [Co ok and Fri end 1995]: 1) по у ча ва ње 
по ста ни ца ма, 2) па ра лел но по у ча ва ње, и 3) тим ско по у ча ва ње. 

Ак тив но сти уче ни ка и на став ни ка у на ста ви „се од ви ја ју кроз раз-
ли чи те фор ме ме ђу соб них од но са, кроз раз ли чи те на чи не оп хо ђе ња, раз-
ли чи те обра сце по на ша ња” [Лак ета и Ва си ли је вић 2006: 207]. Утвр ђе но 
је да раз ли чи тим уче ни ци ма од го ва ра ју раз ли чи ти со ци о ло шки об ли ци 
ра да и њи хо ве раз ли чи те ком би на ци је [2006]. У на шим мо де ли ма ко ри шће-
ни су рад у па ру, ин ди ви ду ал ни, фрон тал ни об лик ра да и груп ни об лик ра да.

Об ли ко ва ни мо дел под сти цао је сле де ће уче нич ке ак тив но сти на ча-
со ви ма на ста ве при ро де и дру штва: чи та ње, по ста вља ње пи та ња, по сма тра-
ње, слу ша ње, опи си ва ње, са ку пља ње, сре ђи ва ње, кла си фи ко ва ње, ана ли зи-
ра ње, про це њи ва ње, пред ла га ње, ди ску то ва ње, син те ти зо ва ње, из ла га ње 
(из ве шта ва ње), ис тра жи ва ње, прак ти ко ва ње, пра вље ње, при ме њи ва ње, 
кре и ра ње.

У ра ду су ко ри шће на са вре ме на на став на сред ства (ра чу нар, бим-про-
јек тор) и ди дак тич ки ма те ри ја ли за рад у па ру, ин ди ви ду ал ни и груп ни рад. 
Ди дак тич ки ма те ри ја ли за сно ва ни су на раз ли чи тим из во ри ма ин фор-
маци ја (ода бра ни сај то ви, ен ци кло пе ди је, ау дио и ви део-за пи си). Опре-
де ли ли смо се за софт вер ску плат фор му Мудл (Mo o dle) као тех но ло шку 
по др шку за при пре му, ре а ли за ци ју и вред но ва ње тим ске на ста ве. 

Во ди ли смо се иде јом да стра те ги је за уче ње у веб-окру же њу тре ба 
да осна же и по др же уче ње у шко ли и ван ње. Уве ли смо по др шку у ви ду 
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рад них ли сто ва, ко ји омо гу ћа ва ју во ђе ње уче ни ка при ли ком ко ри шће ња 
ве ба, што их под сти че да про це њу ју зна чај и по у зда ност ин фор ма ци ја 
ко је про на ла зе и да уче на чи не ком би но ва ња ин фор ма ци ја, из ве шта ва ња 
и пред ста вља ња ре зул та та сво јих ис тра жи ва ња. Не до ста так смер ни ца и 
во ђе ња то ком ра да мо же да на мет не ви со ко ког ни тив но оп те ре ће ње. Ин-
струк ци ја би, сто га, тре ба ло да сма њи ког ни тив но оп те ре ће ње и усме ра-
ва па жњу уче ни ка на ре ле вант не аспек те за дат ка [Van Merriënboer 1997]. 
Уче ни ци тре ба да на у че ка ко да уче у кон тек сту у ко јем се веб ко ри сти 
као алат за ис тра жи ва ње и ре ша ва ње про бле ма.

Да кле, у ра ду је ко ри шће на ком би на ци ја ске ла (scaf fol dings): пи са на 
упут ства (рад ни ли сто ви), ин тер ак ци ја у па ру и по др шка на став нич ког 
ти ма. Ди стри бу и ра не ске ле (di stri bu ted scaf fol ding), ко је об у хва та ју ви ше 
на чи на по др шке при че му сва ка има има сво ју уло гу, пре по зна те су као 
до бар при ступ за по др шку уче њу у учи о ни ца ма у ко ји ма се ко ри сти тех-
но ло ги ја [McNe ill and Kraj cik 2009; Pun tam be kar and Ko lod ner 2005; Ra es 
et al. 2012]. 

У на став ку ра да да је мо при каз тим ског при пре ма ња на ста ве, као и 
ак тив но сти чла но ва ти ма:

1) де фи ни са ње ци ље ва тим ске на ста ве;
2) про у ча ва ње на став ног при сту па (во ђе но от кри ва ње у веб-окру же њу), 

тех но ло шке по др шке (Мудл плат фор ма) и фак то ра ко ји мо гу ути ца ти 
(по зи тив но и не га тив но) на пред ло же не при сту пе (ка рак те ри сти ке 
ин тер феј са, ка рак те ри сти ке за дат ка, ка рак те ри сти ке уче ни ка, ка рак-
те ри сти ке чла но ва ти ма, на чи ни по др шке, пра ће ња и вред но ва ња 
ре зул та та уче ни ка);

3) про у ча ва ње ре ле вант не ли те ра ту ре;
4) по де ла за ду же ња (ко, шта, ка да и ка ко ра ди, до го вор о пра ви ли ма 

по на ша ња и од го вор но сти ма чла но ва ти ма);
5) кре и ра ње при пре ма за ча со ве:

Тим на став ни ка се на са стан ци ма до го ва рао о сле де ћем: ци ље ви ма и 
за да ци ма ча са, на став ним фор ма ти ма (мо де ли ма ко-на ста ве), на став-
ним са др жа ји ма (ко ји на став ни са др жа ји, ко јим ре до сле дом, ког оби ма 
и ду би не), на став ним ме то да ма, об ли ци ма ра да (фрон тал ни рад, рад 
у ма лим гру па ма, рад у па ро ви ма, ин ди ви ду ал ни рад), ди ги тал ним 
ала ти ма, ис хо ди ма и вред но ва њу ра да уче ни ка; 

6) при пре ма е-ма те ри ја ла
Кре и ра ње е-ма те ри ја ла оства ру је се на осно ву по де ле за ду же ња – је дан 
на став ник био је за ду жен за пре тра жи ва ње веб-окру же ња и при ку-
пља ње ма те ри ја ла, дво је на став ни ка ра ди ло је на из ра ди ма те ри ја ла 
за уче ње и про ве ру зна ња на осно ву се лек то ва них ма те ри ја ла и до го-
во ре ног на став ног при сту па, ау тор про јек та био је за ду жен за по ста-
вља ње ма те ри ја ла на Мудл плат фор му и упра вља ње кур сом;

7) тим ска ре а ли за ци ја на ста ве (сва ка учи те љи ца ра ди са сво јим оде ље-
њем у са рад њи с ау то ром про јек та, та ко ђе учи те љи цом); ко ри шће на 
су три мо де ла: па ра лел но по у ча ва ње, по у ча ва ње по ста ни ца ма и тим-
ско по у ча ва ње;
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8) са стан ци ти ма (јед ном не дељ но по сле одр жа на два ча са у свим оде-
ље њи ма) уз раз ма тра ње: да ли се пла ни ра но ре а ли зу је у скла ду с 
до го во ром, да ли има од сту па ња, по те шко ћа, ка ко се од ви ја са рад ња 
из ме ђу учи те љи це и ау то ра про јек та, ка ко уче ни ци ре а гу ју на при су-
ство два на став ни ка, ка кви су ре зул та ти ра да уче ни ка, да ли тре ба 
не што ме ња ти и ка ко то учи ни ти, до но ше ње за кљу ча ка у ве зи с на-
став ком ра да;

9) са гле да ва ње ре зул та та ра да ти ма и уче ни ка
Не ки од за кљу ча ка на став нич ког ти ма: Уло жи ли смо не у по ре ди во 

ви ше тру да и вре ме на то ком при пре ма ња тим ске на ста ве у веб-окру же њу, 
у по ре ђе њу с уо би ча је ном при пре мом за на став ни час, на ко јем ин ди-
ви ду ал но по у ча ва мо. Ме ђу тим, тај труд ви ше стру ко се ис пла тио. То ком 
ча со ва усме ри ли смо се на под сти ца ње и по др жа ва ње уче ња уче ни ка у 
веб-окру же њу, то ком ко ла бо ра ци је раз ви ја ли смо сво је ком пе тен ци је, а 
кре и ра не ма те ри ја ле мо же мо опет ко ри сти ти, де ли ти, на до гра ђи ва ти. 
Уче ни ци су би ли мо ти ви са ни да ко ри сте ра чу нар у на ста ви и по сте пе но 
су раз ви ја ли спо соб но сти сна ла же ња у веб-окру же њу у функ ци ји уче ња.

Тех ни ке и ин стру мен ти ис тра жи ва ња

У ис тра жи ва њу су ко ри шће не две на уч но-ис тра жи вач ке тех ни ке: 1) 
те сти ра ње и 2) рад на пе да го шкој до ку мен та ци ји. Те сти ра њем је до би јен 
увид у ква ли тет зна ња уче ни ка о исто риј ским са др жа ји ма, а рад на пе-
да го шкој до ку мен та ци ји ко ри шћен је при ли ком при ку пља ња по да та ка о 
ис пи та ни ци ма (оце на из пред ме та При ро да и дру штво, обра зов ни ста тус 
мај ке и оца).

У скла ду с тех ни ка ма упо тре бље ни су од го ва ра ју ћи ин стру мен ти: 
те сто ви зна ња о исто риј ским са др жа ји ма (ини ци јал ни и фи нал ни тест 
зна ња) и про то кол за при ку пља ње по да та ка о ис пи та ни ци ма.

Ини ци јал ни тест је кон стру и сан ка ко би се са гле дао ква ли тет пред-
зна ња уче ни ка у обла сти исто риј ских са др жа ја, док смо фи нал ним те стом 
ис пи ти ва ли ква ли тет зна ња уче ни ка о исто риј ским са др жа ји ма ко ји су 
уче ни у 4. раз ре ду. На ме ра је би ла да се пу тем те ста зна ња (пре и на кон 
екс пе ри мен тал ног про гра ма) са гле да ква ли тет зна ња (зна ње пре по зна ва-
ња, зна ње ре про дук ци је, опе ра тив но зна ње, ства ра лач ко зна ње) уче ни ка 
у окви ру че ти ри кључ не исто риј ске обла сти (Исто риј ски из во ри, Хро но-
ло ги ја, Исто риј ски про стор и Љу ди и до га ђа ји). Оба те ста (ини ци јал ни и 
фи нал ни) са ста вље на су од че ти ри суб те ста ко ји са др же за дат ке пре по зна-
ва ња, за дат ке ре про дук ци је, опе ра тив не за дат ке и ства ра лач ке за дат ке. 
Сва ки суб тест но си по шест бо до ва, та ко да је уку пан број бо до ва и за 
ини ци јал ни и за фи нал ни тест два дест и че ти ри.

Ме триј ске ка рак те ри сти ке оба те ста су за до во ља ва ју ће. Ка да је ди стри-
бу ци ја си ме трич на, коефицијент асиметрије има вред ност 0. Сма тра се 
да је вред ност коефицијента асиметрије до ±0,5 до бра. По што је вред ност 
коефицијента асиметрије и ини ци јал ног и фи нал ног те ста ма ња од 0,5, за-
кљу чу је мо да оба те ста има ју си ме трич ну ди стри бу ци ју. Ка да је вред ност 
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коефицијента хомогености не га тив на, као у на шем слу ча ју, ди стри бу ци ју 
ка рак те ри ше спљо ште ни врх кри ве ди стри бу ци је. Ова ква ди стри бу ци ја 
ука зу је на по ве ћа ну дис пер зи ју ре зул та та, а ње не вред но сти су при хва тљи-
ве. По што Кол мо го ров-Сми р нов тест ни је ста ти стич ки зна ча јан (Та бе ла 1), 
за кљу чу је мо да су обе рас по де ле нор мал не. Ко е фи ци јент по у зда но сти ини-
ци јал ног те ста из но си α=0,74, а фи нал ног α=0,76. 

Та бе ла 1. Ме триј ске ка рак те ри сти ке ини ци јал ног и фи нал ног те ста 

Уку пан скор 
на те стовима AS SD Skjunis Kurtosis KS z α β ψ1 H1

Ини ци јал ни 10,8765 4,04736 0,312 -0,118 0,254 0,7359 0,7607 0,7866 0,1341
Фи нал ни 12,8235 4,56816 0,111 -0,702 0,903 0,7601 0,7811 0,8289 0,1496

Ле ген да: AS – арит ме тич ка сре ди на; SD – стан дард на де ви ја ци ја; Skju nis – ме ра 
аси ме три је ди стри бу ци је; Kur to sis – ме ра хо мо ге но сти ди стри бу ци је; KS z – 
Кол мо го ров-Сми р нов тест ста ти сти ка; α – ко е фи ци јент по у зда но сти Крон ба ха 
и са рад ни ка; β – по у зда ност пр ве глав не ком по нен те; ψ1 – ко е фи ци јент ре пре-
зен та тив но сти; H1– ко е фи ци јент хо мо ге но сти (про сеч на ко ре ла ци ја ва ри ја бли); 
** ста ти стич ка зна чај ност – p<0,01.

Дис кри ми на тив ност је из ра чу на та пу тем из ра чу на ва ња дис кри ми-
на тив не вред но сти сва ког за дат ка. Ме триј ске ка рак те ри сти ке по је ди нач-
них за да та ка (те жи на и дис кри ми на тив ност) и ини ци јал ног и фи нал ног 
те ста су за до во ља ва ју ће. Сма тра се да за да так у те сту има до бру дис кри-
ми на тив ност ако вред ност ко е фи ци јен та ни је ма ња од 0,20 [Ding et al. 
2006]. Сви за да ци ини ци јал ног те ста има ју по зи тив ну дис кри ми на тив ност 
ко ја се кре ће у ра спо ну од 0,35 до 0,77, док је за за дат ке у фи нал ном те сту 
уста но вље на дис кри ми на тив ност у ра спо ну од 0,23 до 0,71. На осно ву 
до би је них на ла за, мо же се кон ста то ва ти да су сви за да ци у окви ру те сто ва 
по у зда ни тест-случајеви.

Узо рак ис тра жи ва ња

По пу ла ци ју екс пе ри мен тал ног ис тра жи ва ња пред ста вља ју оде ље ња 
4. раз ре да бе о град ских основ них шко ла.

Узо рак је об у хва тао јед ну уз ра сну ка те го ри ју (уче ни ци 4. раз ре да). 
Опре де ли ли смо се за уче ни ке овог раз ре да јер де се то го ди шња ци има ју 
из гра ђе не ког ни тив не и со ци јал не ка па ци те те по треб не за са рад њу, али 
и за са мо стал ни, ис тра жи вач ки рад. Та ко ђе, на овом уз ра сту уче ни ци са 
ста ди ју ма уче ња чи та ња пре ла зе на ста ди јум чи та ња ра ди уче ња [Mul lis 
et al. 2007].

Узо рак ис тра жи ва ња при го дан је и с об зи ром на то што је ау тор про-
јек та био члан ти ма па су за екс пе ри мен тал ну гру пу би ра на оде ље ња шко ле 
у ко јој ау тор ра ди. Оде ље ња кон трол не гру пе би ра на су на осно ву до бро-
вољ но сти учи те ља за са рад њу. Усло ви ко јих смо се др жа ли при ода би ру 
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би ли су да оде ље ња кон трол не гру пе не бу ду из исте шко ле, да рад на исто-
риј ским са др жа ји ма об у хва та исти број на став них је ди ни ца и да се ре а ли-
зу је у исто вре ме као у екс пе ри мен тал ној гру пи.

Ве ли чи на узо р ка од ре ђе на је при ро дом ис тра жи ва ња. С об зи ром на 
то да се ра ди о тим ској стра те ги ји на ста ве, тим ском пла ни ра њу, ре а ли за-
ци ји и вред но ва њу на став ног про це са, опре де ли ли смо се за узо рак ко га 
чи ни 170 уче ни ка, се дам оде ље ња, од ко јих три оде ље ња пред ста вља ју 
екс пе ри мен тал ну, а че ти ри оде ље ња кон трол ну гру пу (Та бе ла 2).

Та бе ла 2. Основ на струк ту ра узо р ка 

ГРУ ПА О СНОВ НА ШКО ЛА О ДЕ ЉЕ ЊЕ У КУП НО

Кон трол на

ОШ „Краљ Пе тар I” IV-2 25
ОШ „Па вле Са вић” IV -4 26
ОШ  „Вла ди слав Риб ни кар” IV-3 18
ОШ „Јо ван Ми о дра го вић” IV -6 16

Екс пе ри мен тал на
ОШ „Ми ха и ло Пе тро вић Алас” IV-1 28
ОШ „Ми ха и ло Пе тро вић Алас” IV-2 32
ОШ „Ми ха и ло Пе тро вић Алас” IV-3 25

Узо рак са др жа ја чи ни ла је јед на на став на те ма – Осврт уна зад-про-
шлост, чи ја је ре а ли за ци ја пред ви ђе на На став ним про гра мом за 4. раз ред. 
Те ма је об у хва та ла 20 на став них је ди ни ца.

Ста ти стич ка об ра да по да та ка

Од ста ти стич ких тех ни ка ко ри шће не су: ме ре де скрип тив не ста ти сти-
ке, Кол мо го ров-Сми р нов тест за од ре ђи ва ње нор мал но сти рас по де ла и мул-
ти ва ри ја ци о на ана ли за ко ва ри јан се с по но вље ним ме ре њи ма (MAN CO VA) 
за глав не ана ли зе у ра ду. По да ци су об ра ђе ни ко ри шће њем софт вер ског 
па ке та SPSS 20.0.

Мул ти ва ри ја ци о ном ана ли зом ко ва ри јан се с по но вље ним ме ре њи ма 
(MAN CO VA) ис тра же не су раз ли ке из ме ђу екс пе ри мен тал не и кон трол не 
гру пе у ква ли те ту зна ња о исто риј ским са др жа ји ма. При то ме је при пад-
ност гру пи пред ста вља ла фак тор не за ви сне ва ри ја бле, док су пол, оце на 
из пред ме та При ро да и дру штво и обра зо ва ње мај ке и оца увр ште ни као 
ко ва ри ја ти1. За ви сне ва ри ја бле би ли су уку пан скор на те сту, као и ско-
ро ви на суб те сто ви ма.

Ис тра жи ва ње је ре а ли зо ва но то ком дру гог по лу го ди шта 2014/2015. 
го ди не. Ини ци јал на ис пи ти ва ња оба вље на су кра јем фе бру а ра, а фи нал-
на кра јем ма ја. Тест зна ња о исто риј ским са др жа ји ма, и ини ци јал ни и фи-
нал ни, уче ни ци су ра ди ли је дан школ ски час (45 ми ну та).

1 Ва ри ја бла чи ји ефе кат ис тра жи вач не же ли да ис тра жи, већ је др жи под кон тро лом.
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РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 

Ово ис тра жи ва ње усме ре но је на утвр ђи ва ње ефе ка та мо де ла тим ске 
на ста ве у че твр том раз ре ду основ не шко ле у на ста ви при ро де и дру штва, 
на осно ву ре зул та та пе да го шког екс пе ри мен та. Деј ство, учи нак, по сле ди-
ца, ре зул тат, је су основ на зна че ња пој ма ефе кат (од лат. ре чи ef fec tus – 
из вр ша ва ње) ко ја се на во де и у Ве ли ком реч ни ку стра них ре чи и из ра за 
[Клајн и Шип ка 2008]. Под ефек ти ма тим ске на ста ве под ра зу ме ва мо кон-
текст не ре зул та те утвр ђе них ак тив но сти на став ни ка и уче ни ка, ко ји су 
од ре ђе ни на став ним мо де лом и ко ји се од но се на област ква ли те та зна ња 
о исто риј ским са др жа ји ма. 

Ис тра жи ва ли смо ути цај ис пи ти ва них фак то ра на про ме не у зна њу 
пре по зна ва ња, зна њу ре про дук ци је, опе ра тив ном зна њу, ства ра лач ком 
зна њу и укуп ном ско ру. При ка зу је мо про ме не ско ро ва на за ви сно про-
менљи вим, ка да је као фак тор по ста вље на груп на при пад ност (Та бе ла 3).

Та бе ла 3. Ути цај груп не при пад но сти на про ме не ско ро ва за ви сних ва ри ја бли

Фак тор За ви сна ва ри ја бла  F P Парцијални 
ета ква драт 

Груп на при пад ност 

Пре по зна ва ње 29,755 0,000 0,154
Ре про дук ци ја 32,326 0,000 0,165
Опе ра тив на зна ња 29,660 0,000 0,153
Ства ра лач ка зна ња 22,101 0,000 0,119
Уку пан скор 101,477 0,000 0,382

Ле ген да: p – зна чај ност F ко лич ни ка

При ка за ни ре зул та ти го во ре нам на ко јим је све за ви сним ва ри ја бла-
ма до шло до про ме не и ко ли ка је та про ме на (пар ци јал ни ета ква драт2). 
Груп на при пад ност је ути ца ла на про ме не на свим ни во и ма за ви сно про-
мен љи ве и у укуп ном ско ру. Нај ве ћа про ме на до го ди ла се у укуп ном ско-
ру (F(1,164)=101,477; p=0,000, пар ци јал ни ета ква драт = 0,382). Овај ре зул-
тат го во ри да су до би је не раз ли ке из ме ђу К и Е гру пе у укуп ном зна њу 
ста ти стич ки зна чај не. Пре ма ве ли чи ни ефек та за кљу чу је мо да се 38,2% 
ва ри ја би ли те та у ме ра ма за ви сно про мен љи ве (уку пан скор) мо же об ја-
сни ти или пред ви де ти на осно ву при пад но сти екс пе ри мен тал ној гру пи. 

Раз ли ке из ме ђу две гру пе ис пи та ни ка ста ти стич ки зна чај не су у свим 
ка те го ри ја ма зна ња: пре по зна ва ње (F(1,164)=29,755; p=0,000, пар ци јал ни 
ета ква драт =0,154), ре про дук ци ја (F(1,164)=32,326; p=0,000, пар ци јал ни 
ета ква драт =0,165), опе ра тив на зна ња (F(1,164)=29,66; p=0,000, пар ци јал ни 
ета ква драт=0,153), ства ра лач ка зна ња (F(1,164)= 22,101; p=0,000, пар ци-
јал ни ета ква драт =0,119).

2 Пар ци јал ни ета ква драт је ко лич ник де ла ва ри јан се за ви сне про мен љи ве об ја шње ног 
раз ли чи тим ка те го ри ја ма не за ви сне про мен љи ве, тј. ва ри јан сом из ме ђу гру па и укуп не ва-
ри јан се, јед на ке зби ру пред ход не и ва ри јан се уну тар гру па. 



По сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у по гле ду ква ли те та зна ња уче-
ни ка ко ји су исто риј ске са др жа је усва ја ли на уо би ча је ни на чин и уче ни ка 
ко ји су исте са др жа је усва ја ли у тим ској ор га ни за ци ји на ста ве. По себ но 
тре ба на гла си ти ефе кат мо де ла (тим ске на ста ве у веб-окру же њу) на про-
ме ну ква ли те та укуп ног зна ња и ујед на чен ефе кат мо де ла на про ме не ква-
ли те та зна ња пре по зна ва ња, зна ња ре про дук ци је и опе ра тив ног зна ња. 

По што смо кон ста то ва ли да су про ме не на ста ле под ути ца јем екс пе-
ри мен тал ног фак то ра зна чај не, ин те ре со ва ло нас је да са гле да мо на пре-
дак сва ке гру пе у од но су на ини ци јал но ме ре ње и да упо ре ди мо на пре дак 
из ме ђу К и Е гру пе. На кон ста ти стич ког укла ња ња ути ца ја ко ва ри ја та 
(оце на, пол, обра зо ва ња мај ке и оца) до би ли смо ре зул та те ко је пред ста-
вља мо гра фи ко ном за сва ку за ви сно про мен љи ву.

1) Зна ње пре по зна ва ња
На фи нал ном ме ре њу до шло је до ма лог на прет ка у Е гру пи и до зна-

чај ног па да у ско ру К гру пе (Гра фи кон 1). Уо ча ва се раз ли ка у успе ху К 
и Е гру пе на фи нал ном ме ре њу (око јед ног бо да). Кон ста ту је мо да је до шло 
до ста ти стич ки зна чај не про ме не у сте пе ну усво је но сти зна ња пре по зна-
ва ња код уче ни ка ко ји су ра ди ли по екс пе ри мен тал ном мо де лу, у од но су 
на уче ни ке ко ји су ра ди ли на уо би ча јен на чин. Мо же мо за кљу чи ти да се 
тим ском на ста вом у веб-окру же њу мо же ути ца ти на уна пре ђе ње зна ња 
препо зна ва ња о исто риј ским са др жа ји ма.

Гра фи кон 1. Про ме не у зна њу пре по зна ва ња
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2) Зна ње ре про дук ци је
У ско ру К гру пе на фи нал ном ме ре њу до шло је до ма лог па да, док је 

Е гру па оства ри ла на пре дак (1,1 бод) у окви ру овог ни воа зна ња (Гра фи-
кон 2). Е гру па би ла је успе шни ја од К гру пе на фи нал ном ме ре њу (раз-
ли ка око 0,7 бо до ва), што мо же мо при пи са ти де ло ва њу екс пе ри мен тал ног 
фак то ра. Да кле, до шло је до зна чај не про ме не у сте пе ну усво је но сти зна ња 
ре про дук ци је код уче ни ка ко ји су ра ди ли по екс пе ри мен тал ном мо де лу, 
у од но су на уче ни ке ко ји су ра ди ли на уо би ча јен на чин. Тим ском на ста-
вом у веб-окру же њу мо же се ути ца ти на уна пре ђе ње зна ња ре про дук ци је 
о исто риј ским са др жа ји ма.

Гра фи кон 2. Про ме не у зна њу ре про дук ци је

3) Опе ра тив на зна ња
Гра фи кон 3 ука зу је на раз ли ке у ско ро ви ма К и Е гру пе на фи нал ном 

ме ре њу (око 1,1 бод). Обе гру пе на пре до ва ле су у од но су на ини ци јал но 
ме ре ње, с тим што је на пре дак К гру пе мно го ма њи у од но су на Е гру пу. 
До шло је до ста ти стич ки зна чај не про ме не у сте пе ну усво је но сти опе ра-
тив них зна ња код уче ни ка ко ји су ра ди ли по екс пе ри мен тал ном мо де лу, 
у од но су на уче ни ке ко ји су ра ди ли на уо би ча јен на чин. Пред ста вље не 
раз ли ке на ста ле су под ути ца јем екс пе ри мен тал ног фак то ра, па за кљу чу-
је мо да се тим ском на ста вом у веб-окру же њу мо же ути ца ти на уна пре ђи-
ва ње опе ра тив них зна ња о исто риј ским са др жа ји ма.
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Гра фи кон 3. Про ме не у опе ра тив ним зна њи ма

4) Ства ра лач ка зна ња
Гру па К је оства ри ла ма ли на пре дак на фи нал ном ме ре њу, док је Е 

гру па на пре до ва ла око 1,2 бо да (Гра фи кон 4). До шло је до ста ти стич ки 
зна чај не про ме не у сте пе ну усво је но сти ства ра лач ких зна ња код уче ни ка 
ко ји су ра ди ли по екс пе ри мен тал ном мо де лу, у од но су на уче ни ке ко ји 
су ра ди ли на уо би ча јен на чин. Раз ли ка на фи нал ном ме ре њу из ме ђу К и 
Е гру пе (око 0,9 бо до ва) ука зу је да се тим ском на ста вом у веб-окру же њу 
мо же ути ца ти на уна пре ђи ва ње ква ли те та ства ра лач ких зна ња уче ни ка 
о исто риј ским са др жа ји ма.

Гра фи кон 4. Про ме не у ства ра лач ким зна њи ма
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5) Укуп но зна ње
Уку пан скор К гру пе на фи нал ном ме ре њу ма њи је не го њен скор на 

ини ци јал ном ме ре њу. Гру па Е је на фи нал ном ме ре њу оства ри ла на пре дак 
у укуп ном ско ру од 4,3 бо да. Раз ли ка у укуп ном ско ру на фи нал ном ме-
ре њу из ме ђу К и Е гру пе из но си 3,6 бо до ва. Ре зул та ти по ка зу ју раз ли ку 
у ква ли те ту зна ња из ме ђу гру па у ко рист Е гру пе (Гра фи кон 5). До шло је 
до зна чај не про ме не у ква ли те ту укуп ног зна ња уче ни ка ко ји су ра ди ли по 
екс пе ри мен тал ном мо де лу, у од но су на уче ни ке ко ји су ра ди ли на уо би-
ча је ни на чин. Мо же мо да за кљу чи мо да су укуп на зна ња уче ни ка Е гру пе 
ква ли тет ни ја и да тим ска на ста ва у веб-окру же њу до при но си уна пре ђе њу 
ква ли те та укуп ног зна ња уче ни ка о исто риј ским са др жа ји ма.

Гра фи кон 5. Про ме не у укуп ном зна њу

ДИ СКУ СИ ЈА

При ли ком ис тра жи ва ња ре ле вант не ли те ра ту ре, ни смо на и шли на 
ра до ве у чи јем је фо ку су ем пи риј ско ис тра жи ва ње ефе ка та тим ске на ста-
ве у веб-окру же њу. Ве ћи на ис тра жи ва ња ори јен ти са на је на јед ну или две 
од три кључ не ком по нен те овог ра да – тимскa на ста ва, веб-окру же ње и 
исто риј ски са др жа ји. На ла зе тих ис тра жи ва ња ис та кли смо и ко ри сти ли 
у кре и ра њу мо де ла тим ске на ста ве у веб-окру же њу. 

Ре зул та те овог ис тра жи ва ња мо же мо упо ре ди ти с ре зул та ти ма два 
ис тра жи ва ња но ви јег да ту ма, јед но је ре а ли зо ва но код нас [Василијевић 
и сар. 2013], а дру го у шко ла ма на Тај ва ну [Jang 2006]. 

Овај рад ин спи ри сан је ис тра жи ва њем Д. Ва си ли је вић и са рад ни ка. 
Та да су сту ден ти тим ским ра дом на при пре ма њу, ре а ли за ци ји и вред но-

567



568

ва њу на ста ве, по ве зи ва њем раз ли чи тих на став них си сте ма под окри љем 
тим ске на ста ве, ме ња ли уо би ча јен на чин ра да и при том ства ра ли усло ве 
за уна пре ђи ва ње ква ли те та зна ња уче ни ка. По што су ре зул та ти ис тра жи-
ва ња по ка за ли да је ди стри бу ци ја ква ли те та зна ња тих уче ни ка усме ре-
на ка ви шим ка те го ри ја ма зна ња [Василијевић и сар. 2013], иде ја је би ла 
да учи те ље укљу чи мо у слич не ак тив но сти у овом ис тра жи ва њу, да им 
не на ме ће мо го то ва ре ше ња, већ да их под сти че мо да тим ским ра дом 
са ми кре и ра ју, ре а ли зу ју и вред ну ју тим ску на ста ву и при том ко ри сте 
ре сур се веб-окру же ња за пла ни ра ње, ре а ли за ци ју и вред но ва ње на ста ве. 
До шли смо до слич них ре зул та та – у оба ис тра жи ва ња кре и ра ни мо де ли 
до при не ли су уна пре ђи ва њу ква ли те та зна ња уче ни ка.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња [Jang 2006], у ко јем су у екс пе ри мен тал ној гру-
пи при ме њи ва ни мо де ли по у ча ва ње по ста ни ца ма и па ра лел но по у ча ва ње, 
пре ма Ку ку и Френ ду [Co ok and Fri end 1995], по ка за ли су да је про се чан скор 
уче ни ка ко ји су учи ли у тим ској ор га ни за ци ји на ста ве на за вр шном те сту 
из ма те ма ти ке ста ти стич ки зна чај но бо љи у од но су на про се чан скор уче-
ни ка ко ји су учи ли на уо би ча јен на чин. Сли чан ре зул тат до би ли смо и ми 
при ме њу ју ћи по ме ну те мо де ле, са мо што су пред мет на шег ин те ре со ва ња 
би ли исто риј ски са др жа ји, а тим ска на ста ва је оства ри ва на у веб-окру же њу.

О про ме на ма у ква ли те ту зна ња уче ни ка К и Е гру пе из ме ђу два ме-
ре ња (ини ци јал ног и фи нал ног) о исто риј ским са др жа ји ма, кон ста то ва ли 
смо: 1) код уче ни ка ко ји су усва ја ли исто риј ске са др жа је на уо би ча је ни на чин 
(К гру па) до шло је до ма лог на прет ка у по гле ду сте пе на усво је но сти опе-
ра тив них и ства ра лач ких зна ња, до ма лог па да у сте пе ну усво је но сти зна-
ња ре про дук ци је и зна чај ног па да у сте пе ну усво је но сти зна ња пре по зна-
ва ња; 2) код уче ни ка екс пе ри мен тал не гру пе (Е гру пе) уви ђа се нај ве ћи 
на пре дак, под ути ца јем екс пе ри мен тал ног про гра ма, у сте пе ну усво је но-
сти опе ра тив них зна ња, за тим под јед нак на пре дак у окви ру зна ња ре про-
дук ци је и ства ра лач ких зна ња, и ма ли на ни воу пре по зна ва ња; 3) код 
уче ни ка К гру пе до шло је до ма лог па да у сте пе ну усво је но сти укуп ног 
зна ња, док је ква ли тет зна ња Е гру пе зна чај но уна пре ђен под ути ца јем 
екс пе ри мен тал ног фак то ра (тим ске на ста ве у веб-окру же њу).

По ма ло је нео че ки ва но да до ђе до зна чај ног па да у сте пе ну зна ња 
пре по зна ва ња К гру пе, док је Е гру па нај ма њи на пре дак оства ри ла на истом 
ни воу. По ку ша ли смо да от кри је мо за што је до то га до шло и кон ста то-
ва ли да су за да ци на ини ци јал ном те сту, ко ји ма се ис пи ти ва ло зна ње пре-
по зна ва ња, би ли ис ку стве но бли жи, а ти ме и лак ши, од за да та ка из исте 
ка те го ри је ко ји су се на шли на фи нал ном те сту. Да кле, ис пи ти ван је ни во 
зна ња, пре по зна ва ње, али са др жа ји за да та ка, ко ји су ускла ђе ни с на став-
ним про гра мом у оба те ста, има ју за уче ни ке раз ли чи ту ис ку стве ну вред-
ност. Од но сно, на ини ци јал ном те сти ра њу уче ни ци су у ве ћој ме ри мо гли 
да се осло не на ван школ ско зна ње, а у фи нал ном у ве ћој ме ри на школ ско. 

На пр ви по глед чи ни се нео че ки ва ним ре зул тат К гру пе ко ја је оства-
ри ла ма ли на пре дак на ви шим ни во и ма зна ња, док је на ни воу ре про ду ци-
је за бе ле жи ла ма ли пад, док је би ло оче ки ва но да на истим ни во и ма зна ња 
Е гру па оства ри зна ча јан на пре дак, с об зи ром на то да смо све ак тив но сти 
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у окви ру тим ске на ста ве у веб-окру же њу во ди ли и усме ра ва ли у скла ду са 
са вре ме ним схва та њи ма о зна ча ју со ци јал не ин тер ак ци је.

Об ја шње ње за на вод у ве зи са на пре до ва њем К гру пе из ме ђу два 
ме ре ња ви ди мо у схва та њу пој ма уо би ча је ни на чин ра да, ко ји су при ме-
њи ва ли учи те љи кон трол них оде ље ња. Он не мо ра да под ра зу ме ва да су 
учи те љи до ми нат но при ме њи ва ли фрон тал ни об лик ра да – на став ни 
об лик ко ји нај ду же тра је и ко ји је про цен ту ал но нај за сту пље ни ји у број-
ним вас пит но-обра зов ним си сте ми ма, а за ко ји се ве зу је ме мо ри са ње 
чи ње ни ца, па сив ност уче ни ка и те сто ви зна ња ко ји ма се ис пи ту је сте пен 
усво је но сти ни жих ни воа зна ња. 

Учи те љи К гру па и тим учи те ља ко ји је ра дио с Е гру па ма тра жи ли 
су од го во ре на иста пи та ња: ко је ци ље ве же ле да оства ре на од ре ђе ном 
на став ном са др жа ју с кон крет ним уче ни ци ма, ко јим ме то да ма ће то по-
сти ћи, ка ко да во де и по др жа ва ју, пра те и вред ну ју про цес уче ња, али и 
ње го ве ис хо де. У тим на сто ја њи ма тим на став ни ка био је успе шни ји. У 
при лог то ме го во ре и укуп ни ре зул та ти гру па – уку пан скор К гру пе на 
фи нал ном ме ре њу је за 0,4 бо да ма њи не го њен скор на ини ци јал ном ме-
ре њу. Гру па Е је на фи нал ном ме ре њу оства ри ла на пре дак у укуп ном 
ско ру од 4,3 бо да. Раз ли ка у укуп ном ско ру на фи нал ном ме ре њу из ме ђу 
К и Е гру пе из но си 3,6 бо да. Тим ска на ста ва у веб-окру же њу би ла је ква-
ли тет ни је осми шље на и ре а ли зо ва на и ти ме до при не ла уна пре ђи ва њу 
ква ли те та зна ња уче ни ка.

ЗА КЉУ ЧАК

Овај рад пред ста вља по ку шај да се ре а фир ми ше и оса вре ме ни тим-
ска на ста ва и ис пи та ју ње ни ефек ти у по гле ду ква ли те та зна ња уче ни ка. 
Све сни ком плек сно сти ове на ме ре и с те о риј ског и ме то до ло шког аспек-
та, те чи ње ни це да у на шој ли те ра ту ри има не ко ли ко ра до ва ко ји се ба ве 
овом про бле ма ти ком, као и опреч них ре зул та та стра них ис тра жи ва ња у 
по гле ду екс пе ри мен тал ног ис тра жи ва ња ефе ка та тим ске на ста ве, упу сти-
ли смо се у про у ча ва ње, уна пред ра чу на ју ћи на те шко ће у ра ду и на огра-
ни че ња ко је ће на ши ре зул та ти има ти. 

Кон ста то ва ли смо да екс пе ри мен тал ни мо дел (тим ска на ста ва у веб-
-окру же њу) у од но су на уо би ча је ни на чин ра да, до при но си зна чај ном уна-
пре ђе њу ква ли те та укуп ног зна ња уче ни ка, као и ујед на че ном на прет ку 
у окви ру три ка те го ри је зна ња (пре по зна ва ње, ре про дук ци ја, опе ра тив на 
зна ња) о исто риј ским са др жа ји ма у че твр том раз ре ду основ не шко ле.

Пер спек ти ва тим ске на ста ве при ро де и дру штва у веб-окру же њу је 
у ње ној флек си бил но сти и еко но мич но сти с ор га ни за ци о ног и ди дак тич-
ко-ме то дич ког ста но ви шта. Она има по тен ци јал да ума њи не га тив не 
аспек те ко ји се нај че шће ја вља ју ка да се го во ри о тим ској на ста ви (функ-
ци о ни са ње ти ма и вре ме), кроз раз ли чи те ви до ве син хро не и асин хро не 
ко му ни ка ци је, и да уна пре ди уче ње и по у ча ва ње па жљи во пла ни ра ним 
во ђе њем уче ни ка кроз веб-окру же ње (мул ти ме ди јал ни са др жа ји) и по-
мо ћу ње га (ди ги тал ни ала ти).



У фо ку су на шег ин те ре со ва ња би ло је уна пре ђи ва ње ква ли те та зна-
ња уче ни ка у на ста ви при ро де и дру штва, та ко да су сва на сто ја ња ти ма 
би ла усме ре на на кре и ра ње и про ве ра ва ње мо де ла ко ји тре ба да по др же 
и осна же уче ње на ча со ви ма при ро де и дру штва. На ред не ко ра ке ис тра-
жи ва ња у овој обла сти ви ди мо у лон ги ту ди нал ном пра ће њу раз ли чи тих 
ефе ка та тим ске на ста ве при ро де и дру штва у веб-окру же њу. Ефек те тре-
ба пра ти ти и про ве ра ва ти и с аспек та по је ди на ца, на став ни ка и уче ни ка, 
и с аспек та функ ци о ни са ња ти ма, ко ри шће њем кван ти та тив не и ква ли-
та тив не ме то до ло ги је. 

Број на ис тра жи ва ња по твр ди ла су да ино ва тив ни мо де ли ра да до при-
но се уна пре ђи ва њу ква ли те та зна ња и, уоп ште, по стиг ну ћа у од но су на 
уо би ча је ни на чин ра да. Па жњу би тре ба ло усме ри ти на мо ти ви са ње на став-
ни ка да у свом ра ду ко ри сте те ино ва тив не мо де ле или, још бо ље, да на осно-
ву по сто је ћих раз ви ја ју но ве кроз тим ски рад ис тра жи ва њем сво је прак се.
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stu dents’ know led ge in the mat ters of na tu re and so ci ety. The aim was to exa mi ne em pi-
ri cally and to eva lu a te the ef fect of the ex pe ri men tal mo del of na tu re and so ci ety te am 
te ac hing in a web en vi ron ment on the qu a lity of know led ge of the fo u rth-gra de pri mary 
school stu dents. The ex pe ri men tal met hod (ex pe ri ment with pa ral lel gro ups) was ap plied. 
Re se arch tec hni qu es used we re te sting and wor king on pe da go gi cal do cu men ta tion. The 
da ta we re col lec ted by me ans of know led ge tests (ini tial and fi nal) and pro to cols for da-
ta col lec tion. The study in clu ded one hun dred and se venty stu dents, eighty-fi ve stu dents 
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thin king, which are or ga ni zed, ma in ta i ned and eva lu a ted by a te am of te ac hers.
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ЈУ БИ ЛЕЈ – 165 ГО ДИ НА ОД РО ЂЕ ЊА  
ПЕ ТРА КО СТИ ЋА

Ове го ди не При зрен ци про сла вља ју 165 го ди на од ро ђе ња Пе тра 
Ко сти ћа, нај зна чај ни јег Ср би на При зрен ца сво га до ба. Ње му у част а по-
том ци ма на ко рист „Дру штво при ја те ља ма на сти ра Све тих ар хан ге ла 
код При зре на” из да ло је књи гу Ли сти ћи из да ље и бли же про шло сти 
(Мла де но вац 2017; прир. А. Но ва ков и У. Ше шум) с ње го вим ра до ви ма 
об ја вљи ва ним у срп ској пе ри о ди ци од 1902. до 1934. го ди не. 

Пе тар Ко стић, до а јен ме ђу срп ским кул тур ним де лат ни ци ма на про-
сто ру Ста ре Ср би је и Ма ке до ни је, у же љи да се би и сво јим чи та о ци ма 
об ја сни узро ке те шког ста ња срп ског на ро да на овим про сто ри ма у 19. 
ве ку, об ја вио је зна тан број ра до ва о по ли тич кој, кул тур ној и дру штве ној 
исто ри ји Ста ре Ср би је у 18. ве ку и ти ме дао дра го цен до при нос срп ској 
исто ри о гра фи ји. Тај до при нос уто ли ко је ве ћи јер је Ко стић об ја вио, пре-
фор му ли сао или ис ко ри стио исто риј ске из во ре ко ји су не ко ли ко де це ни-
ја на кон то га не по врат но не ста ли. На и ме, члан ци у ко ји ма се он освр ће 
на де це ни је пре свог ро ђе ња оста ли су, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, је ди ни 
из вор за чи тав низ исто риј ских до га ђа ја и про це са и без њих би ло би вр ло 
те шко, ако не и не мо гу ће, исто рио граф ски об ра ђи ва ти про шлост Ста ре 
Ср би је на раз ме ђу 18. и 19. ве ка.

И Ко сти ће ви ра до ви о до га ђа ји ма у ко ји ма је био уче сник и са вре ме-
ник та ко ђе су од из у зет ног зна ча ја за срп ску на у ку и кул ту ру. Као све док 
до га ђа ја, са све шћу хро ни ча ра ко ји по том ству оста вља пи са ни траг о свом 
вре ме ну, об ја вио је низ ва жних чла на ка о лич но сти ма и уста но ва ма ко је 
су обе ле жи ле жи вот срп ског на ро да у Ста рој Ср би ји и ак тив ност срп ске 
ди пло ма ти је у дру гој по ло ви ни 19. и по чет ком 20. ве ка. Хро ни чар ски 
стил по вре ме но је до пу ња вао лич ним успо ме на ма, чи ме је сво је тек сто ве 
осло бо дио кру тих сте га хро ни ке. Ко сти ће ва штам па на за о став шти на 
обим на је, ра зно ли ка и по у зда на, те сто га пред ста вља пр во ра зред ну гра ђу 
о јед ној епо си. 

Нај ви ше па жње Ко стић је по све тио При зре ну, тре ти ра ју ћи дру штве-
не, ет но граф ске, по ли тич ке и лек сич ке осо бе но сти овог гра да и ње го ве 
бли же око ли не. Без ње го вих ра до ва исто ри о гра фи ја, ан тро по ло ги ја и 
ср би сти ка би ле би ус кра ће не за при каз мно гих сег ме на та жи во та срп ске 
за јед ни це у При зре ну у по след њим де це ни ја ма осман ске вла сти. Ко стић 
је осли као срп ске при зрен ске оби ча је при ли ком ве рид бе, про сид бе и 
свад бе, опи сао на чин про сла вља ња кр сне сла ве, за пи си вао по сло ви це, 



за го нет ке, бро ја ли це и об ред не пе сме и та ко оста вио зна чај не ет но граф ске 
и лек си ко граф ске из во ре за про у ча ва ње кул тур не ба шти не ме то хиј ских 
Ср ба.

При ре ђи ва чи
 

574



ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ КЊИ ГЕ ПЕ ТРА КО СТИ ЋА,  
ЛИ СТИ ЋИ ИЗ ДА ЉЕ И БЛИ ЖЕ ПРО ШЛО СТИ

UDC 930.1:929 Kostić P.

Бе о град ски са јам књи га 
Штанд Кан це ла ри је за Ко со во и Ме то хи ју 

28. ок то бар 2017.

Алек сан дра Но ва ков

БИ О ГРАФ СКИ ПРИ КАЗ ПЕ ТРА КО СТИ ЋА

На пи та ње ко је Пе тар Ко стић – од го вор је да је то нај зна чај ни ји Ср бин 
При зре нац сво га до ба и јед на од нај зна ме ни ти јих лич но сти Ста ре Ср би је 
и Ма ке до ни је уоп ште. 

До зво ли ће те ми да бу дем по ма ло лич на али за то имам и раз лог. 
На и ме, за Пе тра Ко сти ћа пр ви пут сам чу ла као де вој чи ца, ка да сам на 
при зрен ском гро бљу при ме ти ла јед ну по себ ну по ро дич ну гроб ни цу. Пи-
та ла сам ко је то – ни ко ни је знао да ми од го во ри. Мо ја ули ца у При зре ну 
је де ве де се тих го ди на 20. ве ка по не ла ње го во име, та да су ми упу ће ни ји 
ре кли да је то не ка ва жна лич ност из про шло сти... Тек сам као сту дент 
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исто ри је, пи шу ћи се ми нар ски рад о При зре ну, спо зна ла ко је био Ко стић 
и из го ди не у го ди ну за ме не је био све ве ћи и зна чај ни ји. Мо за ик сам по-
ла ко скла па ла у бе о град ским ар хи ви ма пи шу ћи исто ри јат При зрен ске бо-
го сло ви је. Пра ву сли ку ја сно сам ви де ла тек ис тра жу ју ћи срп ске сред ње 
шко ле у Осман ском цар ству. Да не сам про во ди ла чи та ју ћи ње го ву пре-
пи ску, из ве шта је, про це не, иде је.

Пе тар Ко стић спа да у ред исто риј ских лич но сти ко је пред ста вља ју 
сим бол вре ме на и про сто ра у ко јем су жи ве ле и ра ди ле. То ком свог де ло-
ва ња у Ста рој Ср би ји за вре ме осман ске вла сти био је про фе сор и рек тор 
Бо го сло ви је, ди рек тор Срп ске гим на зи је у Со лу ну, се кре тар Ве ле шко-де-
бар ске и Ра шко-при зрен ске ми тро по ли је, ре фе рент основ них шко ла, пред-
сед ник мно гих дру шта ва и удру же ња. Био је по сла ник и пред сед ник 
Скуп шти не осман ских Ср ба. По сле осло бо ђе ња 1912. и 1918. оба вљао је 
ду жно сти на чел ни ка и се на то ра. Био је лич ност од из у зет ног зна ча ја за 
Срп ску вла ду и њен по ве ре ник. Обра зо ван, ин те ли ген тан, чо век ши ро ких 
ви ди ка и чвр стих уве ре ња. 

Пе тар Ко стић је по ре клом из Бро да у Го ри, из по ро ди це Ле ков ци. 
Два де се тих го ди на 19. ве ка ње го ви пре ци су из Го ре пре бе гли у При зрен 
да би са чу ва ли пра во слав ну ве ру. Де да Ла зар био је чу ве ни ће ха ја, а отац 
Ко ста ба вио се про да јом по лов не сук не не оде ће. Мај ка Ана ста си ја би ла 
је до ма ћи ца, али се шко ло ва ла у При зре ну, у пр вој жен ској шко ли.

Ро ђен је у При зре ну 24. ју на 1852. го ди не. У род ном ме сту је за вр шио 
основ ну шко лу (1859–1864) и два раз ре да ни же гим на зи је (1866–1868), а 
за тим и обу ћар ски за нат (1868– 1869). За хва љу ју ћи ма те ри јал ној по мо ћи 
Си ме Ан дре је ви ћа Игу ма но ва у бе о град ској Бо го сло ви ји (1869–1873) на-
ста вио је шко ло ва ње као др жав ни пи то мац. 

По сле за вр ше ног шко ло ва ња Ко стић је по ста вљен за на став ни ка Бо го-
сло ви је у При зре ну (1873), где је пре да вао срп ски и цр кве но сло вен ски је зик 
и дог ма тич ко бо го сло вље, по не кад и об ре до сло вље, од но сно ли тур ги ју.

По сле смр ти рек то ра Бо го сло ви је Или је Ста ври ћа, 1879. го ди не, са 
на став ни ком Ђор ђем Кам пе ре ли ћем пре у зео је ча со ве пре ми ну лог рек то-
ра. Та да је Си ма Игу ма нов пред ло жио Срп ској вла ди да по сло ве упра ви-
те ља при вре ме но оба вља Пе тар Ко стић, што је и усво је но.

При хва та њем ду жно сти за ступ ни ка рек то ра у шко ли пре у зео је уло гу 
из ве шта ча срп ске вла де о Бо го сло ви ји и о по ли тич ким при ли ка ма у Ста-
рој Ср би ји. Због јед ног ком про ми ту ју ћег пи сма био је ухап шен апри ла 
1880. го ди не. У за тво ру у Би то љу про вео је пет ме се ци и на кон то га ни је 
смео да се вра ти у При зрен па је от пу то вао у Бе о град. У не ку ру ку при-
нуд ни бо ра вак у срп ској пре сто ни ци Ко стић је ис ко ри стио да до пу ни сво-
је зна ње, те је у Учи тељ ској шко ли слу шао ча со ве срп ског је зи ка, исто-
ри је и пе да го ги је. 

Ко стић се вра тио у При зрен кра јем сеп тем бра 1881. го ди не и на ста-
вио је рад у Бо го сло ви ји. За рек то ра је по ста вљен 8. ја ну а ра 1883. го ди не. 
То је пред ста вља ло са мо фор мал но сти ца ње зва ња, јер је Ко стић и до та да 
оба вљао по сло ве из упра ви тељ ског де ло кру га. На ме сту рек то ра про вео 
је ви ше од шест го ди на, све до 1889. го ди не.
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Као упра ви тељ Бо го сло ви је, је ди ног про свет но-по ли тич ког цен тра 
у том де лу Ста ре Ср би је, Ко стић је био за ду жен и по све тио се про бле му 
основ них шко ла на Ко со ву и у Ме то хи ји, те је Срп ску вла ду пе ри о дич но 
из ве шта вао о њи хо вом ра ду. Ко стић је, у до го во ру са цр кве но-школ ским 
оп шти на ма, та мо где их је би ло, отва рао шко ле и по ста вљао учи те ље, 
углав ном свр ше не при зрен ске бо го сло ве. Бо ље уче ни ке слао је на шко ло-
ва ње у Бе о град, ода кле су не ки од ла зи ли и на да ља уса вр ша ва ња у ино-
стран ство. Ко стић се ста рао и о по ди за њу школ ских згра да по се ли ма 
Ста ре Ср би је. 

По ред по сло ва из рек тор ског де ло кру га, Ко стић се успе шно опро бао 
и у ди пло ма ти ји, на по слу ле га ли за ци је срп ских уџ бе ни ка у Осман ском 
цар ству. У до го во ру са срп ским вла сти ма оти шао је у Ца ри град и од осман-
ског Ми ни стар ства про све те зва нич но за тра жио до зво лу за пре нос и 
сло бод ну упо тре бу оних књи га из Ср би је ко је прет ход но про ђу осман ску 
цен зу ру. Ње го ва ди пло мат ска ак ци ја је уро ди ла пло дом – ца ри град ске 
вла сти су одо бри ле уџ бе ни ке. То је био пр ви ко рак у ле га ли зо ва њу срп ске 
про па ган де у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. На кон то га отва ра не су но ве 
срп ске шко ле на чи та вом про сто ру Осман ског цар ства. Че тр де сет го ди на 
ка сни је Ко стић је у пи сму Јо ва ну Ха џи Ва си ље ви ћу на пи сао да је то тре-
ну так ка да су Тур ци пр ви пут до пу сти ли срп ско име, јер је на уџ бе ни ци ма 
ста ја ло „за основ не срп ске шко ле у Ото ман ској им пе ри ји”.

Ко сти ће ви ус пе си у Ца ри гра ду и При зре ну иза зва ли су за вист ко ле-
га у Бо го сло ви ји и по је ди них чла но ва При зрен ске цр кве не оп шти не, што 
је до ве ло до по ја ве раз ми ри ца ме ђу на став ни ци ма. Ко стић ни је ду го остао 
на ме сту рек то ра Бо го сло ви је. Пре дао је ду жност али је и да ље био нај-
зна чај ни ја лич ност не са мо у Бо го сло ви ји и у При зре ну не го и у ве ли ком 
де лу Ста ре Ср би је. Уз на став нич ку, вр шио је и ре ви зор ску ду жност, за сту-
пао је рек то ра код тур ских вла сти, уз то и да ље је био по ве ре ник срп ске 
вла де и одр жа вао ве зе с осман ским вла сти ма у ве зи с Бо го сло ви јом и оста-
лим срп ским шко ла ма. 

Пе тар Ко стић био је осни вач, вла сник, ди рек тор и на став ник Срп ске 
гим на зи је „Дом на у ке” у Со лу ну. На и ме, Срп ској вла ди је био нео п хо дан 
у отва ра њу Срп ске гим на зи је у Со лу ну, јер је за ди рек то ра би ло потребно 
иза бра ти лич ност ко ја би по ред по зна ва ња тур ског је зи ка по се до ва ла и ди-
пло мат ску гип кост, ка ко би се но си ла с тур ским вла сти ма, али и с грч ком 
и бу гар ском про па ган дом у Со лун ском ви ла је ту. То ком три го ди не ра да 
(од 1894. до 1897). Ко стић је вр шио и ду жност школ ског ре ви зо ра и ста рао 
се о отва ра њу срп ских шко ла у Со лун ском ви ла је ту, укљу чу ју ћи и отва-
ра ње Ви ше жен ске шко ле у Со лу ну, у че му је и ус пео. 

На кон три го ди не ра да у Со лу ну Ко стић се 1897. го ди не вра тио у При-
зрен. Нај у ти цај ни јег Ср би на, по по врат ку из Со лу на, у При зре ну је до че као 
Ди о ни си је, но во по ста вље ни ми тр о по лит Ра шко-при зрен ске ми тр о по ли је, 
пр ви Ср бин на кон мно го го ди на. Њи хо ви од но си од по чет ка ни су би ли 
хар мо нич ни, го то во од мах се по ја ви ла су рев њи вост, по свој при ли ци због 
то га што су по пу лар ност и ути цај Пе тра Ко сти ћа сме та ли но вом ми тр о-
по ли ту. По вод за су коб је бр зо ис кр сао. Ко стић је, на и ме, као члан цр кве не 
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оп шти не, за ме рио ми тро по ли ту што је за бра нио да се сед ни це Оп шти не 
одр жа ва ју у Ми тр о по ли ји, као што је до та да би ла прак са. Због овог су ко-
ба Ср би При зрен ци су се окре ну ли про тив ми тр о по ли та. Ди о ни си је је на-
пу стио При зрен и у Пље вљи ма про вео го ди ну да на. С вре ме ном је про на-
ђе но ком про ми сно ре ше ње, Ко стић је оти шао из При зре на у Ско пље, на 
ме сто ре фе рен та за основ не шко ле, с по вер љи вом ми си јом у срп ском кон-
зу ла ту, а ми тр о по лит се вра тио у При зрен (1898).

За се кре та ра Ве ле шко-де бар ске епа р хи је по ста вљен је по чет ком 1900, 
а фе бру а ра на ред не го ди не вра ћен на ду жност про свет ног ре фе рен та у 
Ско пље. Био је не за до во љан и ого р чен због ових пре ме шта ња и тра жио 
је по вра так у При зрен. Уз по моћ но вог ра шко-при зрен ског ми тр о по ли та 
Ни ћи фо ра вра тио се у При зрен 1901. на ме сто се кре та ра Ми тро по ли је и 
на тој ду жно сти остао је до 1920. го ди не. 

На кон Мла до ту р ске ре во лу ци је, на из бо ри ма за Скуп шти ну Ср ба 
Осман ли ја за по сла ни ка је иза бран Ко стић. Као нај ста ри ји по сла ник био 
је пред се да ва ју ћи, а за тим је иза бран и за пред сед ни ка Скуп шти не ото-
ман ских Ср ба у Ско пљу 1909. го ди не.

За вре ме бал кан ских ра то ва ра дио је при шта бу Тре ће ар ми је у При зре-
ну. За вре ме Пр вог свет ског ра та био је ин тер ни ран у Бу гар ску (1916–1918), 
а ње го ве спи се, књи ге и до ку мен та ци ју за пле ни ли су Бу га ри и од не ли у 
Со фи ју, где се мо жда и да нас на ла зе.

По ста вљен је 1922. го ди не за на чел ни ка не по сред них по ре за Ми ни стар-
ства фи нан си ја. Ја ну а ра 1932. го ди не иза бран је за се на то ра из Вар дар ске 
ба но ви не. 

Пре ми нуо је у са на то ри ју му у Ско пљу, 12. ју ла 1934. го ди не. Са хра њен 
је на Пра во слав ном гро бљу у При зре ну, уз ве ли ке по ча сти и у при су ству 
ве ли ког бро ја зна ме ни тих лич но сти и грађана.

Ко стић као по ве ре ник срп ске вла де

Ко стић је имао при ја те ље ме ђу свим ве ро и спо ве сти ма, љу ди су га 
це ни ли а не ки Ар ба на си, што је по ма ло за чу ђу ју ће, пла ши ли су га се. Био 
је вр ло по што ван и це њен ме ђу зна чај ним лич но сти ма Бе о гра да. По ред 
вред них ин фор ма ци ја срп ској ди пло ма ти ји че сто је у сво јим из ве шта ји ма 
да вао да ле ко ви де пред ло ге и пла но ве за да љи рад. Ње го ви из ве шта ји пом-
но су се чи та ли у Бе о гра ду и из њих су се из вла чи ли за кључ ци и по у ке. 
Још 1883. ука зи вао је на опа сно сти од успе ха бу гар ске про па ган де ју жно 
од Шар-пла ни не. Да ле ко ви до је за кљу чио да је Бу гар ска из два ја њем ве-
ли ких нов ча них сред ста ва до те го ди не већ „по бу га ри ла” Ско пље, а да 
је пот пу ни гу би так Те то ва за срп ску ствар го то во из ве стан. Исте го ди не 
у пи сму срп ским вла сти ма на пи сао је: „Ср би ма ни шта дру го не пре о ста је 
не го да се се ле или ги ну или да се тур че, ар на у те, гр че или бу га ре”. 

Ко стић је упо зо ра вао вла сти у Ср би ји да Ср ба та мо ви ше не ће би ти 
ако им Ср би ја не по мог не. За кљу чио је: „Да би се пак ко ли ко то ли ко ста ло 
на пут све му оном што нам на род у овим кра је ви ма са ти ре, па му из да на 
у дан све већ ма и оп стан ку пре ти, од већ је ну жно, да Вла да ње го вог ве-
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ли чан ства кра ља пре ду зме ка кав енер ги чан ко рак, ко ји ће она нај бо ље 
уме ти и иза бра ти.” 

Ко стић је исто вре ме но пред ла гао да се срп ски жи ваљ на о ру жа ка ко 
би, ио на ко оста вљен сâм се би, ба рем мо гао да пру жи от пор на сил ни ци ма. 
Он је и уче ство вао у ак ци ји на о ру жа ња Ср ба ко ји су сме ли но си ти и ко ји 
су би ли ка дри са чу ва ти оруж је. Ко сти ће ви из ве шта ји су и те ка ко под-
ста кли Срп ску вла ду да ми сли и де ла...

Пре га лац на дру штве ном по љу

Иа ко за о ку пљен про свет ним, на ци о нал ним и ди пло мат ским ак тив-
но сти ма, Ко стић ни је за по ста вио ни дру штве ни ак ти ви зам. Био је члан, 
пред сед ник, бла гај ник и се кре тар број них срп ских дру шта ва и ор га ни за-
ци ја, а не ке је чак сâм осно вао или до при нео њи хо вом осни ва њу. Био је 
ини ци ја тор осни ва ња при зрен ског Дру штва Све ти Са ва 1880. го ди не, а 
убр зо по том, 1885. ис ту пио је као идеј ни тво рац ства ра ња пр вог пе вач ког 
дру штва Ста ре Ср би је „Све ти Урош”. Уче ство вао је и у осни ва њу под од-
бо ра дру штва „Кње ги ња Љу би ца” у При зре ну. Уз рек то ра Бо го сло ви је 
Сте ву Ди ми три је ви ћа и ми тро по ли та Ни ћи фо ра био је ини ци ја тор уста-
но вље ња нов ча ног фон да, сво је вр сне срп ске бан ке Фон да Цр кве Све тог 
Ђор ђа, ко ји је имао ве о ма ва жну уло гу у еко ном ском на прет ку Ср ба. 
Ко стић је био и пр ви пред сед ник Управ ног од бо ра за град њу елек трич не 
цен тра ле, по ча сни члан Срп ског по љо при вред ног дру штва у Бе о гра ду, 
члан Со кол ског дру штва као и до пи сни члан Скоп ског на уч ног дру штва.

За ро до љу би ви рад срп ска и ју го сло вен ска др жа ве су Ко сти ћа од ли ко-
ва ле Ор де ном Све тог Са ве III и II ре да, Ка ра ђор ђе вом зве здом IV сте пе на 
и Ор де ном Ју го сло вен ске кру не IV сте пе на. Дру штво Све ти Са ва од ли-
ко ва ло га је Ме да љом Дру штва Све тог Са ве. За књи гу Цр кве ни жи вот... 
до био је на гра ду Срп ске кра љев ске ака де ми је из За ду жби не ар хи ман-
дри та Ни ћи фо ра Ду чи ћа. 

Ко сти ће ва по ро ди ца

Оже нио се 1876. го ди не Ма ри цом Ми тро вић, ко ја је по ре клом из око-
ли не Де бра. Има ли су де се то ро де це: Дра гу тин, Мил ка, На да, Дра гу тин 
(по но во), Дан ка, До ста на, Ми лош, Вла да, Ле по са ва и Алек сан дра. Над жи-
вео је сво је че тво ро де це. Пр во ро ђе ни син Дра гу тин и кћи Ле по са ва пре-
ми ну ли су у де тињ ству. Ћер ка Мил ка умр ла је и за со бом оста ви ла че ти ри 
си на, ста рих од шест ме се ци до че ти ри го ди не. За вре ме Пр вог свет ског 
ра та из гу био је си на Ми ло ша, ап сол вен та Тех нич ког фа кул те та у Бе о гра-
ду и ка пла ра срп ске вој ске. 

Ка ко се При зрен оду жио овом ве ли ка ну?

На кон Дру гог свет ског ра та Ко сти ће во име ни је се по ми ња ло. Гра-
ђан ство При зре на као да је за бо ра ви ло на ње го во по сто ја ње и за слу ге. 
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Но, де ве де се тих го ди на 20. ве ка се ћа ње на ње га и ње гов рад по ла ко се 
вра ћа. Две ње го ве књи ге – Цр кве ни жи вот и Про свет но-кул тур ни жи-
вот – до жи ве ле су фо то тип ска из да ња (1998). Из ра ђе на је и ње го ва би ста 
(рад Дрин ке Ра до ва но вић), ко ја на жа лост ни је до че ка ла да бу де ви ђе на у 
При зре ну (за вр ше на је 1999), већ је по ста вље на ис пред при зрен ске Бо го-
сло ви је „Све ти Ки ри ло и Ме то ди је” у Ни шу. Фе сти вал по зо ри шних ама-
те ра Ју го сла ви је – При зрен ске по зо ри шне све ча но сти – по не ло је име Петра 
Ко сти ћа. Исто ри чар књи жев но сти проф. др Вла ди мир Бо ван на пи сао је 
књи жи цу о Пе тру Ко сти ћу (1997), а Ар хив Ср би је и При зрен ски округ 
су исте го ди не у су и зда вач ком по ду хва ту об ја ви ли ње го ву Ау то би о гра-
фи ју, ко ју је при ре ди ла Вје ра Ми тро вић. Исте го ди не, 7. и 8. но вем бра у 
При зре ну је одр жан на уч ни скуп Пе тар Ко стић, жи вот и де ло у ор га ни-
за ци ји При зрен ског окру га и Исто риј ског ин сти ту та СА НУ. Уче ство ва ли 
су зна чај ни срп ски исто ри ча ри. 

* * *

О жи во ту Пе тра Ко сти ћа се ре ла тив но до ста пи са ло, али ње гов жи вот-
ни пут још увек ни је до крај и све стра но осве тљен. Неоп  ход но је иш чи та ти 
ње го ву огром ну пре пи ску ко ја је по хра ње на у Ар хи ву Ју го сла ви је, Ар хи ву 
Ср би је, Ар хи ву СА НУ и На род ној би бли о те ци Ср би је, те у ар хи ви ма у 
Бу гар ској и Ма ке до ни ји. При ли чан део ње го вих пи са ма пред ста вља пре-
пи ску с ми тро по ли том Ми ха и лом, Љу бо ми ром Ко ва че ви ћем, Сто ја ном 
Но ва ко ви ћем, Јо ва ном Ха џи Ва си ље ви ћем и мно гим дру гим лич но сти ма 
ко је су обе ле жи ле по ли тич ку и кул тур ну исто ри ју Ср ба у 19. и по чет ком 
20. ве ка. Из жи во та и де ла Пе тра Ко сти ћа и да нас се мо гу из вла чи ти поу ке, 
он нас и да ље учи и под сти че да раз ми шља мо и де ла мо за до бро бит При-
зре на и Срп ства као и он не ка да. Чла но ви ма Дру штва при ја те ља Ма на-
сти ра Све тих ар хан ге ла он је зве зда во ди ља при свим њи хо вим за да ци ма, 
пре све га да ду хов но об но ве При зрен. 

Урош Ше шум

ДЕ ЛО ПЕ ТРА КО СТИ ЋА

Пе тар Ко стић је иза се бе оста вио при лич ну би бли о гра фи ју. Го то во 
це лог жи во та је пи сао ма ње при ло ге и члан ке и об ја вљи вао их у ча со пи-
си ма и днев ним ли сто ви ма то ком дру ге по ло ви не 19. и пр ве по ло ви не 20. 
ве ка. Ње го ви тек сто ви тре ти ра ли су че шће про шлост не го са вре ме на 
де ша ва ња у Ста рој Ср би ји и углав ном су би ли окре ну ти ка исто ри ји про-
свет ног, кул тур ног и ду хов ног жи во та та мо шњих Ср ба. Је дан део сво јих 
тек сто ва о При зре ну Ко стић је у по зним го ди на ма про ши рио, до пу нио и 
те мат ски уоб ли чио у три књи ге: Спо ме ни ца пе де се то го ди шњи це ра да 
Бо го слов ско-учи тељ ске шко ле у При зре ну (Бе о град, 1925), Цр кве ни жи-
вот пра во слав них Ср ба у При зре ну и ње го вој око ли ни у 19. ве ку (Бе о град, 
1928), Про свет но-кул тур ни жи вот пра во слав них Ср ба у При зре ну и ње го вој 
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око ли ни у 19. и 20. ве ку са успо ме на ма пи сца (Ско пље, 1933). Ба зи ра не на 
ра ни јим ис тра жи ва њи ма, али зна чај но до пу ње не и про ши ре не но вим по-
да ци ма, ове три књи ге пред ста вља ју де та љан при каз кул тур ног и ду хов ног 
жи во та срп ске за јед ни це у Ме то хи ји до осло бо ђе ња 1912. го ди не. Упр кос 
то ме што су на пи са на у пр вој по ло ви ни 20. ве ка, сва три де ла и да нас пред-
ста вља ју по ла зну осно ву и не за о би ла зно шти во за сва ко озбиљ но ис тра-
жи ва ње дру штве них, еко ном ских, по ли тич ких и кул тур них при ли ка у 
При зре ну и око ли ни у 18, 19. и пр вој по ло ви ни 20. ве ка.

Два свет ска ра та у пр вој по ло ви ни 20. ве ка и рат на са мом ње го вом 
кра ју уни шти ли су ве ли ки број ма те ри јал них, кул тур них и ду хов них 
тра го ва срп ске ба шти не на Ко со ву и Ме то хи ји. Мно ге ру ко пи сне књи ге, 
за пи си, нат пи си, ма на стир ске, цр кве не и при ват не ар хи ве, ко је су Пе тру 
Ко сти ћу би ле до ступ не, и ко је је оби ла то ко ри стио за пи са ње сво јих чла-
на ка, ни су пре жи ве ле тур бу лент ни 20. век. Раз не та пи је, се не ти, ар хи ве 
и бо го слу жбе не књи ге са за пи си ма из ве ко ва пре де вет на е стог, ко је је 
ко ри стио као из во ре за сво ја де ла, да нас су нам на жа лост че сто по зна те 
са мо на осно ву оно га што је Ко стић о њи ма на пи сао или на осно ву из во да 
из њих ко је је ци ти рао. Та ко је ар хи ва При зрен ске цр кве но-школ ске оп-
шти не уни ште на или раз не та за вре ме бу гар ске оку па ци је 1916–1918, те 
де та ље о ње ном функ ци о ни са њу да нас има мо са мо за хва љу ју ћи Ко сти-
ће вим тек сто ви ма. Иста је ствар са би о гра фи ја ма Ср ба за ду жби на ра из 
При зре на, о ко ји ма је пи сао пре бал кан ских ра то ва. Из во ри на ко је се по-
зи ва и ко је ци ти ра, да нас су или уни ште ни или из гу бље ни, те Ко сти ће во 
све до чан ство пред ста вља је ди ни из вор за исто ри ју овог гра да. 

Та ко ђе, не ки ар те фак ти, ко је је лич но ви део, или ко ји су му опи са ни 
до на ших да на не тра гом су не ста ли. На при мер, Ко стић је опи сао зво на и 
то по ве ко је су при зрен ске па ше до не ле као плен на кон уми ри ва ња Пр вог 
срп ског устан ка 1813. го ди не и до нео пре пис нат пи са с њих. То по ви су 
пре бал кан ских ра то ва од не ти у Ца ри град, а зво на су пре то пи ли Ау стро-
у га ри за вре ме оку па ци је 1916–1918, па Ко сти ће ви опи си ових пред ме та 
и пре пи си за пи са пред ста вља ју је ди ни траг о њи хо вом по сто ја њу.

Ко сти ће ви тек сто ви де ли мич но су по пу ни ли и пра зни не ко је је у срп-
ској исто ри о гра фи ји оста вио не мар ка чу ва њу пи са них тра го ва про шло-
сти у Ср би ји или уни ште ње ар хив ске гра ђе из пр ве по ло ви не 19. то ком 
ра то ва у 20. ве ку. У Ар хи ву Ср би је да нас по сто ји све га де се так до ку ме на-
та о вла да ви ни па ша лар ске по ро ди це Ро ту ла у Ме то хи ји, те да Ко стић о 
њи ма ни је пи сао на осно ву ко лек тив ног се ћа ња и из во ра из са ме Ме то хи-
је, да нас би би ло го то во не мо гу ће ишта ре ћи о по ли тич ким при ли ка ма 
у Ме то хи ји у пр ве че ти ри де це ни је 19. ве ка.

Ге не рал но, у ве ли ком бро ју слу ча је ва, Ко стић је био по след њи ко ји 
је ви део, про чи тао и пре нео са др жај ве ли ког бро ја исто риј ских из во ра пре 
не го што су не по врат но не ста ли. Ње го во по ре кло из по след ње хри шћан-
ске по ро ди це из Го ре као да му је пред о дре ди ло суд би ну да по след њи све-
до чи о ва жним пи та њи ма из исто ри је срп ске за јед ни це на Ко со ву и Ме-
то хи ји. Ње го ви ау то би о граф ски по да ци и ро до слов да нас су ма ње ви ше 
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је ди ни опи пљи ви и до вољ но по у здан траг о исла ми за ци ји Го ре, а ње го ве 
бе ле шке о овој жу пи пред ста вља ју нај вред ни је стра ни це на пи са не о исто-
ри ји и ет но гра фи ји ове обла сти.

Ни шта ма ње за слу ге Ко сти ће не ма ни у по гле ду при ка за до га ђа ја и 
про це са ко је је до жи вео и у ко ји ма је био све док. Ње го ви тек сто ви о При-
зрен ској ли ги и европ ским кон зу ли ма у При зре ну, као и о срп ском цр кве-
но-школ ском по кре ту у Ма ке до ни ји, пред ста вља ју пр во ра зред не исто риј-
ске из во ре, јер су на пи са не на осно ву се ћа ња лич но сти ко ја се на ла зи ла 
у епи цен тру до га ђа ја. Вред ност ње го вих успо ме на уве ћа ва то што је по 
свој при ли ци кон сул то вао соп стве не бе ле шке из пе ри о да ко ји је опи си вао, 
ар хив ску гра ђу и са вре ме ни ке уче сни ке до га ђа ја. 

Труд да са чу ва од за бо ра ва Ко стић је ис ка зао и у ет но гра фи ји. Опи-
сао је до де та ља на чин про сла ве Кр сне сла ве и свад бе них оби ча ја у При-
зре ну из вре ме на свог де тињ ства и зре лог жи во та, опет у по след њем 
тре нут ку, јер су ути ца ји из уже Ср би је на кон осло бо ђе ња 1912. по че ли 
да ме ња ју и на гри за ју и ове не ма те ри јал не остат ке про шло сти. При ли ком 
опи са слав ских и свад бе них оби ча ја Ко стић је до нео и за пи се об ред них, 
оби чај них и пе са ма дру ге вр сте, те је та ко спи ску сво јих за слу га до дао и 
очу ва ње на род них умо тво ри на. По ред пе са ма за пи сао је и об ја вио и на-
род не по сло ви це, за го нет ке и бро ја ли це, чи ме је са чу вао при ли чан број 
лек се ма ка рак те ри стич них за при зрен ски го вор и дао при каз мен та ли те-
та та мо шњих Ср ба. 

Ко сти ћев стил пи са ња ода је про фе со ра и на род ног про све ти те ља. 
Иа ко је мно го стру ко за слу жан за очу ва ње исто риј ских из во ра и за исто-
ри о гра фи ју, он ни је пре тен до вао да бу де исто ри чар. У сво јим тек сто ви ма 
он све до чи, ис ти че до бре и ло ше при ме ре, са ве ту је, под у ча ва, хва ли и ку ди, 
пре тва ра ју ћи че сто ти ме сво ја де ла у ама не те бу ду ћим по ко ле њи ма.

Жи во јин Ра ко че вић

СПА СА ВА ЊЕ ОД КО НАЧ НЕ ПРО ПА СТИ

У не си гур ним вре ме ни ма, у пре лом ним до га ђа ји ма по ја вљу је се ве-
ли ки број пу бли ка ци ја ко је пра те по је ди не лич но сти, обла сти, ме ста и 
гра до ве. Тај ре флекс, ко ји че сто до ла зи као ин стинкт или не ка уну тра шња 
по тре ба, за хва та ши ро ку по страт ну област ко ја се мо же, с об зи ром да се 
ра ди о не ста лим гра до ви ма, се ли ма и њи хо вом жи во ту, под ве сти под 
че сто упо тре бља ва ни тер мин – кул ту ра се ћа ња. 

При зрен, ње гов зна чај, исто риј ски, сим бо лич ки и тре нут ни по ло жај 
иза зи ва не пре ста ну па жњу из раз ли чи тих обла сти ства ра ња, од сен ти-
мен тал не за ви чај но сти, днев не по ли ти ке, на уч них сту ди ја по све ће них 
цр ква ма, гра ду, уста но ва ма, но шњи, оби ча ји ма, па до ур ба них ле ген ди, 
анег до та или зна чај них и за слу жних лич но сти. 

Књи га Ли сти ћи из да ље и бли же про шло сти ко ју су при ре ди ли др 
Алек сан дра Но ва ков и др Урош Ше шум из два ја се из ове гру пе тек сто ва 
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сво јим ја сним ме то до ло шким и на уч ним кон цеп том ко ји об у хва та јед ну 
вр сту ши ро ког пре се ка жи во та, де ло ва ња и по ло жа ја на шег чо ве ка на 
под руч ју Ста ре Ср би је. 

Ли сти ћи из да ље и бли же про шло сти, зби р ка тек сто ва об ја вље них 
у пе ри о ди ци из ме ћу 1902. и 1934. јед на су вр ста мо за и ка ко ји за хва та 
раз ли чи те обла сти де ло ва ња Пе тра Ко сти ћа, укљу чу ју ћи и дра го це но 
по зи ва ње на до ку мен те и из во ре ко ји су не ста ли и без ко јих би исто ри о-
гра фи ја ових кра је ва и При зре на би ла дру га чи ја и си ро ма шни ја. Ко стић 
при па да рет кој гру пи љу ди ко ја је ве ћи ну сво јих ак тив но сти и жи во та 
по све ти ла на ци о нал ном, кул тур ном, ду хов ном и еко ном ском про гре су у 
скла ду с иде ја ма оп стан ка и осло бо ђе ња свог на ро да. Ши ро ки за хват 
раз ли чи тих про бле ма усло вио је жи вот ни прин цип да се пре ци зно, што 
се у овим тек сто ви ма ви ди, ана ли зи ра узрок, деј ство и по сле ди ца од ре ђе-
ног про бле ма, су ко ба или до га ђа ја. Ова кав при ступ омо гу ћио је Ко сти ћу 
да у јед ном ду гом пе ри о ду бу де но си лац про свет них, кул тур них и ду хов-
них де лат но сти и стре мље ња. 

Вре ме, не мир но и пре лом но, вре ме про па да ња јед не им пе ри је и по-
ја ва сна жних бу гар ских, грч ких, ал бан ских, ау стриј ских ути ца ја до во-
ди ла је по је дин ца у по ло жај трај не угро же но сти. Пе тар Ко стић се на ла зио 
у по зи ци ји да мно го пу та спа са ва од ко нач не про па сти до ку мен та, цр кве-
не спо ме ни ке, шко ле, оби ча је, на ци о нал не рад ни ке и мо гло би се ре ћи да 
се ве о ма до бро сна ла зио у та квим гра нич ним си ту а ци ја ма. Са мо рет ки 
су успе ва ли да, та ко ду го, жи ве у кон флик ту, а са мо по себ ни су из њих 
из ла зи ли из ве ћи не као по бед ни ци. Тек по не ко је о тим по бе да ма мо гао 
да све до чи на књи жев но уве р љив на чин. Пе тар Ко стић је да ро ви то и 
пре ци зно, уни вер зал ном и ра зу мљи вом сли ком – у ма ни ру нај бо љих 
књи жев них ме ста на ших ре а ли ста – сли као сво је вар љи во вре ме и ње го-
ве ју на ке. Раз у ме се да му то ни је би ла на ме ра и ам би ци ја, ни ти крат ки 
пре дах у раз ли чи тим по сло ви ма и су ко би ма, већ део лич но сти спо соб не 
да опа жа и је згро ви то са жи ма до га ђај, емо ци ју и осе ћа ње. Опис, ње му 
ја ко бли ског, Ма на сти ра Све тог Мар ка код се ла Ко ри ше је та ко при сан 
и ду бо ко ли чан да га до жи вља ва као осо бу и као жи ви, ак тив ни ор га ни-
зам, у ње га и у ње го ву уте ху укљу чен је са вре ме ни тре ну так осо ба ко је су 
му бли ске и на ко је се осла њао. Он пре по зна је ка ко на род Си му Ан дре-
је ви ћа Игу ма но ва до бро тво ра до жи вља ва као не бе ског за штит ни ка, све-
до чи да се бо ле сни ци по ла жу на ње гов гроб ра ди из ле че ња и да се ве ру-
је ка ко је он „са сво јих до брих де ла, до сто јан би ти све цем”. Оп шти не мир 
свог до ба да је сли ком у ко јој гру па Ал ба на ца, с пла тоа ис пред ре ке Би стри-
це, то ли ко ду го пу ца у згра ду Бо го сло ви је да је с ње сав мал тер от пао. Да-
на шњи угао по сма тра ња сме стио би ову сце ну у не ки филм ски кон текст. 
Из књи ге и исто ри је из ла зе раз ли чи те лич но сти ко је под се ћа ју на књи жев-
не ли ко ве или су се у на род ном пре да њу уоб ли чи ли у не кој град ској анег-
до ти. Два бра та Ми ше то ви ћа упа да ју у цр кву Све тог Спа са и у њој пре-
би ја ју не ког дер ви ша ко ји се ту усе лио с на ме ром да је пре тво ри у те ки ју. 
Овај до га ђај Ко стић за вр ша ва ре че ни цом: „та ко се она спа сла од ко нач не 
про па сти”. Зна ње и свест да се не што спа са ва од ко нач не про па сти је осно ва 
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де ло ва ња, а он се и сâм, као лич ност и по ро дич но, из ми цао од раз ли чи тих 
на па да, ве ру ју ћи у ко нач ни тре ну так сло бо де и осло бо ђе ња. 

Пе тар Ко стић је да на шњим је зи ком ре че но Го ра нац из Бро да ко ји је 
из ма као исла ми за ци ји. По след њи да ни хри шћа на на Го ри ње го ва су ин-
тим на и по ро дич на исто ри ја. Он је сли ка то пло и ме лан хо лич но: „До 1821. 
год. у Бро ду је оста ло би ло још не ко ли ко пра во слав них по ро ди ца ко је су 
се са ви ја ле око мо га де де, Ла за ра Ћа је”. 

Ње гов став ни је ис по вест сен ти мен тал ног гу бит ни ка, он је ак тив ни 
ства ра лац и кри ти чар ко ји и на кон осло бо ђе ња зна шта би, и ка ко, тре ба ло 
ра ди ти. Ко стић мо ли Ми ни стар ство про све те да спа са ва Пе вач ку дру жи-
ну ко ја је пре жи ве ла тур ско роп ство, „а умр ла је, на жа лост у сло бо ди” у 
ко јој „су цр кве у оста ло вре ме пот пу но глу ве”.

Ана ло ги ја с да на шњим тре нут ком не пре ста но се на ме ће у раз ли чи-
тим об ли ци ма: на си ље и страх од ње га на раз ли чи тим ни во ма, по ги би је 
и не прав да, те шка ко му ни ка ци ја, се о бе, вер ски су ко би, ре ги стро ва ње 
шко ла, до ступ ност књи га, не пре ста но и муч но пре го ва ра ње, тра гич не 
лич не суд би не, не ре ши ви про бле ми ма лог чо ве ка... 

При ре ђи ва чи др Алек сан дра Но ва ков и др Урош Ше шум, од лу ком 
да на ова кав на чин пред ста ве рад и вре ме Пе тра Ко сти ћа, по ка за ли су, у 
зна чај ном де лу ове књи ге, ци клич не про це се зла у ко ји ма сна га лич но сти, 
иде је ко је за сту па, ду бо ка ве ра и про све ће ност на ла зе пу те ве спа са ва ња 
од ко нач не про па сти.
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Мла ден Об ра до вић, вр стан по зна ва лац 
спољ но тр го вин ских од но са Ју го сла ви је и 
Ср би је дао је за ни мљив на слов књи зи, ко ја 
ће ве ро ват но за ин те ре со ва ти на уч ну и струч-
ну јав ност, али и ши ру чи та лач ку пу бли ку. О 
тој те ми – „еко ном ски од но си Ср би је и САД” 
– пи са но је (да по ме не мо са мо не ке: Љу би ша 
Ада мо вић, Да ни ца Ми лић, Је ли ца Пе тро вић), 
али ре ла тив но ма ло с об зи ром на зна чај те ме. 
Текст ко ји је пред на ма пред ста вља ши ру раз-
ра ду те ме ко ју је ау тор де ли мич но пред ста-
вио у Срп ској ен ци кло пе ди ји (1. том), 2011. 
го ди не.

За што је, о овој зна чај ној те ми, то ли ко ма ло 
пи са но код нас? Реч је о објек тив ним те шко-
ћа ма ко је сто је пред ис тра жи ва чем. У пред-
го во ру, ау тор нас упо зо ра ва о те шко ћа ма с 
ко ји ма се ис тра жи вач су сре ће већ са мим де-

фи ни са њем пред ме та ис тра жи ва ња, а за тим 
сле ди и ме то до ло шки про блем ко ји се из во ди 
из прeтходног про бле ма. За и ста, то је те жак 
ис тра жи вач ки по сао из два раз ло га. Пр во, 
због дис кон ти ну и те та по сто ја ња ме ђу на-
род но прав ног су бјек ти ви те та др жа ве Ср би-
је (Кне же ви не, Кра ље ви не с кра ја 19. и по-
чет ка 20. ве ка) и Ре пу бли ке Ср би је (од 2006. 
го ди не). Од пр вог до дру гог Сре тењ ског уста-
ва Ср би ја се из гу би ла, а срп ски на род жи вео 
је у Кра ље ви ни СХС, Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, 
ФНРЈ, СФРЈ и СРЈ. Дру го, ута па ње др жав но-
сти Ср би је у ши ре ви ше на ци о нал не за јед ни це, 
где су се ста ти стич ке ин фор ма ци је при ка зи-
ва ле на ни воу др жа ве (као што је прак са сву да 
у све ту!), због че га је ана ли зи ра ти со лид ном 
ста ти стич ком осно вом у кон ти ну и те ту еко-
ном ске од но се Ср би је и САД прак тич но не-
мо гу ће. Из тих раз ло га, ау тор је био при ну ђен 
да се упу сти у ме то до ло шки ма ње стро гу 
ва ри јан ту при ка зи ва ња еко ном ских од но са 
Ср би је и САД, ко ри сте ћи (где год је то мо-
гу ће утвр ди ти!) про ве ни јен ци ју пред у зе ћа 
(ме сто, вла сни ци и сл.). Ау тор нас на то упо-
зо ра ва у Пред го во ру, и по вре ме но у тек сту 
ко ји сле ди. Ње го ва ис трај на ис тра жи ва ња 
стати сти ке и ар хи ва у Ср би ји и САД (Кон гре-
сна би бли о те ка у Ва шинг то ну) да ла су ре-
зул та те ко ји су при ка за ни у овом ра ду у оној 
ме ри у ко јој су му би ле до ступ не ста ти сти ке 
„еко ном ских од но са Ср би је и САД”. За ни мљи-
во је ка зи ва ње ау то ра да, из истих раз ло га, 
ни аме рич ка стра на не ма та кву ста ти сти ку 
у сво јим ар хи ви ма.

Но, ау тор се ипак при хва тио вр ло иза зов-
ног по сла, тј. да пред ста ви еко ном ске од но се 
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два су бјек та ме ђу на род ног пра ва – САД и 
Ср би је. Дис кон ти ну и тет др жав но сти Ср би-
је, а ти ме и дис кон ти ну и тет еко ном ских од-
но са и ста ти стич ког при ка зи ва ња, при си лио 
је ау то ра да те ја зо ве ис пу ни дру гим (не ма ње 
за ни мљи вим и ва жним) исто риј ским са др жа-
ји ма. Ау тор је при ме нио ши ри де скрип тив ни 
при ступ, за др жа ва ју ћи се уз гред и на дру гим 
те ма ма, бли ским, али не у нај ди рект ни јој 
ве зи с на сло вом. На слов су ге ри ше да се рад 
ба ви еко ном ским од но си ма, али у ње му на-
ла зи мо и ма ње и ви ше од то га. Мо же се ре ћи 
да це лу про бле ма ти ку ау тор по сма тра са ста-
но ви шта САД – као ме ђу на род но прав ног 
су бјек та у кон ти ну и те ту по сто ја ња, на спрам 
срп ског на ро да раз ба ца ног по дру гим по ли-
тич ким „ен ти те ти ма” то ком исто ри је. Дру-
гим ре чи ма, зна чи да се ау тор ба ви од но си ма 
др жа ве САД с на ро дом срп ским у Ср би ји и 
срп ским на ро дом у ра зним исто риј ским вре-
ме ни ма у др жа ва ма ко је ни су Ср би ја.

Из тог раз ло га де ло Ср би ја и САД: крат ка 
исто ри ја еко ном ских од но са пред ста вља у 
пра вој ме ри урав но те жен од нос оп ште исто-
ри је и „еко ном ских од но са” (еко ном ски од-
но си схва ће ни у ши рем сми слу ре чи). То ни је 
„те жак” текст о еко ном ским те ма ма с број-
ним та бе ла ма, ди ја гра ми ма, гра фи ко ни ма и 
ко мен та ри ма, ко ји од би ја ши ру чи та лач ку 
пу бли ку. То је ла ко чи тљив текст ко ји не до-
ста так ста ти стич ких се ри ја пре мо шћа ва оби-
љем за ни мљи вих исто риј ских чи ње ни ца. Дру-
же ћи се с овом књи гом, чи та лац ће мно го 
са зна ти, не то ли ко из ну ме рич ких по да та ка, 
ко ли ко из исто риј ских за пи са.

По гле дај мо по бли же шта за еко но ми сте 
но си овај рад, за оне ко ји се за ни ма ју ста ти-
стич ки до ку мен то ва ном при вред ном исто-
ри јом Ср би је. У њој ће чи та лац еко но ми ста 
на ћи ви ше од оно га што је тра жио, а до не кле 
(у еко ном ском сми слу) ма ње од оно га што је 
оче ки вао. Сто га, овај рад је од ин те ре са и они-
ма ко ји се за ни ма ју за оп шту исто ри ју ди пло-
мат ских од но са Ср би је и САД, по ли ти ко ло зи-
ма, де мо гра фи ма (ре ци мо, до ста је по све ће но 
исе ља ва њу на шег на ро да из Ау стро у гар ске, 
Цр не Го ре и Ото ман ске им пе ри је у САД), са-
да шњим при вред ни ци ма и свим по сле ни ци ма 
из Ср би је ко ји се у окви ру сво је стру ке ба ве 
од но си ма са САД (у При вред ној ко мо ри, Ми-
ни стар ству спољ них по сло ва или оних при-
вред ни ка ко ји има ју те ку ће при вред не од но се 
са САД), а ко ји ма је по треб но ова кво ши ре 
пред ста вља ње од но са Ср би је и САД.

Дру ги пре вла ђу ју ћи ути сак чи та о ца је сте 
да ау тор чи та ву про бле ма ти ку Ср би ја –САД 
по сма тра као од нос Да ви да и (све ви ше до ми-
ни ра ју ћег) Го ли ја та: САД су у исто риј ском 
кон ти ну и те ту све сна жни је; док Ср би ја, ма ла 
зе мља ис пре ки да не др жав но сти, на спрам ги-
ган та све је сла би ја. Чи та о ца ко ји по чи ње да 
се дру жи с овом књи гом за ни ма ка да, ка ко и 
на ко ји на чин су ус по ста вље ни од но си не јед-
на ких парт не ра, тран сфор ма ци је њи хо вих 
од но са, итд. То је исто ри ја, а исто ри ја нас 
под у ча ва. При вред на исто ри ја по себ но. Ова 
књи га пру жа сво је вр сну ре тро спек ти ву би-
ла те рал них еко ном ских од но са, то ком вре-
ме на све сна жни јих САД, и Ср би је ко ја је у 
пе ри о ду ко ји ана ли зи ра овај рад – као по нор-
ни ца – по сто ја ла и не ста ја ла, па да ла и ус пи-
ња ла се, не рет ко као Фе никс. Од рас па да Ју-
го сла ви је, Ср би ја као да од по чет ка за по чи ње 
но ве од но се са САД. Тек про то ком вре ме на, 
ако бу де ми ра, у бу дућ но сти мо ћи ће да се 
пи ше пра ва, кон ти ну и ра на, исто ри ја еко ном-
ских од но са Ср би је и САД. У том сми слу свим 
бу ду ћим ис тра жи ва чи ма овај рад по слу жи-
ће као не за о би ла зан ком пен ди јум, или бо ље 
ре ћи увод, ка ко су ти еко ном ски од но си из-
гле да ли из ме ђу срп ског на ро да у Кне же ви ни, 
за тим Кра ље ви ни Ср би ји, срп ског на ро да у 
по ме ну тим др жа ва ма (Ау стро у гар ска, Цр на 
Го ра, Ото ман ска им пе ри ја), Кра ље ви ни Ју го-
сла ви ји, СФРЈ, СР Ју го сла ви ји, и САД.

Ме ђу на род но прав ни су бјек ти ви тет др жа ве 
Ср би је с ње ним еко ном ским иден ти те том, 
не мо гу ће је пра ти ти – јер га у пе ри о ди ма не ма; 
а и где га има у пр вим го ди на ма по сто ја ња 
не ма са вре ме них ста ти стич ких при ка зи ва ња 
(плат но би лан сна ста ти сти ка на пр вом ме сту). 
У по сле рат ној со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји 
ни је се при ка зи ва ла плат но би лан сна ста ти-
сти ка по ре пу бли ка ма. Сти ца ње не за ви сно-
сти Ср би је у 19. ве ку, укла па ње Ср би је у све 
фор ме Ју го сла ви је и по нов но по сто ја ње на 
ме ђу на род ној сце ни као др жа ва Ср би ја, те 
не по сто ја ње од го ва ра ју ће ста ти сти ке, во ди 
нас на те рен ме то до ло шке при ро де и основ-
ног пи та ња: ко је Ср би је или ко јих Ср ба? Ау тор 
пре мо шћа ва ова два основ на про бле ма оп-
штим исто риј ским на ра ти вом, са ста ти сти ком 
ко ли ко је има и у ка квом је об ли ку у он да шња 
вре ме на при ка зи ва на, или ана ли зом ме ђу-
на род но прав них до ку ме на та. Ми шље ња смо 
да је ја чи део ра да ко ји се од но си на тр го ви ну 
и ана ли зу спољ но тр го вин ских ре жи ма. 
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По гле дај мо из бли за овај рад. У са жет ку 
је дат оквир и са др жај књи ге. Пр во по гла вље 
је за ни мљи ва исто риј ска лек ти ра под на сло-
вом „Два ве ка по ве зи ва ња људ ских суд би на 
и зе ма ља”. Ту нас ау тор упо зна је да су Ср би 
из Ду бров ни ка сре ди ном 18. ве ка би ли пр ви 
ко ји су из на шег на ро да има ли тр го вин ске 
ве зе са САД. Са зна је мо да у исто вре ме по чи-
ње и исе ља ва ње Ср ба из Ау стро у гар ске. За тим 
се при ка зу је њи хо во на се ља ва ње, цр кве не 
оп шти не, удру же ња, до бр о твор на дру штва 
– али не ма би ло ка кве фор ме еко ном ских 
удру жи ва ња за по бољ ша ње њи хо вог еко ном-
ског по ло жа ја (фон до ва, за дру га и сл.). Реч 
је о исе ља ва њу го ле рад не сна ге ко ја ра ди на 
нај те жим по сло ви ма у САД. 

Дру го по гла вље („По че так фор мал них еко-
ном ских од но са и са рад ње”) пред ста вља пра-
ви увод у те му и од го ва ра на сло ву овог ра да. 
То су стра ни це ко је се чи та ју с ве ли ким ин-
те ре со ва њем. Ау тор да је исто риј ски оквир 
ус по ста вља ња ди пло мат ских од но са Ср би је 
и САД, при ка зу је се до но ше ње кон вен ци је 
ко јом се од ре ђу ју пра ва, иму ни те ти и при ви-
ле ги је кон зу ла р них аге на та Ср би је и САД 
(1881) и Тр го вин ског уго во ра из ме ђу Ср би је 
и САД (1881) [У при ло гу, на кра ју књи ге да ти 
су у це ли ни ови ва жни до ку мен ти ко ји су 
пре но ше ни у прав не осно ве ре гу ли са ња од-
но са САД и Ју го сла ви је и тра ја ли су ви ше 
од јед ног века]. На 23 стра не дат је опис и ту-
ма че ње до га ђа ја и љу ди ко ји су уче ство ва ли 
у то ме. То је вре ме ка да су САД иза шле из 
гра ђан ског ра та, а Ср би ја из ла зи ла из бор бе 
за пу ну ау то но ми ју, ка да су обе др жа ве ула-
га ле на по ре да се де фи ни шу на ме ђу на род-
ној сце ни. За ни мљи во је из не ти ста во ве по-
је ди них срп ских по ли ти ча ра из не тих на 
по чет ку еко ном ских од но са САД и Ср би је: 
„Ср би ја се из ла же ве ли кој опа сно сти уко ли ко 
до зво ли да се стра ни ка пи тал уво зи у ве ли-
ким (нео гра ни че ним) из но си ма, јер ми та да 
мо же мо би ти са мо над ни ча ри тих бо га тих 
ка пи та ли ста” (по сла ник Ми лан Ђу ри чић, стр. 
39), и „САД је нај сло бод ни ја зе мља, од чи јег 
ће по ли тич ког при ја тељ ства Ср би ја има ти 
бар те ко ри сти” (по сла ник Мар ко По по вић, 
стр. 39). И та да су се раз ма тра ли (не)рав но-
прав ни од но си и пред ла га но је да се у уго-
во ри ма „очи сти све што би мо гло да под се ћа 
на ра ни ји ва зал ни ста тус Ср би је”. Чи та ју ћи 
текст ових ме ђу на род них уго во ра Ср би је и 
САД ја сно се уо ча ва да су пи са ни у ду ху еко-
ном ског ли бе ра ли зма. Ср би ја је за САД би ла 

на пе ри фе ри ји ње них ин те ре са. Ка ко пра вил-
но на во ди ау тор, „тр го вин ска раз ме на САД 
са свим ју жно сло вен ским зе мља ма би ла је 
го то во за не мар љи ва, иа ко је исто вре ме но исе-
ља ва ње на ро да из Ау стро у гар ске, Ма ке до ни-
је и Цр не Го ре по сто ја ло све ин тен зив ни је” 
(стр. 40). Уз гред да на по ме не мо ка ко се исто-
ри ја по на вља – као и да го ре на ве де на ре че-
ни ца нај бо ље илу стру је већ на ве де ни про блем 
де фи ни са ња пред ме та ис тра жи ва ња. У овом 
по гла вљу на во де се и они за не мар љи ви еко-
ном ски од но си ко је су углав ном ини ци ра ли 
аме рич ки по слов ни љу ди. Би ло је ви ше стру-
ких по ку ша ја, али услед за ду же но сти Ср би је, 
по сле Бер лин ског кон гре са, мно ги про јек ти 
ни су ре а ли зо ва ни, де ли мич но и због За ко на 
о за шти ти до ма ће ин ду стри је (1873).

У Тре ћем по гла вљу („Еко ном ска са рад ња 
и тр го ви на до Пр вог свет ског ра та”) углав ном 
се разматра ме ђу соб на роб на раз ме на. У та-
бе ли бр. 1 „Тр го ви на Кра ље ви на Ср би ја –САД 
(у 000 ди на ра) у пе ри оду од 1884–1912.” при-
ка зу је се не пре кид ни де фи цит Ср би је у ре-
ла тив но сла бој тр го ви ни, без ика квог из во за 
из Ср би је у САД. По да ци у та бе ла ма 2 и 3, 
„Роб на струк ту ра уво за из САД у 1884. го-
ди ни; и Струк ту ра срп ског уво за из САД у 
1912. го ди ни”, за до во љи ће ра до зна лост на-
ших чи та ла ца. Та да, па и на да ље Ср би ја је 
сла би ји парт нер сву да у све ту, па и са САД 
то га вре ме на, и то ће оста ти све до да нас. 
Ау тор то ја сно на во ди и до бро об ја шња ва 
ши рим по ли тич ким и еко ном ским од но си ма 
у Евро пи с кра ја 19. и по чет ком 20. ве ка. Кроз 
раз ма тра ње овог пе ри о да и стал ног на сто ја ња 
Ср би је да очу ва са мо стал ност (на при мер, 
ца рин ски рат с Ау стри јом, итд.) ау тор на во-
ди: „Иа ко су САД ре ла тив но ка сно ушле у 
Пр ви свет ски рат, оне су то ком чи та вог тог 
ра та пру жа ле зна чај ну по моћ Ср би ји, пре све-
га ху ма ни тар ну, по чев ши још од 1912. го ди-
не. У ства ри, по све му су де ћи, из гле да да не 
по сто ји од та да па све до да нас, ни јед на го-
ди на у ко јој Ср би ја (а за тим Ју го сла ви ја) ни је 
од САД при ми ла би ло ху ма ни та р ну, би ло, 
не што ка сни је, фи нан сиј ску по моћ. Та ко за-
сно ва но при ја тељ ство, као и са ве зни штво то-
ком оба ве ли ка свет ска ра та, на ста вље но је до 
да на шњих да на, исти на с по је ди ним, кра ћим 
фа за ма ме ђу соб ног не ра зу ме ва ња и по не кад 
пре ки да укуп не са рад ње, као што се де си ло 
у 1999. го ди ни, на при мер, ка да је НА ТО бом-
бар до вао Ср би ју” (стр. 59). Да ли је ово мо жда 
ма ло пре те ра но твр ђе ње о та ко за сно ва ном 
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при ја тељ ству? На овом ме сту тре ба до да ти 
још не што: ко ли ки део ста нов ни штва Ср би-
је и срп ског на ро да у це ли ни (и ка ко) гле да 
од 1992, а по себ но 1999. го ди не, на све у куп не, 
и еко ном ске од но се по себ но, са САД.

Но, вра ти мо се по мо ћи САД. Че твр то по-
гла вље но си на слов „Аме рич ка по моћ Ср би-
ји уо чи и то ком Пр вог свет ског ра та”. Нај пре, 
тре ба ис та ћи да је пр ва по моћ Ср би ји из САД 
сти за ла од на ших исе ље нич ких удру же ња, 
за тим аме рич ког Цр ве ног кр ста, ко ја је ишла 
пре ко Стејт де парт мен та. Ов де тре ба на по ме-
ну ти ин ди ви ду ал не ак ци је Ми ха ј ла Пу пи на 
и Ма бел Гру јић код Кар не ги фон да ци је. „До 
ула ска САД у рат Ср би ја ни је при ма ла ди рект-
ну фи нан сиј ску по моћ те зе мље. За по моћ 
ко ју је Ср би ја од САД при ма ла по сред но, 
кроз кре ди те ко је су са ве знич ке зе мље до би-
ја ле од Аме ри ке, да би за тим њи хо ве од ре-
ђе не де ло ве усме ра ва ле на кре ди те Ср би ји, 
па са мим тим ни је би ло мо гу ће пре ци зи ра ти 
те ко ли чи не. Са сво је стра не, Ср би ја је на сто-
ја ла да уве ри САД да оче ку ју ту по моћ САД 
за сво је рат не на по ре, с јед не стра не, али је 
из ра жа ва ла же љу да САД узму уче шћа у по-
сле рат ном по ли тич ком и при вред ном раз во-
ју Ср би је, уз на го ве штај о ве ли ким мо гућ-
но сти ма за бу ду ћа ин ве сти ра ња аме рич ког 
ка пи та ла у Ср би ји” (стр. 66). „У ја ну а ру 1917. 
го ди не САД одо бра ва ју кре дит Ср би ји у из-
но су од 3 ми ли о на до ла ра. До 1926. го ди не, 
дуг, с аку му ли ра ном ка ма том до сти гао је 
из нос од 62 ми ли о на до ла ра САД... ју го сло-
вен ска стра на би ла је при ну ђе на да од ла же 
пла ћа ње ду га пре ма САД...” (стр. 66). Што 
се ти че тр го ви не у рат ном пе ри о ду, САД су 
одо бри ле за јам за на бав ку ро ба и ма те ри ја ла 
за раз вој по љо при вре де. „Што се ти че ста-
ти стич ких по да та ка о би ла те рал ној тр го ви-
ни то ком са мог Пр вог свет ског ра та, та квих 
по да та ка не ма на стра ни Ср би је...” (стр. 69). 

Према на шем ми шље њу, пе то по гла вље 
(„До при нос дво ји це ве ли ких Ср ба и Аме ри-
ка на ца раз во ју две ју зе ма ља и све та: Ми ха и ло 
Пу пин и Ни ко ла Те сла”) по ма ло је кон тро-
верз но са ста но ви шта ана ли зе еко ном ских 
од но са Ср би је и САД. Те сли на и Пу пи но ва 
за ла га ња за ин те ре се Ср ба и Ср би је су ин ди-
ви ду ал ни па три от ски и ху ма ни чи но ви, по-
себ но Пу пи но ва ма те ри јал на и по ли тич ка 
по моћ Ср би ји то ком ра та и по сле; ни шта од 
то га, ме ђу тим, ни је за бе ле же но у ста ти сти ци 
плат ног би лан са као по моћ вла де САД Ср би-
ји. Вла да СХС/Кра ље ви не Ју го сла ви је от пла-

ћи ва ла је вла ди САД рат ни дуг од 1926. до 
1957. (Та бе ла 4, стр. 90–91).

По гла вље ше сто („Еко ном ски од но си из-
ме ђу два свет ска ра та (1919–1939)”) раз ма тра 
пе ри од у ко јем САД из ла зе као до ми нант на 
по ли тич ка и еко ном ска си ла. Ср би ја као су-
бјект ме ђу на род них од но са не по сто ји. Ау тор 
(као и сви ис тра жи ва чи ко ји се ба ве ме ђу рат-
ним пе ри о дом) по но во се су сре ће с не ре ши вим 
про бле мом, а то је да пра ти еко ном ске од но се 
Ср би је и САД, јер Ср би је – не ма. Чак и оно 
што је Ју го сла ви ја, оскуд но је у чи ње ни ца ма. 
Сто ја ди но ви ће ва вла да на сто ји да из ба лан си-
ра еко ном ске од но се до та да шњег осла ња ња 
Кра ље ви не Ју го сла ви је на Фран цу ску и Ен-
гле ску, а ви ше на Ита ли ју и Не мач ку, а исто-
вре ме но и на САД. У од но су на САД при ли ке 
су про пу ште не. По ред по ме ну те та бе ле от пла-
те рат них ду го ва Ср би је, али са да као ду га 
др жа ве Ју го сла ви је, из Та бе ле 5 („Из во з-у воз 
Кра ље ви не СХС и Ју го сла ви је у САД”) (стр. 
109–110) ви ди се да не по сто је пот пу ни ста ти-
стич ки по да ци чак и за но во ство ре ну др жа ву, 
а Ср би је опет у ста ти сти ка ма не ма. Та кву вр-
сту про бле ма ау тор по ку ша ва да пре ва зи ђе 
епи зод ним по да ци ма по је ди них при вред них 
ак тив но сти аме рич ких и срп ских фир ми. Сто-
ја ди но вић је оче ки вао ве ћи при лив аме рич ког 
ка пи та ла у Ср би ји, али је оно на кра ју би ло 
не знат но – бе ле жи ау тор.

У сед мом по гла вљу („Би ла те рал ни од но-
си у то ку Дру гог свет ског ра та и у пе ри од до 
1970.”) ау тор се су о ча ва са истим пи та њем као 
и у тре ти ра њу ме ђу рат ног пе ри о да – од су-
ством по да та ка за Ср би ју. Сви по да ци од но-
се се на Ју го сла ви ју. Сто га је ау тор при ну ђен 
да Ју го сла ви ју тре ти ра као апрок си ма ци ју 
за Ср би ју (то, уз гред, ра де и при вред ни исто-
ри ча ри из дру гих ре пу бли ка бив ше ју го сло-
вен ске фе де ра ци је). Сто га се у овом по гла вљу 
го во ри о по сле рат ној по мо ћи Ју го сла ви ји 
(UN NRA, CA RE, итд.), вој ној по мо ћи, пре-
храм бе ној по мо ћи, о роб ној раз ме ни (ко ја је 
увек у де фи ци ту), ту ри зму, итд. 

У осмом по гла вљу („Еко ном ска са рад ња 
од 1970 до 1992. го ди не”) ја вља се већ дру га 
сли ка. И да ље се зва нич но не ис ка зу ју ста ти-
сти ке по ре пу бли ка ма, ко је су нео п ход не за 
струч ну ана ли зу. Ме ђу тим, ту се по сред ним 
пу тем мо же већ го во ри ти о срп ским фир ма-
ма, ги гант ским спољ но тр го вин ским пред у-
зе ћи ма „Ге нек су” и „Инек су”. То пред ста вља 
за ни мљи во при ка зи ва ње из ве сног ти па еко-
ном ских од но са Ср би је и САД. Исту ана ло-



589

ги ју ау тор пра ви с бе о град ским бан ка ма – 
Ју го бан ком, Ин вест бан ком и По љо бан ком 
– у њи хо вим од но си ма с аме рич ким бан ка ма; 
или за јед нич ким ула га њи ма срп ских и аме-
рич ких пред у зе ћа (Та бе ла 8). У це ли ни, ово 
по гла вље ба ви се еко ном ским од но си ма на 
ни воу Ју го сла ви је: „Го то во све што је ов де 
ре че но за од но се у тр го ви ни СА Д–Ју го сла ви-
ја, нај ве ћим де лом ва жи ло је и за од но се у 
тр го ви ни Ср би је (као са став ном де лу та да-
шње Ју го сла ви је) са САД у истом пе ри о ду” 
(стр. 140).

У де ве том по гла вљу („Роб на раз ме на од 
1970. до уво ђе ња санк ци ја 1992.”) по ја вљу је 
се зва нич на ста ти сти ка по ре пу бли ка ма од 
1971. го ди не. На осно ву по да та ка из Та бе ле 9 
(„Роб на раз ме на Ср би ја –САД 1971–1992. го-
ди не”, стр. 141) ау тор за кљу чу је да су „САД 
то ком пе ри о да 1971–1992. го ди не (тј. до уво-
ђе ња тр го вин ских санк ци ја УН Ср би ји) уче-
ство ва ле у укуп ној тр го ви ни Ср би је са све-
том с ре ла тив но ма лим уде лом од око 5%, да 
би у пе ри о ду по сле тих санк ци ја тај удео био 
још ма њи, из но се ћи у про се ку све га око 2%.” 
Чак и уз та ко „ре ла тив но ма ли” удео од 5% 
ау тор нас под се ћа: „По свим нај ва жни јим па-
ра ме три ма по сма тра но, овај пе ри од, 1970-их 
и 1980-их го ди на био је, по све му су де ћи, нај-
бо љи пе ри од у окви ру би ла те рал них еко ном-
ских од но са Ср би је и САД, то ком чи та вих 
пре ко 130 го ди на ин сти ту ци о нал них еко ном-
ских од но са две ју зе ма ља” (стр. 145–146).

Де се то по гла вље („Тр го вин ске санк ци је 
САД и по сле ди це по при вре ду Ср би је”) пра ти 
се с ве ли ким ин те ре со ва њем, јер у ве ли ком 
де лу јав но сти по сто је раз ли чи та ми шље ње 
о уло зи САД у до га ђа ји ма око рас ту ра ња Ју-
госла ви је. Прем да ау тор до бро при ка зу је чи-
та ву про бле ма ти ку санк ци ја, он у за кључ ци-
ма ра да по ку ша ва да ми ни ми зи ра ра за ра ју ћи 
ефе кат санк ци ја, на зи ва ју ћи их „кра ћа фа за 
ме ђу соб ног не ра зу ме ва ња” (!?), да би за бе ле-
жио „не пре кид ну ху ма ни тар ну фи нан сиј ску 
по моћ за сно ва ну на при ја тељ ству”. Мо же мо 
да раз у ме мо ау то ра у ње го вом на дах ну том 
при сту пу овој те ми. Уо ста лом, тре ба ви де ти 
ње го ве „Увод не на по ме не” где за се бе ка же 
„... ау тор ових ре до ва има сво је лич не и по ро-
дич не емо тив не раз ло ге...” ко ји га ве зу ју за 
САД. Ме ђу тим, ве ћи на Ср ба не ма те раз ло ге. 
Не сум њи во, овај рад но си у се би објек тив ност 
ис тра жи вач ког по ду хва та. Но, гор ња кон ста-
та ци ја ау то ра тра жи да да мо јед ну дру гу оп-
ти ку „кра ћих фа за ме ђу соб ног не ра зу ме ва ња” 

(чи тај: санк ци је и бом бар до ва ње) и не пре кид-
не ху ма ни тар не и фи нан сиј ске по мо ћи САД 
до да нас (чи тај: по моћ Ти то вој Ју го сла ви ји 
по сле Ин фор мби роа и раз ла за са Ста љи ном, 
као и Ти то вој Ју го сла ви ји у по кре ту не свр-
ста них, по себ но по сле са ми та у Ха ва ни). Реч 
је о од ре ђе ној еко ном ској по ли ти ци САД 
(уо ста лом, и дру гих ве ли ких си ла!) за оства-
ри ва ње сво јих спољ но по ли тич ких ути ца ја.

Пр во, на ве шће мо већ до бро по зна те чи-
ње ни це на шој јав но сти, а то је про блем уве-
де них санк ци ја Ср би ји од стра не САД, ко је 
ау тор не за о би ла зно раз ма тра, а као дру го, 
не што ће мо до да ти о спољ но е ко ном ској и 
спољ но тр го вин ској по ли ти ци САД у ци љу 
оства ре ња спољ но по ли тич ких ци ље ва САД. 
Да кле, ка ко об ја сни ти „кра ће фа зе ме ђу соб-
ног не ра зу ме ва ња” има ју ћи у ви ду „ху ма ни-
тар не ин тер вен ци је на Ко со ву” и „ху ма ни-
тар ну по моћ Ср би ји – без Ко со ва”! Де се то 
по гла вље „Тр го вин ске санк ци је САД и по-
сле ди це по при вре ду Ср би је”, оби ма је све га 
три стра не и са др жи до вољ но по да та ка да се 
до ве ду у пи та ње за кључ ци о „не пре кид ној 
ху ма ни тар ној фи нан сиј ској по мо ћи и за сно-
ва ном при ја тељ ству”.

Да поч не мо од по зна те чи ње ни це да у 
спољ ној по ли ти ци не ма при ја тељ ства, већ 
ин те ре са, да су еко ном ски од но си, а по себ но 
спољ на тр го ви на, сред ство, про ду же на ру ка 
спољ не по ли ти ке сва ке зе мље, а по себ но ве-
ли ких зе ма ља и САД, би ло да је реч о ху ма-
ни тар ној или фи нан сиј ској по мо ћи, па и у 
слу ча ју др жа ве Ср би је и Ју го сла ви је. Да се 
под се ти мо: „фи нан сиј ска по моћ САД Ср би ји 
у Пр вом свет ском ра ту у ви ду кре ди та из но-
си ла је 12 ми ли о на до ла ра. По при мир ју одо-
брен је кре дит од 35 ми ли о на. Уку пан дуг из-
но сио је 47 ми ли о на до ла ра кра јем 1918. го-
ди не с ка ма том од 3,5%. Пре ма не ким дру гим 
из во ри ма, у пе ри о ду 1917–1920. го ди не Ср би-
ја и Кра ље ви на СХС при ми ле су аме рич ке 
рат не кре ди те и кре ди те за об но ву зе мље, у 
укуп ној вред но сти од 51 ми ли о на USD. До 
1926. го ди не, дуг, с аку ми ли ра ном ка ма том, 
дости гао је из нос од 62 ми ли о на USD” (стр. 
66–67). Ко ли ки је ова фи нан сиј ска по моћ 
Ср би ји би ла те рет, ви де ти већ по ме ну ту Та-
бе лу 4 где се виде ис пла те тог ду га од 1926. до 
1957. го ди не као и пра те ћи текст (стр. 90–91).

У по сле рат ном пе ри о ду „ху ма ни тар на и 
фи нан сиј ска по моћ за сно ва на на при ја тељ-
ству” би ла је це на Ти то вог одва ја ња од Со вјет-
ског Са ве за и уло ге Ти та у по кре ту не свр ста-
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них. Ка да је Ср би ја ис та кла ле ги тим на пра ва 
на сво ју те ри то ри ју, на Косовo и Ме то хи ју, 
САД и НА ТО пр во су бом бар до ва ли, а по том 
уве ли санк ци је Ср би ји због „ху ма ни тар не 
кри зе на Ко со ву”. Под пу ним ре жи мом санк-
ци ја оста ла је са мо Ср би ја, без Ко со ва и Ме-
то хи је. Стро же санк ци је имао је са мо Ирак. 
„По сле ди це тих санк ци ја, као и вој не агре си је 
НА ТО-а, оста ви ле су пра ву пу стош у при вре-
ди Ср би је, од ко јих се она прак тич но ви ше 
ни је опо ра ви ла. Учи ње не ште те, пре ма ра зним 
про це на ма, кре ћу се из ме ђу 50 и 100 ми ли-
јар ди до ла ра USD” (стр. 148). И не што да ље: 
„У де цем бру 2000. го ди не ... СРЈ је до би ла од 
ЕУ и САД фи нан сиј ску по моћ. ЕУ је из дво-
ји ла 200 ми ли о на евра ... док су САД до ни ра-
ле 87 ми ли о на USD по мо ћи” (стр. 148). Број ке 
го во ре за се бе о од но су ште те и по мо ћи! То-
ли ко о санк ци ја ма, ху ма ни тар ној и фи нан сиј-
ској по мо ћи, не пре кид ном при ја тељ ству и 
„кра ћим фа за ма ме ђу соб ног не ра зу ме ва ња”.

По гла вље је да на е сто („Роб на раз ме на и 
ин ду стриј ска са рад ња по сле уки да ња санк-
ци ја 1996.”) го во ри о зна ча ју до би ја ња ста ту-
са нај по вла шће ни је на ци је где се на во ди да 
су про сеч не ца ри не на срп ски из воз у САД 
до та да би ле око 37%, а с до би ја њем ста ту са 
нор мал них тр го вин ских од но са би ле су све-
де не на са мо 3% (в. Та бе лу 10 „Пре фе рен ци-
јал ни ста тус срп ског из во за у САД, 2003–
2005.”). На тај на чин вра ће на је кон ку рент ска 
спо соб ност срп ских про из во да на аме рич-
ком тр жи шту. Ау тор нас под се ћа да по сле 
по ли тич ких про ме на у Ср би ји 2000. го ди не 
до ла зи до по ве ћа ног ин те ре со ва ња, пре све га 
ве ли ких аме рич ких кор по ра ци ја, за ула га ње 
у при вре ду Ср би је. За ни мљи ва је уло га Ју-Ес 
Сти ла (US Steel) у Сме де ре ву (што је сад већ 
по уч на исто ри ја), као и уло ге ду ван ских ком-
па ни ја у Ср би ји, итд.

По гла вље два на е сто („Аме рич ке ин сти-
ту ци је и фир ме пред ста вље не и ак тив не у 
Ср би ји”) при ка зу је ак тив ност Аме рич ке тр го-
вин ске ко мо ре у Ср би ји и уло гу аме рич ких 
ком па ни ја у Ср би ји по чет ком 21. ве ка; док 
три на е сто по гла вље („Ожи вља ва ње тр го ви-
не по сле по ли тич ких про ме на у Ср би ји 2000. 
го ди не”) прак тич но пред ста вља ана ли зу по-
да та ка из Та бе ле 11 „Роб на раз ме на Ср би ја – 
САД у пе ри оду 1996–2015. го ди не” (стр. 173).

По гла вље че тр на е сто („Аме рич ка по моћ 
за при вред ни раз вој Ср би је од 2000. го ди не”) 
чи та се као сво је вр сна фар са, јер наш чи та лац 
стал но има пред со бом оно што је уни ште но, 

ре ал ну ма те ри јал но ви дљи ву и опи пљи ву 
ште ту кван ти фи ко ва ну го во ром број ки и де-
ло ва ња ве ћег бро ја аме рич ких вла ди них и 
не вла ди них ор га ни за ци ја у пру жа њу „ху ма-
ни тар не и дру ге по мо ћи за раз вој при вре де 
и дру штва у Ср би ји”. Из ме ђу зва нич них те ла 
САД, по но во се по ја вљу је и уло га на ше ди-
ја спо ре (!) као и Ме ђу на род не фи нан сиј ске 
кор по ра ци је (IFC).

У крат ком за вр шном по гла вљу („За кључ на 
раз ма тра ња”) ау тор за кљу чу је да „...у ре ал но-
сти би ла те рал них од но са, по себ но у до ме ну 
еко ном ских од но са и при вред ног раз во ја, 
пер спек ти ве оста ју ре ла тив но не из ве сне, из 
ви ше раз ло га. Пре све га, чи тав кон текст ме-
ђу на род них еко ном ских од но са у са вре ме-
ним усло ви ма по ста је све ком пли ко ва ни ји. 
Уме сто да за и ста за жи ви је дан ста би лан и 
бар ре ла тив но пра ве дан си стем тих од но са, 
уме сто оче ки ва не ли бе ра ли за ци је тих од но-
са, уз исто вре ме но обез бе ђи ва ње рав но прав-
ни јих од но са из ме ђу бо га тих-раз ви је них зе ма-
ља и си ро ма шних зе ма ља у раз во ју, све до ци 
смо упра во су прот них раз во ја тих и та квих 
од но са, где се јаз из ме ђу јед них и дру гих зе-
ма ља да ље по ве ћа ва, уме сто да се сма њу је. 
У том сми слу ви дим и бу дућ ност би ла те рал-
них од но са из ме ђу САД и Ср би је” (стр. 184–
85, подв. МП).

Ова књи га до бро је опре мље на: по ред увод-
ног са жет ка на срп ском и ен гле ском је зи ку, 
у до дат ку до но си и до ку мен те: „Кон вен ци ја 
из ме ђу ње го вог ви со чан ства кња за срп ског 
и Ује ди ње них др жа ва Аме ри ке, ко ја од ре ђу је 
пра ва, иму ни те те и при ви ле ги је кон су лар них 
аге на та” (из 1881), „Тр го вин ски уго вор из ме-
ђу Ср би је и Ује ди ње них др жа ва аме рич ких” 
(из 1881), „Пре глед ре ги стро ва них па те на та 
Ми хај ла Пу пи на”, „Спи сак па те на та Ни ко ле 
Те сле”, као и ли сту на ве де не ли те ра ту ре, ин-
декс ау то ра и пред мет ни ин декс уз бе ле шку 
о ау то ру.

У це ли ни, ова књи га, ка ко је кон ци пи ра-
на, оста је као не за о би ла зна ли те ра ту ре за сва-
ког ко се ба ви од но си ма Ср би је и САД. У њој 
по ред еко но ми је има и по ли ти ке, исто ри је, 
ди пло ма ти је, де мо гра фи је (исе ља ва ње), до ку-
ме на та, крат ких би о гра фи ја, про фи ла преду-
зе ћа и кор по ра ци ја. Књи га се пре по ру чу је и 
ши рој пу бли ци уз оче ки ва ње да у не ким де-
ло ви ма бу де об ја вље на као фељ тон у днев ној 
штам пи.

Ми лан Пе тро вић
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(Да ли бор Не дви дек, Срп ско сред њо ве ков но нов чар ство из  
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У из да њу Му зе ја Вој во ди не, ове го ди не 
је об ја вље на још јед на књи га ко ја до при но си 
са зна њи ма о при вред ној исто ри ји 13. и по-
чет ка 14. ве ка. Књи га ко ја је бит на ко ли ко за 
спо зна ју исто ри је то ли ко и за спо зна ју кул-
тур ног на сле ђа. 

Об ја вљи ва њем књи ге Да ли бо ра Не дви-
де ка, ар хе о ло га-ну ми зма ти ча ра и му зеј ског 
са вет ни ка, под на зи вом Срп ско сред њо ве ков-
но нов чар ство из пе ри о да кра ље ви не, Му зеј 
Вој во ди не на ста вио је тра ди ци ју об ја вљи ва-
ња из у зет них мо но граф ских из да ња за сно-
ва них на ис тра жи ва њи ма сво јих струч ња ка. 
Њен ау тор, пак, овим бо га то илу стро ва ним 
дво је зич ним из да њем, за о кру жио је свој ви-
ше го ди шњи рад на ис тра жи ва њу ко лек ци ја 
сред њо ве ков ног нов ца из фун ду са Му зе ја Вој-
во ди не, пре вас ход но оста ва, углав ном ви зан-

тиј ског, угар ског и срп ског, ко ји му је по слу-
жио за њи хо во ши ре ту ма че ње и вред но ва ње 
кроз при зму раз во ја срп ског сред њо ве ков ног 
нов чар ства. 

Текст књи ге рас по ре ђен је у при го дан пред-
го вор, де сет по гла вља, ка та лог и по го вор. На-
жа лост, по гла вља су без од го ва ра ју ћих на сло-
ва, ко ји би омо гу ћи ли лак ше пра ће ње тек ста. 
На кра ју књи ге об ја вље на су ми шље ња ре-
цен зе на та др Ђор ђа Јан ко ви ћа и др Си ни ше 
Ми ши ћа. 

Књи га пра ти исто ри ју срп ског нов чар ства 
од по чет ка 13. ве ка до кра ја вла да ви не кра ља 
Ми лу ти на, уз до дат на ту ма че ња ко ја укљу-
чу ју и вре ме кра ље ва Сте фа на Де чан ског, 
срем ског кра ља Вла ди сла ва II и кра ља Сте-
фа на Ду ша на. Упо треб на вред ност нов ца 
ни је оно што ау то ра пре вас ход но за ни ма, већ 
ак це нат у сво јим ана ли за ма ста вља на ње го-
вој иде о ло шко-про па ганд ној свр си ко ја у 
по је ди ним слу ча је ви ма ре зул ти ра нов цем 
ме мо ри јал ног ти па и ука зу је на ње гов спо-
ме нич ки ка рак тер, иа ко су пред мет ње го вог 
ин те ре со ва ња и ре дов не еми си је нов ца. Упо-
ред на ана ли за пред ста ва на нов цу, пре све га 
значeња по је ди них сим бо ла и исто риј ских 
до га ђа ја – на чин је ко јим Да ли бор Не дви дек 
же ли да са гле да и ре ши раз ло ге по ја вљи ва-
ња од ре ђе них ко ва ни ца. У сво јим ис тра жи-
ва њи ма до шао је до за кључ ка да сва ка, па и 
нај ма ња про ме на у срп ском сред њо ве ков ном 
дру штву, до во ди до про ме не сим бо ла, као и 
при су ства, од но сно од су ства сло ва, пре све га 
на ре вер су, а ре ђе на аве р су нов ца. Чак и ви ше 
не го што је то био слу чај у Ви зан ти ји. Ка ко 
пред ста ве не ма ју у осно ви де ко ра тив ну функ-
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ци ју, сва ку од њих ау тор пра ти кроз вре ме и 
вла да ре ко ји су их ко ва ли.

На са мом по чет ку књи ге, ау то ро во ис тра-
жи ва ње са чу ва них ар те фа ка та из при ват них 
и јав них ко лек ци ја, као и ма ло број них пи са-
них до ку ме на та ко ји го во ре ди рект но о нов цу 
ко ва ном за вре ме вла да ра из ди на сти је Не ма-
њи ћа, оспо ри ло је до са да шње ми шље ње у 
на шој на у ци по ко јем је пр ви но вац код Ср ба 
ко ван за вре ме кра ља Ра до сла ва (1228–1234), 
по ви зан тиј ском узо ру. Ко ва ње соп стве ног 
нов ца у срп ској средњoвековној др жа ви, ди-
на ра ме та пан ског ти па, Не дви дек ве зу је за 
Сте фа на Не ма њи ћа, ука зу ју ћи да је срп ска 
сред њо ве ков на др жа ва рас по ла га ла сре бром 
и зла том још пре до ла ска Са са на кон 1241. 
го ди не. Слич но сти мле тач ког гро ша и срп-
ског ди на ра, ко ва ног у пр вој пoловини 13. ве ка, 
од ко јих на мле тач ком гро шу дужд но си за-
ста ву са кр стом, а на срп ском ди на ру за ста ву 
но си ве ли ки жу пан, ау тор обра зла же ве ли ком 
по ве за но шћу Ве не ци је и Ср би је до ко је је до-
шло још у вре ме бор би за пре сто Сте фа на Не-
ма њи ћа, од но сно пре не го што је Ве не ци ја 
по ста ла нај зна чај ни ја си ла на ис то ку Ме ди-
те ра на на кон па да Кон стан ти но по ља 1204. 
го ди не. У том кон тек сту, Не дви дек ту ма чи 
и брак ве ли ког жу па на с уну ком мле тач ког 
ду жда Аном Дан до ло, а њи хо во вен ча ње као 
по вод за ко ва ње у Ве не ци ји пр вог срп ског ди-
на ра, од кра ја 1206. до 1208. го ди не. Раз лог за 
ње го во да на шње рет ко на ла же ње он види у 
чи ње ни ци да је вр ло ра но пре та пан у Ве не-
ци ји у до ма ћи но вац. Дру га еми си ја нов ца, по 
Не дви де ку, по ти че из вре ме на Сте фа но вог 
кру ни са ња 1217. го ди не и од прет ход ног се 
раз ли ко ва ла по де лу нат пи са REX уме сто 
DVX, од но сно за ме ном ли ка Св. Сте фа на Све-
тим Си ме о ном, уз ау то ро ву опа ску да су у то 
вре ме свој но вац ко ва ли сви вла да ри у окру-
же њу. Он ис ти че ве ро ват но ћу да је Сте фан 
Не ма њић од па пе, по ред кру не, до био и ре гал-
но пра во ко ва ња нов ца. Сва сво ја ту ма че ња 
са чу ва ног ма те ри ја ла пот кре пио је исто риј-
ским из во ри ма и са зна њи ма о ак ту ел ним исто-
риј ским до га ђа ји ма.

Ау то ке фал ност ко ју је Срп ска пра во слав на 
цр ква до би ла 1219. пра ти ла је ко ва ње но вог 
ти па нов ца на чи јем се ре вер су на ла зио Ча-
сни крст и текст STE FAN-REX -S. STE FAN. 
Овај, та ко ђе, сре бр ни ди нар представљаo je 
пре лаз од за пад не ико но гра фи је ка ви зан тиј-
ској сим бо ли ци тј. од ими та ци је мле тач ког 
нов ца са за ста ви цом ка ви зан тиј ском нов цу са 

пред ста вом Ча сног кр ста. Овај еле мент на срп-
ском нов цу, ис ти че Не дви дек, на сим бо ли чан 
на чин пред ста вља по вра так срп ске др жа ве у 
окри ље пра во сла вља и тра ди ци ји Ви зан ти је.

Брон за ни ски фа ти, ко ји се сма тра ју пр вим 
срп ским нов цем и чи је је ко ва ње при пи си ва-
но кра љу Ра до сла ву, по ау то ру, раз ли ком у 
нат пи си ма тј. у на став ку име на вла да ра, ука-
зу ју да је је дан део ко вао за јед но с њим или 
у ње го во име ње гов отац Сте фан Пр во вен ча-
ни, у вре ме док је Ра до слав био ње гов са вла-
дар. Чан ка сти (ски фат ски но вац) ја вља се, 
ка ко ука зу ју са чу ва ни на ла зи, у две ва ри јан-
те, са пред ста вом Ча сног кр ста и Св. ца ра Кон-
стан ти на у пр вој, и са пред ста вом Бо го ро-
ди це ко ја кру ни ше кра ља, у дру гој. Срп ски 
ски фат ски но вац ко ван нај ве ро ват ни је до 
1221. го ди не по ре ди се с оним ко ва ним у Угар-
ској и Бу гар ској, ука зу ју ћи на ко ри шће ње 
ка лу па ви зан тиј ских мај сто ра у срп ској и бу-
гар ској сре ди ни у окол но сти ма скла па ња бра-
ко ва чла но ва вла дар ских по ро ди ца.

Пре ма на ла зи ма оста ве из та мо шње твр ђа-
ве, Не дви дек оста вља мо гућ ност да је пр ва 
про ви зор на ков ни ца нов ца по сто ја ла у Ра су 
то ком тре ће де це ни је 13. ве ка. Мај сто ри су 
би ли, на осно ву ана ло ги ја, из Со лу на. Прет-
по ста вља се да су се ту на шли на кон што их 
је, на пу шта ју ћи Со лун при по врат ку из Ни-
ке је, до вео у Ср би ју ар хи е пи скоп Са ва Не ма-
њић. До шли су за јед но с ка лу пи ма за ли ве ње 
нов ца, ства ра ју ћи основ за на ста нак до ми-
цил ног ко ва ња нов ца ко ји ће свој пу ни за мах 
до би ти с на стан ком ков ни це у Бр ско ву. И док 
је пр ви но вац срп ских вла да ра ко ван у Ве-
не ци ји, у овом слу ча ју ка лу пе су из ра ђи ва ли 
грч ки гра ве ри, а ко ва ли га до ма ћи мај сто ри.

У раз ма тра њу ове про бле ма ти ке тре ба ло 
је узе ти у об зир чи ње ни цу да по чет ком 13. 
ве ка ни је по сто ја ла раз ви је на роб но-нов ча на 
при вре да па ти ме ни по тре ба за нов цем као 
сред ством пла ћа ња у коп не ном за ле ђу. Срп-
ски сре бр ни ди на ри ко ри шће ни су за тр го ви-
ну у ино стран ству, ку по ви ну лук су зне ро бе 
и пла ћа ње умет ни ка ко ји су до ла зи ли да зи-
да ју и укра ша ва ју за ду жби не. До би ја ње ау то-
ке фал но сти да ло је под сти цај град њи но вих 
цр кве них гра ђе ви на чи ји су мај сто ри би ли 
на вик ну ти на пла ћа ње у нов цу, би ло да до-
ла зе из при мор ја или из Ви зан ти је. 

За вре ме са мо стал не вла да ви не кра ља Ра-
до сла ва, но вац је ко ван у ви ше на вра та. По 
Не дви де ку, пр ви но вац ко ји је овај вла дар 
ко вао био је онај ко ји се по ја вио да обе ле жи 



593

ње го во кру ни са ње и имао је као и пред ход-
ни „спо ме нич ки ка рак тер” – на ре вер су ових 
сре бр них ски фа та би ло је ис пи са но ње го во 
име и да та пред ста ва Хри ста Пан тро кра то ра 
ка ко га кру ни ше. Но вац ски фат не фор ме у тој 
функ ци ји био је ко ван са мо још јед ном – обе-
ле же но је вен ча ње кра ља Ми лу ти на и ви зан-
тиј ске прин це зе Си мо ни де 1299. го ди не.

Но вац кра ља Ра до сла ва ви ше ни је по дра-
жа вао ве не ци јан ски грош. У скла ду с ње го вом 
по ли тич ком ори јен та ци јом усме ре ном пре ма 
Ви зан ти ји, ме ња се тип нов ца ко ји се ко вао 
у ње го во вре ме, а ау тор књи ге из но си те зу 
да су Сте фан Ра до слав и Сте фан Вла ди слав 
ко ва ли исти тип нов ца – ви зан тиј ски са срп-
ским, а не ла тин ским нат пи сом. Мле тач ки тип 
као узор ме ња се уво ђе њем нат пи са на срп-
ском. Краљ Урош I вра тио је ко ва ње нов ца 
ње го вим ко ре ни ма и он у ње го во вре ме ли чи 
по но во на ве не ци јан ски грош.

Ма ло број ни су пи са ни из во ри ко ји са др же 
по дат ке о ко ри шће њу ди на ра у срп ској сре ди-
ни сред њег ве ка. По себ ну па жњу ау тор књи ге 
да је при зна ни ци из 1281. го ди не ко јом до ка-
зу је да су се бр сков ски ди на ри ко ри сти ли у 
Ду бр ов ни ку и пре овог да ту ма, ве ро ват но још 
за вла да ви не кра ља Уро ша I. Из ба лан си ра ни 
од нос овог вла да ра с Ис то ком и За па дом, али 
и раз вој ме та лур ги је, ње гов по зив Са си ма да 
до ђу у Ср би ју, по ве ћа на про из вод ња сре бра 
ко ји се та да из во зио, као и по ве ћа ни обим 
тр го ви не до вео је до по нов ног ис ти ца ња „за-
пад ног” и „ис точ ног” ле ги ти ми те та вла да ра. 
Исто вре ме но се по но во ко вао ди нар ма та-
пан ског ти па са за ста вом и ди нар са Ча сним 
кр стом.

Бли ски од но си срп ске и уга р ске ди на сти је 
по твр ђе ни су бра ком кра ља Дра гу ти на и угар-
ске прин це зе Ка та ли не Ар па ди. Из пе ри о да 
до брих од но са кра ља Дра гу ти на с Кар лом 
Ан жуј ским на стао је но вац с ка рак те ри стич-
ном „ан жуј ском кру ном”, а по сто ји прет по-
став ка и да је овај вла дар ко вао ме мо ри јал ни 
кру нид бе ни но вац. На кон спо ра зу ма у Де же-
ву (Ра шка жу па), ко ван је ма та пан ски ди нар 
као по мен на овај чин, а у ци љу ис ку пље ња 
од гре ха кра ља Дра гу ти на, на ме сту пр во му-
че ни ка Св. Сте фа на при ка зан је Урош с оре-
о лом. Ин те ре сант но је по ме ну ти да је у вре-
ме ну око Де жев ског са бо ра, на те ри то ри ји 
при мор ских гра до ва ко ји су има ли мле тач ку 
упра ву (осим у Ду бров ни ку), до шло до за-

бра не упо тре бе срп ских ди на ра ко ва них од 
стра не кра ља Дра гу ти на. 

По сле Де же ва, краљ Ми лу тин је ко вао ма-
та пан ски ди нар с дво стру ким кр стом и кру-
ном „ан жуј ског ти па” као и онај с пред ста вом 
на ко јој „краљ се ди и др жи скип тар са кру ном 
на вр ху и глоб са дво стру ким кр стом”, од но-
сно, ти по ве ди на ра ко ји пред ста вља ју на ста-
вак прак се ко ва ња нов ца кра ља Дра гу ти на пре 
спо ра зу ма. Вла да ри по сле Ми лу ти на ни су 
из да ва ли но вац са за ста ви цом. Од вре ме на 
ње го ве вла да ви не па до кра ја вла да ви не ди-
на сти је Не ма њи ћа из да је се са мо но вац с кру-
ном и Ча сним кр стом.

На кон из у зет но ин те ре сант ног из ла га ња 
и до след ног ар гу мен то ва ња сво јих ста во ва, 
ко ји умно го ме мо гу до при не ти дру га чи јем 
са гле да ва њу од ре ђе них исто риј ских до га ђа-
ја, као и но вом да то ва њу по је ди них еми си ја 
нов ца, Да ли бор Не дви дек на кра ју књи ге, кроз 
та бе лар ни при каз, упо зна је чи та о ца са свим 
зна чај ним еми си ја ма нов ца од Сте фа на Не ма-
њи ћа до кра ља Сте фа на Ду ша на. По ред фо-
то гра фи ја по је ди них ко ва ни ца, да ти су сви 
ре ле вант ни по да ци ко ји од ре ђу ју из глед ре-
вер са, аве р са, нат пи са и би бли о гра фи ја.

За кљу чак ко ји се с пра вом на ме ће је да 
срп ско сред њо ве ков но нов чар ство по сво јој 
ле по ти, ра зно вр сно сти и ма што ви то сти пред-
ста ва, еле ган ци ји, по ква ли те ту ко ва ња и не-
пре кид ном тра га њу за но вим вр ста ма и ва-
ри јан та ма пре ва зи ла зи ко вач ке тра ди ци је 
ве ћи не су сед них зе ма ља. Сме ли за кључ ци 
ау то ра, за сно ва ни на од лич ном по зна ва њу 
срп ске сред њо ве ков не ну ми зма ти ке, умно го-
ме да ју но во ви ђе ње не ких исто риј ских до га-
ђа ја сред њег ве ка. Због њих и сво је из у зет не 
си сте ма тич но сти, ово де ло по ста ће оба ве зно 
шти во свих оних ко ји се ба ве ис тра жи ва њи ма 
срп ског сред њег ве ка.

Са др жај је пот пу но оправ дао и из бор два 
ре цен зен та – ар хе о ло га и исто ри ча ра. Сма-
тра мо да је ова кав из бор ре це зе на та не што 
што тре ба прак ти ко ва ти и убу ду ће ка да се 
об ја вљу ју мо но гра фи је ко је се ба ве ма те ри-
јал ном кул ту ром сред њег ве ка. 

Ова књи га ни је са мо ва жна јер се ба ви нов-
чар ством, не го је ва жна и због то га што је 
прво ра зред ни из вор за др жав ну сим бо ли ку, 
иде о ло ги ју али и ути ца је Ср би је сред њег ве ка.

Ђор ђе Ђе кић
Уни вер зи тет у Ни шу

Фи ло зоф ски фа кул тет
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СТУ БО ВИ СРП СКЕ ПРО СВЕ ТЕ

(Алек сан дра Но ва ков, Сту бо ви срп ске про све те:  
Срп ске сред ње шко ле у Осман ском цар ству 1878–1912,  

За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2017, 543 стр.)

Пе ри од на кон Бер лин ског кон гре са 1878. 
го ди не, обе ле жи ла је бор ба за при зна ва ње 
срп ске на род но сти у Осман ском цар ству. 
Цр ква је у Осман ском цар ству но си ла обе-
леж је на род но сти и би ла је ор га ни зо ва на по 
си сте му ми ле та, ко ји су пред ста вља ли вер-
ско-про свет не за јед ни це са фи нан сиј ским 
овла шће њи ма. Бу га ри су има ли сво ју цр кву 
– Ег зар хи ју осно ва ну 1871, Гр ци су има ли 
Па три јар ши ју. Са мо су Ср би обе ле же ни као 
рум ми лет – хри шћа ни. 

У исто риј ским из во ри ма мо же се на и ћи 
на је дан тер мин ко ји на нај бо љи на чин озна-
ча ва ри ва ли тет бал кан ских др жа ва (Ср би је, 
Бу гар ске, Грч ке и Ру му ни је) у бор би за очу-
ва ње на ци о нал ног и вер ског иден ти те та ста-
нов ни штва у Осман ском цар ству у дру гој 
по ло ви ни 19. и по чет ком 20. ве ка, ко ји гла си 
„кул тур на утак ми ца”. Отва ра ње шко ла, штам-
па ње уџ бе ни ка, осни ва ње књи жа ра, ди стри-
бу ци ја књи га и ор га ни зо ва ње цр кве но –школ-

ских оп шти на у Осман ском цар ству би ли су 
пр ви озбиљ ни си сте мат ски ко ра ци ко је је на 
том по љу пред у зе ла Ср би ја. Сво ју озбиљ ност 
у ра ду Ср би ја је по ка за ла за вре ме док је пред-
сед ник вла де био Ми лу тин Га ра ша нин (1884–
1886), а по себ но ка да се на ме сту по сла ни ка у 
Ца ри гра ду на ла зио Сто јан Но ва ко вић (1886–
1892). Ве ли ки успех по стиг нут је осни ва њем 
кон зу ла та Кра ље ви не Ср би је у Ско пљу, Би-
то љу, Со лу ну и При шти ни.

По кре тач кул тур ног и про свет ног ра да у 
Осман ском цар ству би ло је Ми ни стар ство 
ино стра них де ла и то ње го во По ли тич ко-про-
свет но, од но сно „ПП Оде ље ње”, на чи јем че лу 
се пр ви на шао Вла ди мир Ка рић, 1889. го ди-
не. Упра во ње го ва ми сао да се срп ска иде ја 
не мо же ши ри ти без срп ске шко ле, до ве ла је 
до ја ча ња про свет не ак ци је. Па три јар шиј ске 
при ви ле ги је и тур ски За кон о јав ној на ста ви 
пред ста вља ли су ве ли ке пре пре ке отва ра њу 
срп ских шко ла. Сто га се осни ва ње и рад срп-
ских ни жих и ви ших гим на зи ја на ла зе ме ђу 
нај ва жни јим ус пе си ма Ср ба у Осман ском 
цар ству. Прем да су срп ске шко ле би ле не са мо 
про свет не, већ и ин сти ту ци је од дру штве ног 
и по ли тич ког зна ча ја, срп ска исто ри о гра фи-
ја их ни је си сте мат ски про у ча ва ла. Да нас је 
си ту а ци ја знат но дру га чи ја, за хва љу ју ћи мо-
но гра фи ји Алек сан дре Но ва ков, ко ја је по све-
ће на исто ри ја ту шест сту бо ва срп ске про све-
те, од но сно шест срп ских сред њих шко ла у 
Осман ском цар ству: Бо го сло ви је у При зре ну 
(1871–1912), Срп ске гим на зи је у Ца ри гра ду 
(1893–1902), Срп ске гим на зи је „Дом на у ке” 
у Со лу ну (1894–1910), Срп ске му шке гим на-
зи је у Ско пљу (1894–1912), Срп ске гим на зи је 
у Би то љу (1897–1912) и Срп ске гим на зи је у 
Пље вљи ма (1901–1912). 

У по след ње вре ме по сто ји тен ден ци ја да 
се об ја вљу ју књи ге без на уч ног, од но сно кри-
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тич ког апа ра та. Ова мо но гра фи ја пред ста вља 
пра ву су прот ност, јер ау тор ка из но си број не 
чи ње ни це уте ме ље не на нео бја вље ним исто-
риј ским из во ри ма до ко јих је до шла у обим-
ним ар хив ским ис тра жи ва њи ма. На жа лост, 
ско ро све школ ске ар хи ве су у Пр вом свет ском 
ра ту уни ште не, па је уто ли ко те же би ло ре-
кон стру и са ти жи вот и рад срп ских гим на зи ја. 
Ау тор ка је ко ри сти ла и број не об ја вље не исто-
риј ске из во ре, пу то пи се, ме мо а ре, но ви не, 
ча со пи се, као и за вид ну ли те ра ту ру од не ко-
ли ко сто ти на би бли о граф ских је ди ни ца. 

Не чу ди што се нај о бим ни је по гла вље у 
књи зи ти че При зрен ске бо го сло ви је, чи је 
осни ва ње Алек сан дра Но ва ков ви ди као пре-
крет ни цу у про свет ном и кул тур но-по ли-
тич ком жи во ту Ср ба у Осман ском цар ству. 
При зрен ска бо го сло ви ја је осно ва на 1871. го-
ди не као шко ла за обра зо ва ње све ште ни ка, 
али и учи те ља за ко ји ма је по сто ја ла ве ли ка 
по тре ба у Ста рој Ср би ји и Ма ке до ни ји. Ра ди-
ла је успе шно, уз кра ће пре ки де, све до 1912. 
го ди не. При зрен ска бо го сло ви ја је ши ри ла 
ва жну про свет ну и ду хов ну ми си ју у срп ском 
на ро ду. Про свет ну ми си ју су вр ши ли учи те-
љи, ко ји су по за ко ну мо ра ли да бу ду по да-
ни ци Осман ског цар ства. Ду хов на ми си ја је 
по чи ва ла на обра зо ва ним и пи сме ним све-
ште ни ци ма, ко ји су мо ра ли да се су прот ста-
вља ју при ти сци ма бу гар ске Ег зар хи је, хе ле-
ни за ци ји грч ке Па три јар ши је, при сил ној 
исла ми за ци ји и ал ба ни за ци ји и про па ган ди 
Ка то лич ке цр кве. Бо го сло ви ја се одр жа ла за-
хва љу ју ћи лич но сти ма ко је су би ле за слу жне 
за ње но осни ва ње: пред став ни ци ма срп ских 
вла сти у Бе о гра ду, Си ми Ан дре је ви ћу Игу-
ма но ву и ње го вом Фон ду, ту то ри ма Фон да и 
ру ском кон зу лу Ива ну Сте па но ви чу Ја стре бо-
ву. Де це ни ја ма је би ла стуб на ко јем је по чи-
ва ла це ло куп на срп ска про све та, јер су ње ни 
бо го сло ви ра ди ли као учи те љи и све ште ни ци 
ши ром Осман ског цар ства, где год су жи ве ли 
Ср би. При зрен ска бо го сло ви ја би ла је и по-
ли тич ко-про па ганд на уста но ва, јер је пред-
ста вља ла сво је вр сни кон зу лат Ср би је све до 
зва нич ног отва ра ња кон зу ла та у Тур ској. 
Ње ни про фе со ри су има ли ва жну уло гу, јер 
су по ста вља ни за пр ве ди рек то ре но вих срп-
ских сред њих шко ла: Си ма По по вић био је 
пр ви ди рек тор но во о сно ва не Срп ске му шке 
гим на зи је у Ско пљу, Ва си ли је Де сић пр ви ди-
рек тор Срп ске гим на зи је у Ца ри гра ду, Пе тар 
Ко стић пр ви ди рек тор Срп ске гим на зи је „Дом 
на у ке” у Со лу ну и Са ва Ја кић пр ви ди рек тор 

Срп ске гим на зи је у Би то љу. Уче ни ци бо го-
сло ви је су по ста ја ли про фе со ри, учи те љи, 
епи ско пи, на ци о нал ни рад ни ци, тр гов ци, 
чи нов ни ци, адво ка ти, су ди је, а ме ђу њи ма су 
и два па три јар ха Срп ске пра во слав не цр кве: 
Вар на ва Ро сић и Га ври ло До жић. При зрен ску 
бо го сло ви ју ау тор ка на зи ва „срп ском уте хом 
и шти том”, и „ра сад ни ком про свет ног и на-
ци о нал ног ра да” Ср ба у Осман ском цар ству. 

Пр вом све тов ном срп ском сред њом шко-
лом у Осман ском цар ству сма тра на је Срп ска 
гим на зи ја у Ца ри гра ду, осно ва на 1893. го ди-
не. Њен зна чај је у то ме што је отво ри ла пут 
за отва ра ње дру гих сред њих шко ла уну тар 
цар ства. Не ки од ње них на став ни ка су би ли 
из у зет ни струч ни и на уч ни рад ни ци (Ста но-
је Ста но је вић, Јо ван Ра до нић), а уче ни ци су 
и са ми по ста ја ли про фе со ри срп ских сред њих 
шко ла. На жа лост, гим на зи ја је за тво ре на већ 
1902. го ди не. Срп ска гим на зи ја „Дом на у ке” 
отво ре на је 1894. го ди не у Со лу ну као цен тру 
ви ла је та. Ње но отва ра ње убр за ло је из да ва-
ње до зво ле за дру ге основ не шко ле ши ром 
ви ла је та што је све до 1897. го ди не би ло вео ма 
те шко. Ову гим на зи ју, ко ју су сма тра ли елит-
ном шко лом, упи си ва ли су ђа ци са за вр ше ном 
основ ном шко лом и по ло же ним при јем ним 
ис пи том из срп ског је зи ка и ма те ма ти ке, при-
мер ног вла да ња са из ра зи тим на ци о нал ним 
осе ћа њи ма. За тво ре на је 1910. го ди не, али су 
ње ни уче ни ци за вр ши ли шко ло ва ње у скоп-
ској гим на зи ји.

Срп ска му шка гим на зи ја у Ско пљу та ко ђе 
је отво ре на 1894, по сле ду го трај не ди пло мат-
ске бор бе са осман ским вла сти ма. Глав ну 
пре пре ку ње ном по сто ја њу чи ни ли су на цио-
нал но-про па ганд ни цен три дру гих др жа ва 
– Бу гар ске и Грч ке. Шко ла је од и гра ла ве ли ку 
уло гу у ши ре њу срп ске на ци о нал не ми сли. 
Ре зул тат ра да гим на зи је у Ско пљу био је пот-
пу ни пре о крет за те че ног ста ња. На и ме, осам-
де се тих го ди на 19. ве ка у Ско пљу ни је би ло 
до зво ље но ни отва ра ње срп ске основ не шко-
ле, да би на кон Мла до тур ске ре во лу ци је, 1908. 
го ди не, град по стао по ли тич ко сре ди ште 
срп ског на ро да у Осман ском цар ству. Ве ли ки 
број на став ни ка и уче ни ка скоп ске гим на зи-
је уче ство вао је у срп ској чет нич кој ак ци ји у 
Тур ској, и на ла зио се у ре до ви ма срп ске вој-
ске у бал кан ским ра то ви ма.

Отва ра ње ни же Срп ске гим на зи је у Би то љу 
1897. го ди не омо гу ћи ло је осни ва ње основ них 
шко ла ши ром Би тољ ског ви ла је та. Осни ва њем 
гим на зи је у Пље вљи ма, 1901. го ди не, ство-
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рен је кул тур ни и про свет ни цен тар ко ји је 
обра зо вао ло кал ну срп ску ин те ли ген ци ју, и 
био про тив те жа ау стро у гар ском кул тур ном 
ути ца ју, све до 1912. го ди не. Срп ске гим на-
зи је су би ле ве о ма до бро те ри то ри јал но рас-
по ре ђе не: три шко ле су се на ла зи ле у Ко сов-
ском ви ла је ту, где је би ло нај ви ше Ср ба, по 
јед на у Би тољ ском и Со лун ском ви ла је ту, и 
јед на у Ца ри гра ду, пре сто ни ци Осман ског 
цар ства.

Књи га Алек сан дре Но ва ков из ла зи из 
окви ра мо но гра фи је о про све ти, да ју ћи ши ри 
при каз дру штве них, по ли тич ких и кул тур-
них кре та ња и ор га ни за ци је срп ског на ро да 
у Осман ском цар ству. Она об ра ђу је ста ње у 
При зре ну, Ца ри гра ду, Со лу ну, Ско пљу, Би-
то љу и Пље вљи ма у вре ме отва ра ња и ра да 
гим на зи ја, опи су ју ћи усло ве ра да и по ло жај 
на став ни ка и уче ни ка. Ве ли ку вред ност ове 
мо но гра фи је пред ста вља ју та бе лар ни пре гле-
ди на став них пла но ва и про гра ма, уџ бе ни ка 
и рас по ре да ча со ва. У та бе ла ма се на ла зи син-
те за зна ња о струк ту ри уче ни ка, њи хо вом ет-
нич ком и со ци јал ном по ре клу (про це нат при-
па но сти чи нов нич ким, за на тлиј ским, тр го вач-
ким, зе мљо рад нич ким и по слу жи тељ ским 
по ро ди ца ма), ста ро сној до би и бро ју уче ни-
ка, као и њи хо вој ка сни јој уло зи у дру штву. 
Алек сан дра Но ва ков пи ше ја сним је зи ком. 
У ско ро жи вим сли ка ма ви ди мо ка ко је те као 
школ ски дан, шта су уче ни ци обла чи ли, ка ко 
су се хра ни ли и ко ји су им пред ме ти би ли оми-
ље ни. Ба вље ње сва ким од сту бо ва срп ске про-
све те у Осман ском цар ству, ау тор ка је обо-
га ти ла и при ка зи ма би бли о те ка. За ни мљи во 
је да су то ком ра да срп ске гим на зи је у Со лу-
ну по сто ја ле две, од но сно три би бли о те ке: 
про фе со р ска, ко ја је по се до ва ла струч ну ли-
те ра ту ру и дру ге ко ри сне књи ге; ђач ка, ко ја 

је по се до ва ла књи ге свет ских пи са ца на срп-
ском и фран цу ском је зи ку; и би бли о те ка за-
бра ње них књи га – де ла на ци о нал них пи са ца 
и зби р ке срп ских на род них пе са ма – ко је због 
сво је са др жи не не би мо гле да про ђу тур ску 
цен зу ру, па су се чу ва ле у срп ском кон зу ла ту.

У свим по гла вљи ма ау тор ка је обра ти ла 
па жњу на из град њу ду ха и на ци о нал не све-
сти и на вас пит но-обра зов ни и по ли тич ко-
про па ганд ни зна чај гим на зи ја. Срп ске сред-
ње шко ле у Осман ском цар ству су ства ра ле 
срп ску ин те ли ген ци ју (учи те ље, све ште ни ке, 
про фе со ре, ле ка ре, адво ка те и при вред ни ке) 
и ути ца ле на фор ми ра ње срп ског гра ђан ског 
дру штва. С дру ге стра не, сред ње шко ле су 
би ле осло нац чет нич ке ак ци је, у ко јој су уче-
ни ци и на став ни ци ак тив но уче ство ва ли. 
Алек сан дра Но ва ков је за кљу чи ла да су шко ле 
ис пу ни ле оче ки ва ња. Уо чи Пр вог бал кан ског 
ра та у Осман ском цар ству је ра ди ло 414 срп-
ских про свет них рад ни ка у 262 срп ске шко-
ле, ко је је по ха ђа ло 9.947 уче ни ка. Ин си сти-
ра ње на раз во ју про све те пред ста вља ло је 
да ле ко ви ду по ли ти ку Кра ље ви не Ср би је, ко ја 
је на по слет ку Ср би ма до не ла пред ност у „кул-
тур ној утак ми ци”.

Из ве сно је да ће Сту бо ви срп ске про све те 
ис тра жи ва чи ма пред ста вља ти стуб да љег 
ба вље ња те мом исто ри је Ср ба у Осман ском 
цар ству. Књи га је бо га та илу стра ци ја ма, до 
ко јих је ау тор ка до шла то ком ар хив ских ис-
тра жи ва ња. По хва ле за слу жу је и За вод за из-
да ва ње уџ бе ни ка, пр вен стве но што је имао 
раз у ме ва ња за об ја вљи ва ње ове зна чај не мо-
но гра фи је, али и за њен ве о ма ква ли те тан 
из глед. Књи га Сту бо ви срп ске про све те си-
гур но ће би ти ме ђу нај бо љим из да њи ма ове 
из да вач ке ку ће у 2017. го ди ни.

Би ља на Ву че тић
Исто риј ски ин сти тут

Бе о град
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ПР ВИ КО РАК КА ТРИ ЛО ГИ ЈИ  
О СЛО БО ДА НУ ЈО ВА НО ВИ ЋУ

(Бо рис Ми ло са вље вић, Сло бо дан Јо ва но вић. Те о ри ја,  
Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град, 2017, 651 стр.)1

Оби ман ру ко пис Сло бо дан Јо ва но вић. Те-
о ри ја (пре ко 500 стра ни ца) плод је за ма шног 
ис тра жи ва ња ко је је спро вео ње гов ау тор, 
већ уве ли ко афир ми са ни на уч ник др Бо рис 
Ми ло са вље вић. Пи шче ва иде ја-во ди ља, ко ја 
сва ка ко за слу жу је пу ну по др шку, би ла је ко-
ли ко јед но став на то ли ко и зах тев на – да се до 
тан чи на ис тра жи и обе ло да ни оно што би се 
с раз ло гом мо гло на зва ти ге не а ло ги јом ду хов-
ног про фи ла и те о риј ског ста но ви шта Сло бо-
да на Јо ва но ви ћа. У свом тра га њу за ба зич ним 
са став ни ца ма тог про фи ла и тог ста но ви шта, 
тра га њу ко је ни је ли ше но за ни мљи вих и уз-
бу дљи вих от кри ћа, Бо рис Ми ло са вље вић је, 
сло бод но се мо же ре ћи, при ме нио сва ко ис-

1 Реч на пред ста вља њу књи ге у Ко лар че вом 
на род ном уни вер зи те ту 7. но вем бра 2017. го ди не. 
По ред Да ни ла Ба сте на пред ста вља њу су го во ри-
ли Ми лош Ко вић, Во ји слав Ко шту ни ца, Во ји слав 
Г. Па вло вић и ау тор књи ге, Бо рис Ми ло са вље вић.

тра жи вач ко сред ство и сва ки ме тод ски по-
сту пак ко ји су би ли ка дри да га до ве ду до 
но вих са зна ња и но вих ре зул та та. За ла зио је 
у мно ге ар хи ве (ко је су дру ги или за о би ла-
зи ли или не до вољ но ко ри сти ли) што чу ва ју 
ра зно вр сну гра ђу зна чај ну за пот пу ни је осве-
тља ва ње пу та на ко јем су се обра зо ва ли лик 
и де ло Сло бо да на Јо ва но ви ћа, тог истин ског 
по ли хи сто ра срп ске ду хов но сти и кул ту ре, 
ис пи ти вао је Јо ва но ви ће ва мла дић ка при ја-
тељ ства, а на ро чи то раз гра на те по ро дич но-
-ро ђач ке од но се с обе ро ди тељ ске стра не, ли-
стао ад ми ни стра тив на ак та стра них шко ла и 
уни вер зи те та ко је је мла ди Јо ва но вић по ха-
ђао, по дроб но на во дио име на оних про фе со ра 
чи ја је пре да ва ња сту дент Јо ва но вић слу шао, 
пре гле дао из ве шта је ко је је др жав ни пи то мац 
Јо ва но вић ре дов но и уред но под но сио итд. 
Већ се по то ме мо же ви де ти и за кљу чи ти да 
је Бо рис Ми ло са вље вић, као ис тра жи вач, при-
вр же ник и оли че ње ду ха ми ну ци о зно сти. Он 
ви со ко ува жа ва де таљ, то ли ко ви со ко да ње-
гов ру ко пис из гле да као по хва ла де та љу и 
ње го вом епи сте мо ло шком зна ча ју. Он др жи 
до по је ди но сти, не пре не бре га ва оно што је 
на о ко (би о граф ска) сит ни ца, а у ства ри, ка да 
се ва ља но са гле да и оце ни, ва жан са сто јак 
јед не па но ра ме ко ја је у овом ру ко пи су, с при-
ље жно шћу то ли ко рет ком и за то дра го це-
ном, пре до че на о Сло бо да ну Јо ва но ви ћу.

По ла зи ште и око сни цу сво га ис тра жи ва-
ња Ми ло са вље вић је ви део у од но су из ме ђу 
Вла ди ми ра и Сло бо да на Јо ва но ви ћа, оца и 
си на. До ду ше, и ра ни је је би ло оних ко ји су, 
пи шу ћи о Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, свра ћа ли 
па жњу и на Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, али је тек 
ау тор овог ру ко пи са учи нио да ле ко се жан 
ко рак ка да је од нос из ме ђу њих дво ји це уз-
ди гао до ран га ру ко вод ног ме тод ског по сту-
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ла та. Ни је се ус те зао да отво ре но са оп шти 
ка ко тај од нос сма тра „пре суд ним пи та њем 
за раз у ме ва ње раз во ја ми сли Сло бо да на Јо-
ва но ви ћа и ње го ве по ли тич ке те о ри је у це-
ли ни” (стр. 35; подв. Д. Б.). За ње га ни је би ло 
ни ка кве сум ње да је отац – је дан од ис так ну-
тих и не у стра ши вих срп ских ли бе ра ла, чо-
век ши ро ког обра зо ва ња и пло дан спи са тељ 
– из вр шио нај сна жни ји ути цај на си на, те да 
се је ди но узи ма њем у об зир те су штин ске 
чи ње ни це мо же до пре ти до оних ми са о них 
то ко ва по мо ћу ко јих су се по сте пе но уоб ли-
ча ва ли основ ни те о риј ски (па и фи ло зоф ски, 
што ни је ви дљи во на пр ви по глед) ста во ви 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа. Та квим опре де ље њем 
и та квим по ступ ком, Бо рис Ми ло са вље вић 
је унео круп ну но ви ну, тј. омо гу ћио нов при-
ступ и отво рио но ву пер спек ти ву у ис тра жи-
ва њу це ло куп ног Јо ва но ви ће вог де ла – мно-
го ли ког, сло же ног, ра зно вр сног. Он је, да кле, 
кре нуо пу тем ко јим пре ње га, сва ка ко не на 
та кав на чин и с то ли ко сна жном са мо све шћу, 
ни ко код нас ни је ишао. Тај мо ме нат ути ску-
је сна жан пе чат ис тра жи ва њу ко је је спро вео 
и ру ко пи су ко ји је са чи нио.

Пот пи сник ове ре цен зи је све срд но по др жа-
ва об ја вљи ва ње ру ко пи са Сло бо дан Јо ва но-
вић. Те о ри ја Бо ри са Ми ло са вље ви ћа. У исти 
мах, сво јој пре по ру ци при дру жу је же љу да 
Ми ло са вље вић из ве де пот хват до кра ја, до до-
вр ше ња и за о кру гљи ва ња три ло ги је о Сло бо-
да ну Јо ва но ви ћу. Та квом на уч ном по слу он 
је не сум њи во до ра стао, а та кву три ло ги ју је 
Сло бо дан Јо ва но вић одав но за слу жио.

Ова ко је гла си ла ре цен зи ја на пи са на сре-
ди ном ја ну а ра ове го ди не (2017). Са да, у дру-
га чи јим окол но сти ма и дру га чи јим по во дом, 
ка да је, на и ме, пред на ма ова оп се жна и у сва-
ком по гле ду им по зант на књи га Бо ри са Ми ло-
са вље ви ћа (од ње је, ко ли ко знам, оп се жни ја 
је ди но дво том на књи га Дра га на Су бо ти ћа о 
Сло бо да ну Јо ва но ви ћу у ег зи лу 1941–1958) – 
да кле, са да бих хтео да прет ход ној ре цен зи ји 
при дру жим још не ко ли ко ре чи и за па жа ња.

До по ја ве би бли о гра фи је о Сло бо да ну Јо-
ва но ви ћу, ко ју је са чи нио До бри ло Ара ни то-
вић, а 2010. об ја вио „Фонд Сло бо дан Јо ва но-
вић”, мо гло се још сма тра ти ко ли ко-то ли ко 
оправ да ним ми шље ње да се о Сло бо да ну Јо-
ва но ви ћу ни је до вољ но пи са ло, да је ре цеп-
ци ја ње го вог де ла у нас оскуд на, да о Јо ва но-
ви ћу има још по до ста не ис тра же них пи та ња 
ко ја за слу жу ју да бу ду об ра ђе на итд. Ме ђу-
тим, Ара ни то ви ће ва би бли о гра фи ја, ко ја ни 

у ча су об ја вљи ва ња ни је би ла пот пу на, по ка-
за ла је да с та квим оце на ма ва ља би ти крај ње 
опре зан и су здр жан. Јер, она је по твр ди ла да 
су мно ги на ши ау то ри, и пре и по сле ти то-
изма, пи са ли о Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, да су 
се пре тре са ли мно ги ви до ви ње го ве раз гра-
на те де лат но сти (на уч не, кул тур не, књи жев-
не, по ли тич ке), да су се раз ма тра ле мно ге 
ди мен зи је ње го вог не у мор ног ра да у обла сти 
ду хов них на у ка. Па ипак, ни ти је оно ми шље-
ње ко је се офор ми ло пре Ара ни то ви ће ве би-
бли о гра фи је би ло са свим без раз ло жно, ни ти 
је та би бли о гра фи ја не по бит но до ка за ла да, 
ка да је о Сло бо да ну Јо ва но ви ћу реч, не ма 
ви ше шта да се ра ди, ис тра жу је и пи ше. Да-
ле ко од то га. Да ства ри сто је дру га чи је, не 
би би ло ми са о ног про сто ра, по вољ ног кон-
тек ста и не сум њи ве (да се не ка же: пре шне) 
по тре бе да Бо рис Ми ло са вље вић на пи ше и 
об ја ви баш ова кву књи гу о Сло бо да ну Јо ва-
но ви ћу ка кву је на пи сао и јав но сти пре до чио. 
А на пи сао је те ме љи ту књи гу ка ква је – по-
све до чи ће то и Ара ни то ви ће ва би бли о гра-
фи ја – о Сло бо да ну Јо ва но ви ћу упа дљи во 
не до ста ја ла, књи гу на ста лу по кла сич ном (у 
но ви је вре ме и на стра ни уве ли ко ожи вље ном, 
да кле не за ста ре лом) обра сцу: „чо век – жи вот 
– де ло”. У на шој до ја ко шњој ли те ра ту ри о 
Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, ако се из у зме књи-
жи ца Ми о дра га Јо ви чи ћа из 1997. (сва ка ко 
вред на и зна чај на, но ко ја је ви ше ски ца или 
мо дел за не што што тек тре ба из ве сти до кра-
ја), ни смо има ли ау тор ску књи гу ка кву са да, 
за хва љу ју ћи Бо ри су Ми ло са вље ви ћу, ко нач но 
и сре ћом има мо. За то ће она оста ти за пи са на 
као књи га-ме ђаш. А она је та ква и по још јед-
ном свој ству – по ин те грал ном ме то ду за ко ји 
се пи сац опре де лио и ко ји је на сто јао да при-
ме њу је од го вор но и до след но. Ако је су ди ти 
по пр вој књи зи за ми шље ног трок њиж ја о Сло-
бо да ну Јо ва но ви ћу – а ау то ру овом при ли-
ком тре ба јав но по же ле ти да сво ју на ме ру и 
свој за да так оства ри у пот пу но сти – тај ме тод 
се по ка зао пло до но сним у сва ком по гле ду, 
што ће ре ћи да с ње го вом при ме ном тре ба 
на ста ви ти и у пред сто је ћем по слу.

Леп и упе ча тљив при мер Ми ло са вље ви ће-
вог ви со ког ува жа ва ња де та ља од но си се на 
Мар се ла Пру ста. Они ко ји су се ма ло бо ље 
упо зна ли са спи си ма Сло бо да на Јо ва но ви ћа, 
зна ју да је он 1922. пи сао о Пру сту и ње го вом 
слав ном де лом У тра га њу за из гу бље ним 
вре ме ном (Тај на слов Јо ва но вић, ина че, пре-
во ди ре чи ма: „У тра жњи из гу бље на вре ме на”). 
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То је, раз у ме се, по ме нуо и Ми ло са вље вић, 
али је то за ње га у исти мах би ла згод на при-
ли ка да са оп шти је дан ве о ма за ни мљив и уз-
бу дљив де таљ – да је, на и ме, у вре ме ка да је, 
по чет ком де ве де се тих го ди на де вет на е стог 
ве ка, Јо ва но вић сту ди рао на па ри ској „Сло-
бод ној шко ли по ли тич ких на у ка” [L’Éco le 
li bre des sci en ces po li ti qu es], у њој, исте школ-
ске го ди не, био слу ша лац и Мар сел Пруст, 
ко ји је за вр шни ис пит по ло жио 1893!

Вред ност ове књи ге са сто ји се, из ме ђу 
оста лог, и у то ме што нас сво јим са зна њи ма, 
оце на ма, су до ви ма, ис хо ди ма, па и обил ном 
гра ђом по мо ћу ко је је са зда на, по бу ђу је да 
стал но из но ва раз ми шља мо о Сло бо да ну Јо-
ва но ви ћу, о са мој по ја ви та кве лич но сти у 
на шем на ро ду, о го то во не по јам ној ви ше-
стра но сти и огром ном ми са о ном ра спо ну ње-
го вог де ла, о ње го вој те шко схва тљи вој спо-
соб но сти и да ро ви то сти да ла ко и увер љи во 
пре ла зи из јед ног ду хов ног ли ка у не ки дру-
ги, че сто уда љен и са свим раз ли чан од прет-
ход ног, итд. Уто ли ко ме је ова књи га, као 
истин ска књи га-под стрек, на ве ла да се опо-
ме нем соп стве них не гда шњих ре чи ко ји ма 
сам на гла ша вао ви ше стру кост и мно го ли кост 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа. Уве рен сам да ми сле-
де ће на во ђе ње са мо га се бе не ће би ти узе то 
за зло: „Пр во што код Сло бо да на Јо ва но ви ћа 
па да у очи, то је да је био ду хов но мно го ли ка 
по ја ва, за пра во нај мно го ли ки ја по ја ва ме ђу 
свим на шим по сле ни ци ма на ши ро ком по љу 
дру штве них на у ка. Шта ви ше, ње гов ду хов-
ни ко смос био је ши ри од тог по ља, бу ду ћи да 
је об у хва тао и књи жев ну кри ти ку (о ко јој, да 
са да до дам, има ре чи и у Ми ло са вље ви ће вој 
књи зи). Умео је он да бу де – под јед на ко – и 
ап страк тан те о ре ти чар, и кон кре тан исто ри-
чар, и про ниц љив књи жев ни кри ти чар. Ње-
го ва ми сао се с ла ко ћом уз но си ла до оп ште-
га, да би се с истом ла ко ћом с̓пу шта лаʼ до 
по себ но га и по је ди нач но га. У син те зи ни је 
би ла ни шта ма ње вич на и успе шна не го у 
ана ли зи. Био јој је на исти на чин свој ствен 
сми сао за су во пар не те о риј ске кон струк ци-
је као и за жи во пи сан и не по но вљив де таљ. 
Ум но ра су ђи ва ње ни је код Јо ва но ви ћа, ни јед-
ног тре на, ишло на у штрб ње го вог из ра зи тог 
ду ха ни јан се, као што ни, обрат но, тај дух 
ис тан ча них пре ли ва ни је, ниг де и ни ка да, за-
ди рао у по сло ве и за дат ке ума. Ако се чи та-
ју ње го ви ра до ви из те о ри је др жа ве и пра ва, 
по ми сли ће се да се том на у ком ба вио од у век 

и ис кљу чи во. Ако се узму у ру ке ње го ве књи-
ге по све ће не срп ској на ци о нал ној исто ри ји 
19. ве ка, на ста ће уве ре ње да је њи хов пи сац 
ро ђе ни исто ри чар и да ни шта дру го ни је ни 
био ни ти је мо гао би ти. Исто ва жи и за Јо ва-
но ви ћа књи жев ног кри ти ча ра, Јо ва но ви ћа со-
ци о ло га, Јо ва но ви ћа устав но прав ног пи сца, 
баш као и за све дру ге ли ко ве у ко ји ма се као 
ау тор по ја вљи вао.”

Ра све тли ти по ре кло и рас кри ти тај ну Јо-
ва но ви ће ве мно го ли ко сти за и ста ни је ла ко, 
ако је уоп ште мо гућ но. Из те мно го ли ко сти 
ро је се и те шка пи та ња по пут ових: Да ли Јо-
ва но ви ће во де ло има не ко сво је је згро, сто жер, 
не што што му у ве ћој ме ри да је пе чат, што га 
обе ле жа ва ви ше и пот пу ни је од све га дру гог? 
Да ли се ис под бо гат ства и ра зно вр сно сти Јо-
ва но ви ће вог де ла на ла зи не што основ ни је, 
ма ње ви дљи во, али сна жно при сут но, не што 
што би се мо гло сма тра ти и озна чи ти као ње-
го ва ма ти ца и у че му би се нај већ ма огле дао 
и из ра жа вао ду хов ни лик ње го вог тво р ца? 
– За слу га је Бо ри са Ми ло са вље ви ћа што је, 
све стан тих ва жних и ду бо ко се жних пи та ња, 
у сво јој књи зи тра гао за од го во ром на њих, 
зна ју ћи при том да тај од го вор не мо же би ти 
јед но зна чан, од се чан и нео по зив. У том кон-
тек сту, за ни мљи во је ње го во ука зи ва ње на 
је дан Јо ва но ви ћев ра ни рад у ко јем је от крио 
не што од „узо р ног је згра” Јо ва но ви ће вог ми-
шље ња и ње го вих основ них схва та ња, по гла-
ви то ка да је реч о по ли тич кој ми сли и те о-
ри ји др жа ве и пра ва. По сре ди је Јо ва но ви ћев 
мла де нач ки рад по све ћен кри тич ком раз ма-
тра њу о Ру со о вом дру штве ном уго во ру. Ми-
ло са вље вић је уве рен да се већ у том ра ду, 
на пи са ном 1895, на ла зе, ан ти ци пи ра ни или 
чак ја сно из ра же ни, ста во ви ко ји ће се доц ни-
је, у раз ви је ни јем об ли ку, на ћи у Јо ва но ви-
ће вој књи зи о др жа ви. Ви ше од то га, ту се, 
ве ру је Ми ло са вље вић, на зи ре и фи ло зоф ска 
осно ва Јо ва но ви ће ве ми сли.

Ми ло са вље ви ће ва књи га нас у знат ној 
ме ри при бли жа ва од го во ру на та ко јед но став-
но а та ко сло же но, та ко не ду жно а та ко круп-
но пи та ње: Ко је, у ства ри, био Сло бо дан Јо-
ва но вић и шта нам он, пр вен стве но сво јим 
испо лин ским де лом, да нас зна чи? Али, ни 
по сле ње го ве књи ге, ми још увек не ма мо пра-
вог и пот пу ног од го во ра на то пи та ње. Над 
тим и због то га, раз у ме се, не тре ба ја ди ко ва-
ти. На про тив, то тре ба схва ти ти као чвр сту 
за ло гу да ће се ис тра жи ва ње Јо ва но ви ће вог 
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жи во та и де ла на ста ви ти и у бу дућ но сти, за 
шта ће књи ге као што је Ми ло са вље ви ће ва 
би ти по у зда ни пу то ка зи.

На кра ју, још и ово. Сло бо дан Јо ва но вић 
је био чо век ме ре и урав но те же но сти. Те од-
ли ке не би ва ју из не ве ре не ни он да ка да је у 
сво јим тек сто ви ма ду хо вит или иро ни чан. 
У њи ма не ма нео б у зда не стра сти. Као ау тор, 
та кав је и Бо рис Ми ло са вље вић. Осим у јед-

но ме. У ње му, на и ме, има стра сти – и те ка ко, 
на пре тек, ма ко ли ко, ина че, би ла при гу ше-
на. То је страст ис тра жи ва ча, фу ри о зна же ља 
и не за ја жљи ва те жња да се до пре до сва ке 
че сти це зна чај не за ге не зу лич но сти, ми сли 
и де ла Сло бо да на Јо ва но ви ћа у све ко ли кој 
њи хо вој/ње го вој ра зно ли ко сти.

Ака де мик Да ни ло Н. Ба ста

UDC 1 Nietzsche F. (049.32)

НИ ЧЕ ОВ ФИ ЛО ЗОФ СКИ ЗА О КРЕТ КО ЈИ ЈЕ  
ОД РЕ ДИО ТОК МО ДЕР НЕ И ПОСТ МО ДЕР НЕ

(Žu njić Slo bo dan, FRI DRIH NI ČE: Iz me đu mo der ne i post mo der ne, 
Otač nik, Be o grad 2017, 227 str.) 

Фри дрих Ни че је сва ка ко ми сли лац ко ји 
је утро пут пост мо дер ни и без ко га се она не 
би мо гла пра вил но раз у ме ти. У ре ла тив но 
крат ком вре ме ну, у на шој сре ди ни по ја ви ла 
се дру га бит на сту ди ја о ово ме фи ло зо фу. 
Пр ва је сту ди ја Тронд Бер га Ерик се на Ни че и 
мо дер на (Ло зни ца 2014; пре вод Је ле на Ло ма). 
Сло бо дан Жу њић се ипак од лу чио за дру га-
чи ји на слов; ве ро ват но због то га што је Ни че 
јед но став но пред ви ђао раз не ступ ње ва раз-
во ја ми сли пост мо дер не из сво је мо дер ни стич-

ке пер спек ти ве, ко ја му је увек омо гу ћа ва ла 
да са гле да свет са сво је стра не, из свог угла, 
сво јим очи ма и осе ћа ји ма (стр. 7).

Пр ва по ла зи шна осно ва у са гле да ва њу 
Ничeове ми сли у овој сту ди ји, је сте са гле да-
ва ње од но са ме та фо ре и пој мо ва. Ни че сма тра 
да фи ло зо фи ја не тре ба по пут на у ке, увек до-
слов но да спо ми ње свој на гон ка пој мов ном 
са зна ва њу или да га стал но ис ти че. Ме та фо ра 
код Ни чеа не оста је чи сто ре то рич ка тро па 
већ пред ста вља у ства ри јед ну вр сту – род ну 
вр сту – ко ја од ре ђу је људ ско по на ша ње и оп-
сто ја ње. На гон ка гра ђе њу ме та фо ра се у овом 
сми слу по ста вља као јед на ко-пра вни на гон 
ка кон струк ти ви зму. Фи ло зоф ски пој мо ви 
под вр га ва ју на шу пер цеп ци ју и на ше ми шље-
ње схе ма ма суп стан ци је, иден ти те та и ка у зал-
но сти, али све то чи не кроз не из бе жни пер-
спек ти ви зам, ко ји од ре ђу је упра во њи хо ву 
да ту пој мов ност. Сто га по Ни чеу, пој мов ност 
пред ста вља не из бе жну пер спек ти ву или ве-
за ност за оно што је по ве за но са схе ма ма на-
шег ми шље ња до кле ме та фо рич ност озна ча-
ва, су прот но то ме, оно мо гу ће, ма да сва ка ко 
пер спек ти ви стич ко пре ко ра че ње по сто је ћих 
пер спек ти ва. По том се на до ве зу ју ћи на Ми-
хај ла Ђу ри ћа, што ће чи ни ти мно го пу та у 
овој сту ди ји, Жу њић усред сре ђу је на Ни че ов 
по ку шај осло ба ђа ња од ста ре ме та фи зи ке по-
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сред ством ра ди кал не де струк ци је ње них 
основ них ка те го ри ја, а ту спа да пре све га по-
ку шај од сту па ња од име ни це (суп стан ци ја) 
и слу че но сти. По Ни чеу, ду бин ске прет по-
став ке ум но сти по чи ва ју у ве ро ва њу у Ја као 
име ни цу, је ди ни цу ре ал но сти на осно ву ко је 
ми уоп ште при пи су је мо ре ал ност ства ри ма. 
У овом слу ча ју су бје кат је јем ство сва ке кри-
ти ке тра ди ци је и ко лев ка ста ва иден ти те та 
на ко ме по чи ва две хи ља ду го ди шња вла да ви-
на спре ге ло ги ке и ме та фи зи ке у фи ло зо фи ји. 
На по слет ку овај део књи ге се за вр ша ва раз-
ја шње њем Ни че о ве кон цеп ци је ума и фи ло-
зо фи је. У пр вом пла ну ов де се под ра зу ме ва 
из јед на ча ва ње то ко ва ума и сре ће у јед ном 
је дин стве ном пој му ум стве не сре ће, тј. пре-
и спи ти ва њу Со кра то вог јед на че ња ум=вр ли-
на=сре ћа. Ни че сва ки ан тич ки а по себ но хе-
ле ни стич ки хе до ни зам укљу чу је у ред тзв. 
ти пич не фор ме де ка ден ци је или опа да ња те 
нај ви ше вр ли не – сре ће (стр. 50). С дру ге стра-
не ум ни жи вот по сва ку це ну, то јест жи вот 
пот пу но све стан, опре зан, кон тро ли сан и про-
тив свих ин сти ка та оси гу ра но пре би ва ње, је-
сте пре ма Ни чеу, од ба ци ва ње по врат ка сре ћи 
услед јед ног на вод ног са мо скри ве ног уда ље-
ња од ње. У из вор ном и за Ни чеа очи глед но 
са свим по зи тив ном сми слу, сре ћа је по раст 
и ува жа ва ње жи во та или жи вот них сна га, 
јер то ли ко ко ли ко се жи вот уз ди же, сре ћа је 
јед на ка ин стинк ту. Уко ли ко то при ме ни мо на 
са му аске зу из ве шће мо за кљу чак да ра дост 
у са мој аске зи по ста је мо гу ћа тек ка да се по-
јам за до вољ ства то ли ко про ши ри да он мо же 
да об у хва ти из во ђе ње свих аскет ских вр ли на 
као сво јих пра вих де ло ва (стр. 62). Дру гим 
ре чи ма из ме ђу чул но сти и че сти то сти не ма 
ни ка кве ну жне опре ке, од но сно истин ски 
аске та је сте у ства ри онај ко ји се бе по ста вља 
у ужи ва ње у ак се зи. Ни че се сла гао са Со кра-
том да је сва ка ра дост по ме ша на са са зна њем, 
али ни је из вла чио за кљу чак да су не ке ра до-
сти исти ни те, не го је ука зи вао да без ма лих 
ум но сти ве ро ват но не би би ло ни ка квих ра-
до сти или за до вољ ста ва. 

У дру гом де лу књи ге Жу њић се ба ви Ни-
че о вим на чи ном ре ци пи ра ња умет но сти и 
по и ма њем исто риј ског обра зо ва ња чи ме је 
из ве де на упе ча тљи ва ди јаг но за о те мељ ном 
убр за њу мо дер но сти као та кве. Кроз при ме-
ну свог ме тод ског по ступ ка – ге не а ло ги је, 
Ни че кри ти ку је иде је о је дин стве ној исто ри-
ји и исто ри о граф ско зна ње о све ту. Он се за-
ла же за пра во исто риј ско зна ње, ко је тре ба да 

му по слу жи као пот по ра у ње го вом на сто ја-
њу да над жи ви сво је вре ме. По што је чо век 
огра ни че но би ће из са ме струк ту ре људ ског 
жи во та про из ла зи не мо гућ ност бес ко нач ног 
и стал ног пам ће ња, ко ји ина че ну ди пост мо-
дер ни ком пју тер ски бе кап као по твр ду у не-
пре кид ном и стал ном ме мо ри са њу све но вих 
и но вих на во да. Сто га он као рас те ре ћу ју ћи 
жи вот ни вен тил ну ди но ви пост мо дер ни мо-
тив – за бо ра вља ње исто ри је као ствар ду шев-
не хи ги је не у окру же њу пре ко мер но на ра сле 
исто риј ске све сти. То не под ра зу ме ва то тал ни 
за бо рав исто ри је, већ пре о бра жа ва ње про-
шло сти у име очу ва ња жи во та, са да шњо сти 
и кул ту ре. Иза мо дер ног се ћа ња он от кри ва 
на гон за ујед на ча ва њем код мо дер ног чо ве ка, 
ко ји хо ће да до би је пам ће ње по сва ку це ну, 
по што у пам ће њу оста је оно што не пре ста је 
да бо ли. Уства ри, ов де је пре реч о де лат ној 
са мо кон тро ли шу ћој све сти, а не о пот пу ном 
по ни ште њу све сти. То се мо же из ве сти уко-
ли ко се зна да је упра во Ни че уз ди гао се ћа ње 
у ем фа тич ну осо бе ност чо ве ка чи ме се он 
раз ли ку је од жи во ти ња, при че му се чо век 
од ба ци ва њем ба ла ста су ви шне про шло сти не 
вра ћа на ста ди јум жи во ти ње, већ на про тив, 
осло ба ђа се за пра во ства ра лач ко би ће и ра-
дост у ње му. Ис хо ди ште у све му ово ме пред-
ста вља де ло ва ње уну тра шње еко но ми је све-
сти, ко ја тре ба да пре ва зи ђе јаз на стао из ме ђу 
не све сног пам ће ња и кул ту ре се ћа ња. Но сâм 
Ни че био је све стан да се не што не мо же по-
ти сну ти из ак ту ал ног се ћа ња већ да се то што 
из про шло сти при ти ска мо зак жи вих из др жи 
и под не се њи ма на увид та ко да њи хо ви иде-
а ли и пред ра су де не бу ду са свим бло ки ра ни 
ства ра лач ким по ри вом жи во та. Пре би се ре-
кло да је он све стан од но са за бо ра вља ња и 
се ћа ња на чи сто ди ја лек ти чан на чин, због 
че га је и све стан нео п ход но сти за бо ра вља ња 
али и не до стат ка пот пу ног за бо ра вља ња. То 
се по себ но ви ди у Ни че о вом да ле ко се жном 
ви ђе њу пост мо дер не суд би не ве ли ке умет но-
сти као јед не ви дљи ве ан ти ци па ци је оно га 
бу ду ћег што тек тре ба да до ђе. Пост мо дер на 
на кон аван гард ног убр за ња нас са мо на ви ка-
ва на не пре тен ци о зно при су ство умет но сти 
као та кве. У ства ри сво је вр сно пост мо дер но 
ре ха би ли то ва ње укра сне функ ци је умет но-
сти до ла зи упра во за рад уко ре ње но сти умет-
но сти у жи вот и ње го ве то ко ве. Ра фи ни ра но 
Ни че о во схва та ње два пој ма: ду би не и по-
вр ши не под ра зу ме ва је дан кри тич ки од нос 
пре ма мо дер ној исто риј ској све сти. Ни че се 
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слу жи ду би ном као ре то рич ким и сти ли стич-
ким из ра жај ним сред ством, отво ре но ис ка-
зу је пре тен зи је на њу као на по се бан ми са о ни 
ка рак тер, али је исто вре ме но чи ни и пред ме-
том про дор не кри тич ке ре флек си је, да би се 
на кра ју об рео у ње ној ви ше знач ној ат мос фе-
ри. Тај на Ни че о вог по зи тив ног го во ра о ду-
би ни уско је по ве за на са ње го вом ин вер зи јом 
тра ди ци о нал ног од но са при ви да и ме та фи-
зи ке (од но сно, ду бин ске) су шти не, ко ја, у, на 
Ни че ов на чин, ус по ста вље ној за ви сно сти ове 
дру ге од оног пр вог, пру жа вр ло ма ло про сто-
ра за тра же ње не ка квог на че ла и осно ва из 
и ис под ви дљи ве по јав но сти. С дру ге стра не 
Фри дрих Ни че не сум ња у при кри ве ну вар ку 
мра ка-са ња ре ње, већ у пре тен ци о зну кар те-
зи јан ску сум њу, ко ја уми шља да мо же раз-
ве ја ти све илу зи је и по вр ши не или оне ко је 
зах те ва ју по вр ши ну као сво ју по за ди ну. Он 
сто га и не по ку ша ва да рас ки не при вид, ко га 
мо дер на фи ло зо фи ја по сва ку це ну те жи да 
от кло ни, јер сма тра да би ти ме по ни штио је-
ди ну пра ву ствар ност, на и ме ону ко ја је као 
по вр ши на нај бо га ти ја и нај ин те ре сант ни ја. 
Пре ма то ме, ствар ност ни је са зда на из два 
де ла, илу зор не по вр ши не и пра ве уну тра шњо-
сти, не го је у са мом ње ном устрој ству угра-
ђен мо ме нат при ви да и илу зи је, од но сно об-
ма не и вар ке. На де лу је за пра во струк ту ра 
као-да у ко јој је укло њен раз мак из ме ђу 
плит ког при ви да и ду бо ке су шти не и то та ко 
што се са да ду би на на чел но схва та као ме та-
фи зич ки вео оп сто ја ња, као вео ко ји на про-
сто пре по кри ва ствар но сну ре ал ност.

Тре ћи део књи ге је по све ћен ни хи ли зму. 
Ово је ујед но кул ми на ци ја це ле књи ге. По јам 
ни хи ли зам имао је сво је фи ло зоф ско кр ште ње 
од Кан та и Фих теа, као озна ка оног иде а ли-
зма, ко ји се, ста вља ју ћи све на Ја опре де љу је 
у ства ри за без бо жно ни шта. Ни че фе но ме ну 
нихилизмa не при сту па као не ком про из вољ-
но иза бра ном ста но ви шту, од лу ци или су-
бјек тив ном све то на зо ру, већ га по сма тра као 
не ка кво епо хал но до га ђа ње, ко ја нас све од-
ре ђу је из свог по ла зи шта и вла да ју ћег скло па 
ства ри. Раз во јем по зи тив них на у ка сви ме та-
фи зич ки иде а ли до жи вља ва ју се као обич ни, 
про сти фан та зми. Овај ни хи ли зам је по сле-
ди ца сла бље ња увер љи во сти ме та фи зич ких 
иде ја и по себ но пла то нов ско-хри шћан ског 
све та до бр ог, исти ни тог и ле пог бив ства, чи ме 
ове иде је и вред но сти гу бе сво ју не ка да шњу 
при влач ност што за со бом по вла чи пот пу ну 

кло ну лост ду ха и од су ства спрем но сти да се 
по ку ша не што дру го. Пла то ни зам је по сти-
ђен, чул ни свет је за по сед нут по зи ти ви змом 
и здра вим ра зу мом, док из над ње га сто ји пра-
зно ме сто ап со лу та. Мо дер но дру штво ис па-
шта на кон ско ка из те ро ри стич ког мо ни зма 
у бе сми сле ни плу ра ли зам у коjем вла да ју 
на ци о на ли зми и ана р хи зам пра ва, по ли ти ке 
и ми шље ња. Гу би так ве ре у Бо га од мно гих 
љу ди у мо дер ни и пост мо дер ни не на ста је као 
про цес раз во ја при род них на у ка због че га се 
мо дер ном све ту Бог чи ни не ве ро ват ним и 
не ве ро до стој ним већ због то га што су из гу-
би ли са му мо гућ ност ве ро ва ња у та кво би ће 
(стр. 135). Ло гич ка по гре шка ате и зма као јед-
не вр сте ве ре, уко ли ко се овај ис по ве да као 
до след но на че ло је сте ве ра у без вер је што 
Ни че осу ђу је по што има кри тич ки став пре-
ма иде а ли за ци ја ма или ви со ко-уоб ли че ним 
фор ма ци ја ма (стр. 140). 

Оно што се мо же за кљу чи ти а не на ла зи мо 
код Жу њи ћа је сте да су два из ла за из ни хи ли-
зма: ре ли ги ја или оно што Ни че и Жан Пол 
Сар тр за сту па ју – на ла же ње ег зи стен ци јал ног 
ци ља жи во та. Уко ли ко ову дру гу оп ци ју по-
ве же мо са прин ци пом во ље за моћ – он да има-
мо раз не об ли ке ре пре си је и кон тро ли са ног 
об ли ка ми шље ња, што са мо гу ра чо ве чан-
ство у ве ћи ћор со как и ду би о зу. По што се 
опре де љу је мо за пр ви из лаз он да из во ди мо 
да је вер ни ку по треб на пост мо дер на кри ти-
ка иде о ло ги је за рад бо љег сле до ва ња по ру ци 
је ван ђе ља ка кво је при мље но кроз от кро ве-
ње до кле је пост мо де р ном ате и сти по треб но 
ис прав но схва та ње хри шћан ског те и зма за-
рад од го во ра на ни хи ли зам ко ји опо вр га ва 
кла сич ни фон да ци о на ли зам. То сва ка ко на-
ла зи мо код сле де ћих фи ло зо фа/те о ло га: По ла 
Ти ли ха, Жан-Лика Ма ри о на, Жан-Ива Ла-
ко сте, Ме рол да Вест фа ла, Ни ко ла са Вол тер-
штор фа, Ал ви на План тин ге, Maјкла Реа, Хри-
сте Ја на ра са, Џо на Пан те леј мо на Ма ну са ки са... 
За кљу чак се ов де не из во ди ве ро ват но због 
то га што је Жу њић у тре ти ра њу Ни чеа за у зео 
не у трал ну по зи ци ју не же ле ћи да кри ти ку је, 
ре ци мо оп скур ни и за је дљив Ни че ов став пре-
ма ре ли ги ји. Ов де тре ба сва ка ко из ло жи ти 
ми сао аме рич ког со ци о ло га Пи ти ри ма Со ро-
ки на, ко ји је сма трао да про блем да на шњег 
дру штва ле жи у син дро му мо дер но сти, ко ји 
пре вла да ва у ве ћи ни ака дем ских кру го ва. 
Та кав при ступ по чи ва на пре ми си да је је ди-
на ре ал ност фи зич ки свет (ре дук ци о ни зам), 
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пре ко ко јег је ем пи риј ска на у ка мо гу ћа (по-
зи ти ви зам), и да не ма уни вер зал них мо рал-
них стан дар да (ре ла ти ви зам) због че га су људ-
ска би ћа ни шта ви ше до про дукт би о ло шког 
на сле ђа и кул тур не усло вље но сти (де тер ме-
ни зам). Сто га он за кљу чу је да љу ди ни су са мо 
усло вље ни све сним и под све сним умом, ка ко 
је то Фројд твр дио, а у ве зи че га би се и Ни че 
ве ро ват но сло жио, већ и над све сним умом, 
што је бли же кон цеп ту Кар ла Јун га о „ко лек-
тив ном не све сном”. Со ро кин је сма трао да 
је над све сно из вор истин ске кре а тив но сти и 
из вор ми стич них епи фа ни ја и уви да ве ли ких 
све ти те ља и про ро ка кроз ве ко ве. Сто га је Со-
ро кин кри ти ко вао се ку лар ну кул ту ру ко ја је 
про лон ги ра ла са зна ње по сред ством чу ла (под-
руч је на у ке) и ума (под руч је фи ло зо фи је и ма-

те ма ти ке) до кле је у исто вре ме ин ту и ци ју, 
из вор са зна ња ве ли ких му дра ца чо ве чан ства 
оста вља ла по стра ни. Због то га је за го ва рао 
по ја ву ин те гра ли стич ке исти не, ко ја би прет-
по ста вља ла ин те гра ци ју сва три об ли ка зна ња 
за рад оства ри ва ња ба лан си ра ни је, хо ли стич-
ке и ин те грал не ви зи је ре ал но сти1. По том је 
тре ба ло да ти ве ћу кри ти ку Ни че о вом не га ти-
ви зму пре ма хри шћан ском тре ти ра њу еро са 
и те ле сно сти; сум њи чав став пре ма еро су на-
ла зи мо не са мо код Пла то на и у хри шћан ству 
већ и грч кој ми то ло ги ји и код Хе си о да ко ји 
сма тра да ерос сле ди ха ос у ве зи прет ње по-
рет ка и струк ту ре уни вер зу ма. Но, ова кри-
ти ка не ума њу је зна чај ове сту ди је већ на сто-
ји да упот пу ни са му струк ту ру овог де ла.

Сла ви ша Ко стић
Гим на зи ја „Па три јарх Па вле”

Бе о град
 

1 Kyri a cos Mar ki des, The Ab sen ce of Ea stern 
Ort ho doxy in Ame ri can Aca de mia and its pos si ble 
re le van ce an in te gral vi sion of re a lity, Ea stern ort-
ho dox Ame ri can hig her edu ca tion, (eds. Ann Bez-
ze ri des and Eli sa beth Pro dro mou), Uni ver sity of 
No tre Da me, 2017, 332–333.
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UDC 908(497.113 Jermenovci)”1817/2017”(049.32)

ИСТО РИ ЈА СЕ ЛА ЈЕР МЕ НОВ ЦИ

(Virág József, 200 éve bánátban: Ürményháza – Jer me nov ci: (1817–2017),  
Sza bad ka/Су бо ти ца: Gra fo pro dukt, 332 стр.)

У по след ње вре ме, у при лич но бо га тој, али 
не и ква ли та тив ној исто риј ској ли те ра ту ри 
на ма ђар ском је зи ку у Вој во ди ни, на шла се 
и не дав но штам па на пу бли ка ци ја ен ци кло пе-
диј ског фор ма та др Јо же фа Ви ра га (ле ка ра по 
стру ци, ро ђе ног у Вр шцу 1960), дво стру ког 
на зи ва: 200 ГО ДИ НА У БА НА ТУ: ЈЕР МЕ НОВ-
ЦИ (1817–2017). Ва ља ис та ћи од мах на по чет-
ку, а што је ис пу стио др Јо жеф Ви раг да на-
зна чи у уво ду сво је књи ге, да о се лу Јер ме-
нов ци (Űrményháza) већ по сто је две основ не 
сту ди је: Fe lix Mil le ker: Ürményháza történe te: 
1817–1906. (Ver secz, 1906) и La jos Fehér: Ürmé-
nyháza – Jer me nov ci múltjának és je lenéne k 
rövid vázlata (Јер ме нов ци, 1984), док је по себ-
но о цр кви у Јер ме нов ци ма мно штво по да та ка 
об ја вио жуп ник Erős La jos: Adalékok a Zre nja-
ni ni-Nag ybec ske re ki Egyházmegye történetéhez 
(Ru sko Se lo: Ki so ros zi Római Ka to li kus Plébá-
niahivatal, 1993) и Képek az ürményházai római 
ka to li kus plébánia életéből (Ürményháza: Római 
Ka to li kus Plébániahivatal, 1997). Сви по да ци 
из по ме ну тих пу бли ка ци ја са да се на ла зе са-

бра ни на јед ном ме сту, на стра ни ца ма књи ге 
др Јо же фа Ви ра га.

На кон кра ћег уво да, ау тор је пру жио кон-
цеп ци ју књи ге, ко ју са чи ња ва ју 23 по ве ли-
чи ни не јед на ка де ла: по да ци ге о граф ске при-
ро де (11–13), Ба нат (17–21), пр во на се ља ва ње 
у Јер ме нов ци ма (25–44), ре во лу ци о нар на 
1848. го ди ни, или ка ко је сâм ау тор на звао 
„до ба бе ћар ства” (47–52), по че так кри зе и 
Пр ви свет ски рат (55–62), вре ме од Пр вог свет-
ског ра та до 1944. го ди не (65–76), Јер ме нов ци 
од 1945. до да нас (79–93), опис се ла, ку ћа и 
ули ца (97–110), цр ква (113–127), шко ла и за ба-
ви ште (131–144), по пис учи те ља 1833–1974. 
го ди не; оп шти на и ад ми ни стра ци ја (153–159), 
по шта (163–164), го сти о ни ца (167–177), по зо-
ри шни жи вот (177–187), јер ме но вач ка на род на 
но шња (191–217), го вор Јер ме нов ча на (217–
218), на род ни оби ча ји (221–252), се о ски жи-
вот и сва ко днев не на ви ке (253–278), на род но 
ве ро ва ње и на род но ле че ње (279–285), по-
љо при вре да (289–302), ста ти стич ки по да ци 
(305–310), ста ре ши не по ро ди ца (313–326) и 
ли те ра ту ра (329–332). Су де ћи већ по на сло-
ви ма реч је о пу бли ка ци ји у ко јој ни је би ло 
мо гу ће про на ћи го то во све што је од зна ча ја 
за исто ри ју овог се ла.

Књи га је, у ства ри, за сно ва на са мо на де лу 
из вор не ар хив ске до ку мен та ци је о Јер ме нов-
ци ма (1865; 1869–1873; 1878; 1897; 1906), ко ја 
је де по но ва на у Исто риј ском ар хи ву у Бе лој 
Цр кви, а ко ју је про на шао, при ку пио и ксе ро-
гра фи са о ау тор овог тек ста. Ау тор књи ге, ле-
кар др Ви раг Јо жеф, ни је ни ка да ис тра жи вао 
у Исто риј ском ар хи ву у Бе лој Цр кви, ни ти је 
пре гле дао рас по ло жи ву ар хив ску до ку мен та-
ци ју ве за ну за про шлост Јер ме но ва ца, та ко 
да „ње го ва исто ри ја се ла” са др жај но уоп ште 
ни је под врг ну та ис тра жи ва њу. Књи га оби лу-
је фак то граф ским не тач но сти ма и про пу сти-
ма у ин тер пре та ци ји по је ди них исто риј ских 
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про це са и до га ђа ја, по себ но ка да је реч о раз-
до бљу из ме ђу 1848. и 1872. го ди не, Пр вом 
(1914–1918) и Дру гом (1941–1944) свет ском 
ра ту, па и вре ме ну из ме ђу 1945. и 1960. го ди не. 
Еви дент но је да је се ло Јер ме нов ци има ло 
исту исто риј ску суд би ну, као и сва дру га но-
во о сно ва на на се ља и на се о би не с ма ђар ским 
жи вљем, са осла ња њем на пу стар ску еко но-
ми ју и атар. Већи део ста нов ни штва би о је 
вр ло ни ског обра зо ва ња – ма хом су то би ли 
рад ни ци и зе мљо рад ни ци. Еван ге ли сти пре-
ма ве ро и спо све сти. Ау тор се ни је су срео са 
фе но ме ном се о ског на се ља, ње го вом уло гом 
као људ ског ста ни штва, с јед не стра не, од но-
сно ње го вом уло гом као рад не и про из вод не 
је ди ни це, с дру ге стра не. С ма ло озбиљ ни јим 
ис тра жи ва њем мо гло се до ћи до кон ста та-
ци је да су ве ли ке по пла ве из 1869, 1870–1871, 
1877. и 1879. го ди не, на при мер, оста ви ле дра-
стич не по сле ди це у го то во свим но во фор ми-
ра ним ма ђар ским на се о би на ма у ју жном 
Ба на ту, а не са мо у Јер ме нов ци ма. Исто ри ја 
јер ме но вач ке се о ске за јед ни це, њен до при нос 
при вре ди и ју жно ба нат ском дру штву, ни је 
об ја шњен. Мно га пи та ња и не до у ми це у ве зи 
с на стан ком и ства ра њем јер ме но вач ког сео-
ског дру штва и ор га ни за ци ја се ла ни је ни до-
так ну та, као ни но ви ја со ци јал но-еко ном ска 
кре та ња (1865–1914). Из ар хив ске гра ђе ви ди 
се да су у том пе ри о ду у Јер ме нов ци ма жи ве-
ле кра ће или ду же вре ме по не ка је вреј ска, 
не мач ка, срп ска и ру мун ска по ро ди ца, што је 
бит но за при ка зи ва ње це ло ви то сти ста нов-
ни штва и све оп шту ет нич ку струк ту ру се ла. 
Ни шта ни је на пи са но ни о исто ри ји и раз во ју 
за нат ства и за нат ске де лат но сти у Јер ме нов-
ци ма: из о ста ли су по пи си за на тли ја и тр го-
ва ца, као и свих дру гих про фе си ја. Њи хо ва 
за ни ма ња за бе ле же на су у цр кве ним ма три-
ку ла ма ро ђе них, вен ча них и умр лих ме сне 
Ри мо ка то лич ке цр кве Све та Ана (1819–1949), 
али и у по ре ским књи га ма (1865–1906. и на-
да ље).

Исто та ко, у Исто риј ском ар хи ву у Бе лој 
Цр кви тре ба ло је пре гле да ти ар хив ски фонд 
За нат ско-тр го вач ке ко мо ре за Град и Срез 
Бе ла Цр ква, ко ји рас по ла же оби љем пр во ра-
зред них по да та ка о свим ре ги стро ва ним за-
на тли ја ма и осни ва њу њи хо вих фир ми у Јер-
ме нов ци ма. Ар хив ска гра ђа Оп шти не Јер ме-
нов ци (1839–1917; 1918–1941), Оп штин ског 
зва ња Јер ме нов ци (1941–1944) и На род ног 
од бо ра Оп шти не Јер ме нов ци (1946–1955) ни је 
ис тра жи ван. Ау тор је мо рао по не што на пи-

са ти и о дру гим би ску пи ма, уко ли ко их је већ 
по ми њао. У овом слу ча ју пи сао је са мо о би-
ску пу Алек сан дру Бо на зу, по том гра ди те-
љи ма и про јек тан ти ма се о ске цр кве, као и о 
Кар лу Ле о пол ду Ве ген штај ну и Ан то ну Но-
вот ни ју, чу ве ним те ми шва р ским из ра ђи ва-
чи ма ор гу ља, од но сно зво но лив ци ма. Би о гра-
фи је зна ме ни тих Је р ме нов ча на та ко ђе ни су 
об ра ђе не, иа ко о не ки ма по сто је и ка та ло зи. 
Не до ста је и пр ви, основ ни, део књи ге о пра-
и сто ри ји. Про на ђе ни ар хе о ло шки ма те ри јал 
по твр ђу је при сут ност ра зних пра и сто риј ских 
на ро да и кул ту ра знат но пре на сту па ко ло-
ни за ци ја и на се ља ва ња Ма ђа ра на про сто ре 
да на шњег се ла Јер ме нов ци. У Ви ра го вој књи-
зи из о ста ло је и по гла вље „Фи зич ка кул ту ра 
(гим на сти ка) и спо рт”.

Књи га је илу стро ва на са 33 фо то гра фи је 
у бо ји (ве ћи на ве за них за цр кву), од ко јих су 
не ке већ пу бли ко ва не. До при нос ет но ло ги ји 
се ла су, ме ђу тим, фо то гра фи је јер ме но вач-
ких по ро ди ца, па ро ва и гру па (укуп но 41 на 
бро ју), с на по ме ном да и ме ђу њи ма има не-
ко ли ко по зна тих, и да их је сва ка ко тре ба ло 
би ти знат но ви ше. На стра ни ца ма књи ге по-
ја вљу ју се све га два ка та стар ска пла на се ла. 
Ка да је реч о кар та ма и пла но ви ма, тре ба ло је 
ис тра жи ти зби р ке ка ра та Ба на та у Град ском 
му зе ју Вр шац, Град ској би бли о те ци у Вр шцу 
и Му зе ју Ба на та у Те ми шва ру, ко ји по се ду ју 
та кав ма те ри јал, али и си ту а ци о не пла но ве 
ка нал ских про је ка та за ре ке у ју жном Ба на-
ту, на ко ји ма се мо же на ћи се ло Јер ме но вац. 
Ау тор ни је кон сул то вао дру ге ис тра жи ва че. 
Ни су ко ри шће не ни мно ге са вре ме не пу бли-
ка ци је о Вој во ди ни, ме сти ма и гра до ви ма у 
ју жно ба нат ском ре ги о ну, у ко ји ма има ма њих 
или ве ћих ин фор ма ци ја ве за них и за Јер ме-
нов це. До бро вољ но ва тр о га сно дру штво је 
си гур но за слу жи ло по себ но по гла вље, јер о 
ње му има по да та ка у ба нат ској штам пи, као 
и зва нич ним го ди шњим из ве шта ји ма, ка лен-
да ри ма и ве сни ци ма Ба нат ског ва тро га сног 
са ве за. Књи га са др жи 24 пот пу но пра зне стра-
не/ли ста, ко је су мо гле да се ис ко ри сте за кар-
те, гра фи ко не, ма пе и фо то гра фи је. По гла вља 
„Ста ти сти ке” и „Ста ре ши не по ро ди ца” тре-
ба ло је угра ди ти у текст на по чет ку, а не на 
кра ју књи ге.

Уоч љив је ау то ров ар ха ичан ро ман ти чар-
ски и при по ве дач ки стил, не баш увек срећ но 
иза бра на ме то до ло шка ре ше ња, од су ство ја-
сне кон цеп ци је, не до ре че ност, не про у че ност 
и не ис тра же ност те ме. Ова лук су зно и ве о ма 



606

до бро од штам па на књи га ура ђе на је, да кле, 
са мо фраг мен тар но, без ду бљег, ком плек сни-
јег и све стра ни јег ис тра жи вач ког на по ра. На-
уч ни апа рат (фу сно те) у по је ди ним по гла вљи-
ма по гре шно је по ста вљен. Ау тор, нај зад, а и 
то ва ља ис та ћи, не ма ни јед ну би бли о граф ску 
је ди ни цу. У не ком бу ду ћем ис тра жи ва њу ва-
ља ло би на ћи аде кват ну осо бу ко ја би се ба ви-
ла ис тра жи ва њем при мар не ар хив ске до ку-
мен та ци је. Исто риј ски ар хив у Бе лој Цр кви 
је пр ва ка ри ка на том пу ту, а мно го то га би се 

на шло и у Исто риј ском ар хи ву у Пан че ву и 
Исто риј ском ар хи ву у Зре ња ни ну. Тре ба ура-
ди ти јед но са свим но во, упо ред но ма ђар ско-
-срп ско из да ње, као у слу ча ју Ско ре нов ца, 
ка ко би књи га би ла до ступ на што ши рем кру-
гу чи та ла ца и ис тра жи ва ча. На кра ју, чи ни 
нам се да не ће мо по гре ши ти ако за кљу чи мо 
да књи га ле ка ра Јо же фа Ви ра га пред ста вља 
при мер ка ко не тре ба пи са ти исто ри је се ла.

Жи ван Иштва нић
Бе ла Цр ква

UDC 930.1:929 Meinecke F. (049.32)

ИСТО РИ ЗАМ У СВО ЈОЈ ЕПО ХИ: 
ИСТО РИЈ СКА И ПО ЛИ ТИЧ КА МИ САО  

ФРИ ДРИ ХА МАЈ НЕ КЕА

(Ми ха ел Ан то ло вић, Исто ри о гра фи ја и по ли ти ка.  
Ин те лек ту ал на би о гра фи ја Фри дри ха Мај не кеа: (1862–1954),  

Ин сти тут за Европ ске сту ди је, Бе о град 2017, 501 стр.)

На шој струч ној јав но сти до бро је по знат, 
да нас већ вр ло бо га ти, опус ра до ва из исто-
ри је и те о ри је исто ри о гра фи је др Ми ха е ла 
Ан то ло ви ћа, до цен та Пе да го шког фа кул те та 
у Сом бо ру. Пред на ма је ње го во нај но ви је 

де ло по све ће но ис тра жи ва њу жи во та и де ла 
Фри дри ха Мај не кеа, јед ног од нај ве ћих име-
на не мач ке исто ри о гра фи је. Ис тра жи ва њем 
Мај не ке о вог де ла Ан то ло вић се ба ви већ ду же 
вре ме, а 2012. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Но вом Са ду од бра нио је док тор ску ди-
сер та ци ју чи ја је те ма би ла упра во ин те лек-
ту ал на би о гра фи ја овог не мач ког исто ри ча ра 
(„Исто ри о граф ско де ло Фри дри ха Мај не кеа”).

Од нос из ме ђу исто ри о гра фи је и по ли ти ке 
је ком плек сан у шта ће мо се уве ри ти чи та ју-
ћи књи гу Ми ха е ла Ан то ло ви ћа. У пи та њу су 
две ди сци пли не ко је су не рас ки ди во по ве за не 
и то та ко што све оно што зо ве мо по ли ти ка 
вре ме ном по ста је исто ри ја и пред мет ра да 
ње них по сле ни ка, тј. исто ри о гра фа. Али и 
зна ња и пред ста ве из исто ри је су зна чај ни 
фак то ри на осно ву ко јих се кре и ра по ли ти ка, 
а по што исто ри о гра фи ја ути че на пред ста ву 
јед не за јед ни це о ње ној про шло сти, ја сно је 
да је ве за из ме ђу исто ри о гра фи је и по ли ти ке 
из у зе зно ја ка. Ан то ло вић ана ли зи ра це ло куп-
ни опус не мач ког исто ри ча ра Фри дри ха Мај-
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не кеа, а ка ко сâм на слов ка же, ово је за пра во 
ње го ва ин те лек ту ал на, а не са мо исто ри о граф-
ска би о гра фи ја. И за и ста, ау тор у књи зи ак-
цен ту је Мај не ке ов ин те лек ту ал ни жи вот да-
ју ћи упо ре до и кла сич не би о граф ске по дат ке. 
Да кле, ау тор је у тек сту у пот пу но сти оправ-
дао на слов.

Књи га је пр вен стве но на ме ње на исто ри-
ча ри ма, по себ но они ма ко ји се ба ве те о ри јом 
и фи ло зо фи јом исто ри је, али и по ли ти ко ло-
зи ма, фи ло зо фи ма, и дру ги ма. У сва ком слу-
ча ју, ши рок је круг љу ди ко ји мо гу да чи та ју 
ову књи гу, од но сно, од ли ка ове књи ге је из-
ме ђу оста лог и ин тер ди сци пли на рост, или, 
још пре ци зни је – ква ли тет на ин тер ди сци пли-
нар ност. Ко ри сте ћи зна ња из ви ше срод них 
на у ка, ау тор је у скла ду с те ко ви на ма са вре-
ме не исто ри о гра фи је од го во рио на иза зо ве 
ко ји се по ста вља ју пред исто ри ча ра 21. ве ка.

Де ло је по де ље но на се дам гла ва ко ји ма 
прет хо ди увод но раз ма тра ње, а сва ка гла ва 
за пра во пра ти је дан део Мај не ке о вог жи во-
та, ана ли зи ра ју ћи иде је ко је је за сту пао и пу-
бли ко вао у том пе ри о ду. С дру ге стра не, сва-
ка од тих гла ва има не ко ли ко оде ља ка за ко ја 
је ка рак те ри стич но да ни јед но од њих ни је 
ду же од 20 стра ни ца, чи ме је ау тор ус пео 
са же то да из ра зи и об ра ди сва ку те му на оп-
ти мал ном бро ју стра на. У књи зи не ма илу-
стра ци ја, из у зев на на слов ној стра ни (где се 
на ла зи Мај не ке о ва фо то гра фи ја), иа ко би смо 
мо жда оче ки ва ли да ви ди мо ре ци мо Мај не-
кеа у мла до сти или ка сни је. На кра ју књи ге 
на ла зе се за кљу чак, ре зи ме на ен гле ском је-
зи ку, спи сак из во ра и ли те ра ту ре, имен ски 
ре ги стар и ре цен зи је ко је су пи са ли уни вер-
зи тет ски про фе со ри Ду шко М. Ко ва че вић, 
Или ја Ву ја чић и Ми лош Ко вић.

У „Увод ном раз ма тра њу” (стр. 7–26) ау тор 
ука зу је на про бле ме ко ји ма се ба вио у свом 
ис тра жи ва њу, а с об зи ром на то да је у пи та њу 
исто ри ја исто ри о гра фи је он се усред сре ђу је 
и на ме то до ло ги ју и на во ди де сет раз ли чи тих 
те о риј ско-ме то до ло шких при сту па ко је је 
са чи нио Хорст Вал тер Блан ке. Ау тор ис ти че 
да ње гов рад пред ста вља ком би на ци ју не ко-
ли ко из не тих по ла зи шта. Је дан део увод ног 
раз ма тра ња пред ста вља и хе у ри стич ка ана-
ли за ње го вих де ла. Та ко ђе, ау тор по ка зу је и 
да је исто ри о граф ско де ло Фри дри ха Мај не-
кеа до са да оста ло из ван ин те ре со ва ња срп-
ске исто ри о гра фи је, те се без дво у мље ња мо же 
ре ћи да је Ан то ло ви ће во де ло пи о нир ски по-
ду хват на том по љу код нас и са мим тим књи-

га до дат но до би ја на зна ча ју. С дру ге стра не, 
би ти пр ви у ис тра жи ва њу од ре ђе ног про бле-
ма у окви ру јед не кул ту ре у сва ком слу ча ју 
је и оте жа ва ју ћа окол ност, ко ја но си до дат ну 
ого вор ност. Овом иза зо ву ау тор је до стој но 
од го во рио.

„Овла да ва ње за на том исто ри ча ра” је пр ва 
гла ва Ан то ло ви ће ве књи ге ко ја за пра во го во-
ри о Мај не ке о вом по ре клу, шко ло ва њу и ка ко 
сâм на зив ка же „за нат ским” по че ци ма. Исто-
ри ја у ужем сми слу ре чи је за и ста за нат. Пре-
ма то ме, Мај не ке је мо рао да про ђе те жак и 
озби љан пут ка ко би по стао глав ни уред ник 
зна ме ни тог ча со пи са Hi sto rische Ze itschrift. 
На том ме сту био је од 1896. до 1935. го ди не 
и уре дио је укуп но 82 све ске овог ча со пи са. 
О уском пу ту ко јим је про шао да би сти гао 
на ме сто глав ног уред ни ка, ау тор ове књи ге 
пи ше у пр вом де лу, где су опи са ни и ње го ви 
кон так ти с дру гим не мач ким исто ри ча ри ма. 
Уоп ште, ка рак те ри сти ка ове мо но гра фи је, и 
то од са мог по чет ка, је сте то да се у фу сно та-
ма на ла зе би о гра фи је свих зна чај них лич но-
сти ко је се по ми њу, што зна чај но обо га ћу је 
на ра ци ју.

Ка да су у пи та њу ре фор ме у дру штву, не-
мо гу ће је, а не за пи та ти се о њи хо вом сми слу. 
Да ли су нео п ход не, а ако је су, ка да је пра ви 
мо ме нат за њи хо во спро во ђе ње, ко ли ко да-
ле ко ићи с њи ма, итд. Све ово го во ри да је 
др жав нич ки по сао из у зет но од го во ран, од но-
сно да је би ти у при ли ци да се од лу чу је изу-
зет но те жак под виг. Али сми сао ре фор ми, 
ка да већ го во ри мо о њи ма, тре ба да бу де про-
спе ри тет дру штва. То би тре ба ло да бу де глав-
ни иде ал. Ме ђу тим, у тре нут ку ка да јед но 
дру штво по ка же сла бост и нео п ход ност ре-
фор ми, до ла зе до из ра жа ја ин те ре си по је ди-
них со ци јал них, по ли тич ких, еко ном ских и 
дру гих гру па. На ста је од су дан тре ну так за 
дру штво да ли ће пре ваг ну ти оне си ле ко је 
се за ла жу за про ме не или ће то дру штво на-
ста ви ти по ста ром и са мим тим отво ри ти 
про стор за још ве ће про бле ме у бу дућ но сти. 
Та ко, не мач ко дру што (до ује ди ње ња пру ско), 
о ко јем, из ме ђу оста лог, Ан то ло вић пи ше у 
сво јој књи зи, тј. у ње ном дру гом де лу „Пру-
ско ре форм ско раз до бље” (стр. 67–110), још 
по чет ком 19. ве ка, у вре ме ра то ва про тив На-
по ле о на, до жи ве ло је пр ви ве ли ки уда рац, 
опо ме ну и знак да су про ме не нео п ход не. Од 
та да, па кроз чи тав век, то дру штво је би ло 
зре ло за озбиљ не ре фор ме и оне су у од ре ђе-
ним обла сти ма (вој ска, обра зо ва ње, итд.) и 
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спро во ђе не. За Мај не кеа су, на при мер, пру-
ске ре фор ме би ле ду бље од фран цу ских ре-
во лу ци о нар них. Мај не ке је та ко ђе, у овом 
пе ри о ду од ба цио по зи ти ви зам као ме тод 
не при ме рен исто риј ском ис тра жи ва њу и ин-
си сти рао је на ме то ду раз у ме ва ња. Ан то ло вић 
се у овом одељ ку ба ви ни зом ком плек сних 
пи та ња не мач ког дру штва 19. ве ка и об ра ђу је 
пи та ња ве за на за по ли тич ки раз ви так, исто-
ри о гра фи ју и фи ло зо фи ју исто ри је. 

У тре ћем де лу књи ге на сло вље ном са „Не-
мач ка на ци о нал на др жа ва – иде ал на за јед ни-
ца” за пра во за по чи ње опис ве ли ке Мај не ке-
о ве триологијe и раз ма тра ју се ве ли ка пи та ња, 
као на при мер: „Шта је на ци ја?” (стр. 121–126). 
Пра те ћи Мај не ке ов жи вот, ау тор по ступ но 
до ла зи до ње го вих ста во ва у од но су на ве ли-
ке ми сли о це 19. ве ка. И за и ста, јед но од ве-
ли ких пи та ња је да ли да ти пред ност ко смо-
по ли ти зму или на ци о нал ној иде ји. Мај не ке 
се опре де лио за ово дру го и до шао је до син-
таг ме илу зи ја ко смо по ли ти зма и ре зо лут но 
је сма трао да је упра во ко смо по ли ти зам пред-
ста вљао глав ну пре пре ку фор ми ра њу је дин-
стве не не мач ке на ци о нал не др жа ве. Мај не ке 
је у свом де лу гло ри фи ко вао по бе ду не мач ке 
наци о нал не др жа ве над „илу зи јом ко смо по-
ли ти зма”. Упра во од нос из ме ђу ко смо по ли-
ти зма и на ци о нал не др жа ве јед но je од ве ли-
ких пи та ња и ве ли ких про бле ма ко је сре ће мо 
у овој књи зи. Чи та ју ћи Ан то ло ви ће ву књи ге 
мо же мо да се упо зна мо с по ме ну том про бле-
ма ти ком и то на вр ло ква ли те тан на чин.

Је дан од по тен ци јал них на сло ва ове књи ге 
мо гао би би ти и „Ин те лек ту а лац у по ли ти ци”, 
с об зи ром на то да је Мај не ке ак тив но уче ство-
вао у по ли тич ком жи во ту Не мач ке. Та ко Ан-
то ло вић у че вр том де лу књи ге ана ли зи ра Мај-
не ке ов од нос пре ма иде ји др жав ног раз ло га, 
тј. ње го ва раз ми шља ња о од но су по ли тич ке 
мо ћи и мо рал них нор ми. Мај не ке је сма трао 
да је од го вор ност др жав ни ка да ус по ста ви 
рав но те жу из ме ђу ети ке и мо ћи. С дру ге стра-
не, има ли ин те лек ту а лац оба ве зу да, ако ни-
шта дру го, ма кар има став у од но су не са мо 
на тре нут на и ак ту ел на по ли тич ка пи та ња, 
већ и на ду го роч не по ли тич ке пер спек ти ве 
сво је за јед ни це? По сто ји ли од го вор ност ин-
те лек ту ал ца пре ма да то сти? Ако је од го вор 
по твр дан, он да у ли ку Фри дри ха Мај не кеа 
има мо ин те лек ту ал ца ко ји осе ћа оба ве зу и од-
го вор ност да јав но из не се сво је ста во ве и да 
по ле ми ше о њи ма. Мај не кеу ни је не до ста ја ло 
по ли тич ке хра бро сти, чак и да ко ри гу је сво је 

по ли тич ке ста во ве, па јед но по гла вље но си 
на зив „Ре пу бли ка нац из ра зу ма”.

По сто је мо мен ти ка да јед на за јед ни ца до ђе 
у та кву кри зу, кри зу ду ха, кри зу сло бо де, да 
чак и они ње ни чла но ви ко ји су све сни то га 
јед но став но ни су у мо гућ но сти да го во ре оно 
што ми сле па се по вла че и по чи њу да се ба ве 
ства ри ма ко је их не ће до ве сти у не при ли ку. 
Реч је о не мач ком дру штву за вре ме на ци стич-
ке дик та ту ре и од лу ци Фри дри ха Мај не кеа да 
се у овом пе ри о ду по све ти из у ча ва њу исто-
ри зма, тј. на стан ку мо дер не исто риј ске ми-
сли. О то ме го во ри пе ти део Ан то ло ви ће ве 
књи ге „Исто ри зам – кру на или кри за не мач-
ког ду ха?” (247–345). Тре ба ре ћи да је Мај не ке 
1935. био при мо ран да на пу сти ме сто уред ни-
ка Hi sto rische Ze itschrift-а, као и све јав не и 
про фе си о нал не функ ци је. Он је из ме ђу оста-
лог био од луч ни бра ни лац Вај мар ске ре пу-
бли ке та ко да је у но вом кон тек сту био при-
мо ран да се по ву че у ти ши ну свог при ват ног 
жи во та и по све ти се сту ди о зном на уч ном 
ра ду. Плод то га ра да би ла је књи га На ста нак 
исто ри зма (1936), за вр шни део ње го ве три-
ло ги је по све ће не исто ри ји иде ја. Мај не ке је 
не мач ке ми сли о це, а ме ђу њи ма пре свих Ге-
теа, сма трао нај за слу жни ји ма за на ста нак 
исто ри зма.

Кор пус Мај не ке о вих де ла за вр ша ва се по-
сле 1945. го ди не де лом Не мач ка ка та стро фа 
(1946). Та ко се зо ве и ше сти део Ан то ло ви ће-
ве књи ге (345–383). Он ни је оби ман по бро ју 
стра на, али је на рав но ве о ма би тан да би се 
схва ти ла све о бу хват ност Мај не ке о вог де ла. 
Јед но став но, Мај не ке се тру дио да дâ од го вор 
на све ак ту ел не про бле ме. Ве ли ка тра ге ди ја 
и ка та стро фа ње го вог на ро да под на ци сти ма 
тра жи ла је од го вор јед ног исто ри ча ра. Мај-
не ке је у том тре нут ку био нај по зва ни ји да 
из рек не суд о то ме и не по сред но по сле за вр-
шет ка ра та об ја вио је ово де ло – од го вор на 
не мач ку тра ге ди ју. О то ме чи та мо у прет по-
след њем по гла вљу. Ре зул тан та Мај не ке о вог 
од но са пре ма не мач кој ка та стро фи је та да по 
ње му Тре ћи рајх ни је био са мо нај ве ћа не сре-
ћа ко ја је за де си ла не мач ки на род у ње го вој 
исто ри ји већ и ње го ва нај ве ћа сра мо та. За то 
се он за ло жио за те мељ ну ре ви зи ју не мач ке 
исто ри је ка ко би се утвр ди ли чи ни о ци од го-
вор ни за не мач ку ка та стро фу.

Књи га не би би ла пот пу на без освр та на 
ре цеп ци ју Мај не ке о вог де ла, ка ко не по сред-
но на кон ње го ве смр ти, та ко и у са вре ме ној 
исто ри о гра фи ји. Пре ма то ме, по след њи део 
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књи ге зо ве се „Мај не ке у исто ри о гра фи ји” 
(383–413). Ту се о Фри дри ху Мај не кеу упо-
зна је мо с оце на ма дру гих исто ри ча ра, од но-
сно ви ди мо ка ко се ми шље ње о ње му ме ња-
ло и ка ко је ево лу и ра ло. На и ме, Мај не ке је 
нај пре про шао кроз фа зу сла вље ња да би 
по том ње го во де ло би ло из ло же но из ра зи тој 
кри ти ци да би у по след њој де це ни ји 20. и 
пр вој 21. ве ка био по сма тран на знат но урав-
но те же ни ји на чин. 

У за кључ ку (413–423) Ан то ло вић прак тич-
но са жи ма нај ва жни је из сва ког де ла књи ге. 
То је с јед не стра не до бро јер мо же мо да про-
чи та мо су шти ну сва ког де ла књи ге, али с 
дру ге стра не оче ки ва ло би се да он дâ свој 
суд о Мај не кеу. Он то за и ста и чи ни, али тек 
на са мом кра ју за кључ ка.

Ан то ло ви ће во де ло о Мај не кеу ре зул тат 
је те мељ ног, сту ди о зног, ви ше го ди шњег ис-
тра жи ва ња до ми нант но стра не ли те ра ту ре 
и из во ра. С об зи ром на то да је, као што смо 
ре кли, ова књи га пи о нир ски по ду хват на по љу 
ис тра жи ва ња исто ри о граф ског де ла Фри дри-
ха Мај не кеа код нас, Ан то ло вић је из тог угла 
гле да но, не са мо отво рио вра та за да ља ис-
тра жи ва ња, не го је из у зет но ви со ко по ди гао 
ле стви цу ко ју бу ду ћи ис тра жи ва чи, ако их 
уоп ште бу де, тре ба да до стиг ну. 

Ода бра ти лич ност Фри дри ха Мај не кеа за 
ис тра жи ва ње и по ста ви ти пред се бе про блем 
ко ји се зо ве Исто ри о граф ско де ло Фри дри ха 
Мај не кеа је, већ због име на ве ли ког исто ри-
ча ра и на уч ни ка, озби љан иза зов. Ова књи га 
је у сва ком слу ча ју озби љан и те ме љан од го-
вор на по ме ну ти про блем. Лик и де ло Фри-
дри ха Мај не кеа по зи ва ју сва ког исто ри ча ра 
на раз ми шља ње, а с об зи ром на то да се Мај-

не ке ба вио ве ли ким пи та њи ма, чи та ју ћи ову 
књи гу чи та лац мо ра да про ми шља и да уло-
жи на пор ка ко би схва тио ве ли ке те ме ко ји ма 
се ба вио Мај не ке. Ан то ло вић не пре тен ду је 
да нам сâм дâ од го во ре на ве ли ке про бле ме 
људ ског би ти са ња у исто ри ји. То је ра зу мљи-
во јер тре ба пу сти ти са мог Мај не кеа да го во-
ри (што ау тор че сто и чи ни) као и дру ге ве ли-
ке фи ло зо фе и исто ри ча ре ко ји су ту ма чи ли 
ње го во де ло. Та ко ђе, књи га ни је апо ло гет ског 
ти па и то је ње на по зи тив на ка рак те ри сти ка. 
С дру ге стра не, мо жда би чи та лац оче ки вао 
да ау тор из рек не и ви ше сво јих ста во ва, ка ко 
би смо мо гли да про чи та мо и ка ко он, као нај-
по зва ни ји у на шој исто ри о гра фи ји, гле да на 
не ке од те ма ко је се об ра ђу ју у овом де лу.

Све о бу хват но де ло, по све ће но ли ку и де лу 
Фри дри ха Мај не кеа, ко је је на пи сао Ми ха ел 
Ан то ло вић, ка ко хе у ри стич ки та ко и ме то-
до ло шки из у зе тан је и по зи ти ван при мер за 
са вре ме ну срп ску исто ри о гра фи ју. Ње го во 
де ло ко је је по све ће но исто ри ји исто ри о гра-
фи је, до но си нам ову ве о ма зна чај ну област 
исто риј ске на у ке на је дан са вре мен и на да све 
ква ли те тан на чин. Чи та ју ћи ову књи гу ин-
фор ми са ће мо се и сте ћи зна ње не са мо о ње ној 
цен трал ној лич но сти већ и о мно гим дру гим 
лич но сти ма као и о зна чај ном бро ју пој мо ва 
и про бле ма ко је об ра ђу је. Ин те лек ту ал на 
би о гра фи ја Фри дри ха Мај не кеа Ми ха е ла 
Ан то ло ви ћа је де ло ко је се по сво јим ка рак-
те ри сти ка ма из два ја и скре ће па жњу на се бе, 
не са мо због те ме, не го пре све га због на чи на 
на ко ји је та те ма об ра ђе на. Из тог раз ло га, ова 
књи га за у зи ма из у зет но ви со ко ме сто ме ђу 
но ви јим де ли ма срп ске исто ри о гра фи је.

Жар ко Па нић
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ДА ЛИ ЗНА МО КО СМО И КА КО СМО?

(Ве сна Ђу кић, (Ка)ко смо – Сту ди је кул ту ре пам ће ња и по ли ти ке  
иден ти те та у Ср би ји, Фа кул тет драм ских умет но сти,  

Бе о град 2017, 357 стр.)

Књи га (КА)КО СМО – Сту ди је кул ту ре 
пам ће ња и по ли ти ке иден ти те та у Ср би ји 
у сва ком сми слу пред ста вља жи вот но де ло 
Ве сне Ђу кић, уни вер зи тет ског про фе со ра и 
ис так ну тог струч ња ка у обла сти кул тур не по-
ли ти ке у Ср би ји: не са мо да при ка зу је ау тор-
ки на ви ше де це ниј ска на уч на ис тра жи ва ња 
у по љу кул ту ре и кул тур не по ли ти ке, не го 
от кри ва и ње на ду бо ко лич на уве ре ња и за-
пи та но сти на те му очу ва ња и раз во ја ду хов-
но сти и на ци о нал ног иден ти те та у вре ме ну 
гло бал них кри за. Као из раз ин те лек ту ал ног 
от по ра ства ра њу кул ту ре без на ђа и као ре ак-
ци ја на раз не мен тал не дис тор зи је у срп ском 
ко лек тив ном иден ти те ту, књи га ну ди низ кри-
тич ких оп сер ва ци ја о про шлим и ак ту ел ним 
кул тур ним и ме диј ским по ли ти ка ма, те по-
ли ти ка ма се ћа ња и пред ла же же ље не прав це 
раз во ја кул ту ре у Ср би ји, ис ти чу ћи зна чај 
очу ва ња ау тен тич ног кул тур ног иден ти те та, 
кул тур не ба шти не и свих ње них спе ци фич-

но сти по пут хри шћан ске ве ре, ћи ри лич ног 
пи сма или кул ту ре се ла. Као за ве шта ње и по-
зив да се кул ту ра у Ср би ји за шти ти и уна пре-
ђу је, књи га је на ме ње на ге не ра ци ја ма мла дих, 
бу ду ћих ак те ра кул ту ре и кул тур не по ли ти ке, 
од чи јих ће од лу ка за ви си ти оп ста нак на ци-
о нал ног иден ти те та, ба шти не и се ћа ња.

Књи гу чи ни пет по гла вља са ста вље них од 
на уч них ра до ва ко ји су на ста ја ли као ре зул-
тат тим ског ис тра жи вач ког ра да и за ни ма ња 
Ве сне Ђу кић и јед ног бро ја ко а у то ра за мно-
га по ља кул ту ре и њи хо вог бр зог ре а го ва ња 
на не ке од нај зна чај ни јих иза зо ва кул тур не 
по ли ти ке у Ср би ји. Ме ђу ко а у то ри ма ових 
тек сто ва су Би ља на Ђу кић, Ива на Во лић, 
Ми ли ца Ко чо вић, Да ни је ла Ви ћен ти је вић и 
Урош Ђу рић, ис тра жи ва чи и прак ти ча ри ко ји 
су са ста но ви шта дру гих обла сти, нај пре пра-
ва, еко но ми је и ге о ло ги је, да ли дра го цен до-
при нос ана ли зи и раз у ме ва њу кул ту ре и кул-
тур не по ли ти ке у Ср би ји.

Увод но по гла вље, „Те о риј ско-ем пи риј ски 
кон текст”, до но си пре глед ре ле вант них кул-
ту ро ло шких (As smann, Me nas se), исто риј ских 
(Tow ney, Bur ke) со ци о ло шких (Bo ur di eu, Jen-
kins, Bru ba ker, Co o per, Nash), по ли то ло шких 
(Spen gler, Linz, Ste pan, Mil ler, Har vey), ан тро-
по ло шких (Sa pir, Go lu bo vic, Ja ric), пси хо ло-
шких (Fromm, Krech, Crutchfi eld, Bal lac hey, 
Tre bje sa nin, La lo vic), пси хи ја триј ских (Bo ja-
nin), фи ло зоф ских (Ber dja ev) и те о ло шких 
(Flo rovsky, Ve li mi ro vic, Po po vic) те о ри ја пам-
ће ња, иден ти те та, др жа ве, кул ту ре и ме ди ја, 
по сма тра них у све тлу прин ци па са вре ме них 
кул тур них по ли ти ка и ин стру ме на та јав них 
прак тич них по ли ти ка (Young, Qu inn, Ma ta ras-
so, Lan dry, Dra gi ce vic Se sic, Stoj ko vic, Dju kic). 
По гла вље, да кле, пру жа ши рок ин тер ди сци-
пли нар ни оквир за те мељ но раз у ме ва ње про-
бле ма ти ка по кре ну тих у по то њим по гла вљи ма.
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Дру го по гла вље „Кул ту ра и иден ти тет” 
пред ста вља сту ди је слу ча ја о по ли ти ци иден-
ти те та у Ју го сла ви ји и Ср би ји, у ко ји ма се – 
од по зо ри шта, књи жев но сти, је зи ка и пи сма 
до це ло куп ног ду хов ног на сле ђа пра во слав не 
кул ту ре – раз ма тра кључ но пи та ње „бор бе за 
вред но сти”, по себ но са ста но ви шта кон со ли-
до ва ња де мо кра ти је и тран зи ци о ног мо де ла 
кул тур не по ли ти ке код нас. По гла вље чи не 
тек сто ви: (̓Не)моћ кул тур не по ли ти ке ,̓ у ко-
јем се ана ли зи ра од нос кул тур них про гра ма 
по ли тич ких стра на ка и кул тур не по ли ти ке 
у Ср би ји; ʼШта то зна чи би ти чо век ,̓ чи ја су 
те ма ефек ти драм ских умет но сти у вас пи-
та њу и обра зо ва њу мла дих; ʼВе ра за ве че ру ,̓ 
ко ји про у ча ва ути цај јав них прак тич них по-
ли ти ка на оне еле мен те пра во слав не кул ту ре 
ко ји су до при не ли (де)кон струк ци ји на ци о-
нал ног иден ти те та Ср би је од сред њо ве ков не 
не ма њић ке др жа ве до да нас, и по себ но се ба ви 
кључ ним иден ти фи ка то ри ма на ци о нал ног 
иден ти те та: ћи ри лич ним пи смом и на ци о-
нал ном мо не том „ди нар”; ʼНа ср тај на дух ,̓ 
ко ји ис пи ту је од нос се ку лар не др жа ве пре ма 
пра во слав ној кул ту ри у Ср би ји то ком 20. и 21. 
ве ка; ʼЗна че ње и зна чај ства ри ,̓ ко ји се ба ви 
по ја вом од у зи ма ња и вра ћа ња цр кве не имо ви-
не у Ср би ји у пе ри о ду од 1945. до 2015. го ди не.

Тре ће по гла вље „Ка та стро фал ни ри зи ци 
и кул ту ра пам ће ња”од но си се на НА ТО бом-
бар до ва ње Ср би је 1999. го ди не, те ро ри зам на 
Ко со ву и Ме то хи ји од 1999. до 2004. и при-
род не не по го де ко је су се де си ле 2014/15. го-
ди не, услед ко јих је до шло до пре ки да ме ђу-
на род них од но са и де ли мич ног или пот пу ног 
уни шта ва ња кул тур ног на сле ђа, укљу чу ју ћи 
и оно са Уне ско ве ли сте свет ске кул тур не 
ба шти не. Све про у ча ва не сту ди је слу ча ја 
ука зу ју на по тре бу ко му ни ка ци је и му др ог 
упра вља ња иден ти те том и пам ће њем, не за-
ви сно од то га да ли фак тор ри зи ка пред ста-
вља ју не ста бил на по ли тич ка си ту а ци ја, те-
ро ри зам или при род не не по го де. Те ма ра да
ʼЛо кал ни и гло бал ни иден ти те тиʼ је ме ђу на-
род на изо ла ци ја и НА ТО бом бар до ва ње Ср би-
је 1999. ко ји ни су пред ста вља ли са мо ка та-
стро фал ни ри зик по очу ва ње европ ске и свет-
ске кул тур не ба шти не, већ и по на ци о нал ни 
кул тур ни иден ти тет ко ји се раз ви ја у ко му-
ни ка ци ји с дру ги ма. У ра ду ̓ Вред ност ду хов-
ног на сле ђаʼ про у ча ва се пи та ње вред но ва ња 
и утвр ђи ва ња вред но сти ду хов ног пра во слав-
ног на сле ђа у опа сно сти од те ро ри зма, а овај 
ка та стро фал ни ри зик пред ста вља све че шћу 

по ја ву, ка ко у све ту, та ко и у Ср би ји. По след њи 
рад у овом по гла вљу, ʼМу дро упра вља ње ,̓ 
на стао је као ре ак ци ја на при род не не по го де 
ко је су по го ди ле Ср би ју 2014. го ди не, те ис-
пи ту је ко ји ре сор др жав не упра ве има нај ве ћу 
од го вор ност за оси гу ра ње кул тур ног на сле ђа 
од ка та стро фал них ри зи ка.

Че твр то по гла вље „Ме ди ји и иден ти тет” 
по све ће но је вред но сним си сте ми ма ко је раз-
ви ја ју ме ди ји у раз ли чи тим функ ци ја ма по-
сред ни ка у кул тур ном си сте му, би ло „па са 
чу ва ра” др жав не по ли ти ке, би ло по ли ти ке 
тран сна ци о нал них ме диј ских ком па ни ја у 
чи јем се вла сни штву пре те жно на ла зе. У ра ду 
под на сло вом А̓гит проп тре ће Ју го сла ви јеʼ 
рас пра вља се о др жав ном на ци о нал но-еман-
ци па тор ском мо де лу кул тур не по ли ти ке и 
кри ти ку је др жав на про па ганд на уло га ме ди ја. 
С дру ге стра не, у тек сто ви ма ʼК’о очи у гла-
ви ,̓ ̓ Жи ве ти без кул ту реʼ и ̓ Цвет без ко ре на̓  
указу је се на ути цај хе ге мо них си ла и гло бал-
не еко но ми је на кре и ра ње ме диј ских са др-
жа ја у са вре ме ној Ср би ји, и го во ри о про бле-
ма тич ним по ли ти ка ма ме диј ске ре кон струк-
ци је про шло сти (нпр. фа во ри зо ва на је те ма 
атен та та на Фран ца Фер ди нан да, а Пр ви свет-
ски рат ни је до био од го ва ра ју ћу ме диј ску 
па жњу), као и о по ли ти ка ма за бо ра ва (за по-
ста вља њу ин фор ма ци ја о кул тур ном на сле ђу, 
те отва ра њу не што ве ћег ме диј ског про сто ра 
за са вре ме ну умет нич ку про дук ци ју, а убе-
дљи во нај ве ћег про сто ра за тран скул тур ну 
про фит но ори јен ти са не гло бал не ин ду стри је 
кул ту ре и за ба ве).

Пе то по гла вље „Се ло и иден ти тет” про-
у ча ва по ли ти ку иден ти те та се о ских за јед-
ни ца ко ја је то ком тран зи ци о ног пе ри о да у 
пот пу но сти оста ла из ван јав ног про сто ра. У 
тек сту ʼ(Де)кон струк ци ја иден ти те таʼ ана-
ли зи ра се ди на ми ка осни ва ња до мо ва кул ту-
ре у Ср би ји пре и по сле 1960. го ди не и ука зу-
је на про блем бри са ња раз ли ке из ме ђу се ла 
и гра да. Те ма ра да ʼДух ме стаʼ је од нос уста-
но ва кул ту ре пре ма ло кал ној еко но ми ји, при-
род ном окру же њу и одр жи вом раз во ју ру рал-
них за јед ни ца у Ср би ји, а у ра ду ʼНе до ста так 
ви зи јеʼ про у ча ва ју се узро ци про бле ма упра-
вља ња за шти ће ним Пар ком при ро де „По ња-
ви ца” у се лу Омо љи ца код Пан че ва где се 
на ла зе број ни ту ри стич ки ре сур си ко ји ни су 
ак ти ви ра ни и ин те гри са ни у је дин стве ни 
ту ри стич ки про из вод. Че твр ти рад у по гла-
вљу, ̓ Упра вља ње ба шти ном in si tu ,̓ про у ча ва 
прак тич не про бле ме за шти те и ко ри шће ња 
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се о ске ма те ри јал не и не ма те ри јал не кул тур-
не и при род не ба шти не „in si tu” с аспек та њи-
хо вог ути ца ја на са мо свест се о ског ста нов ни-
штва о вред но сти, зна че њу и зна ча ју на сле ђа 
за ен до ге ни раз вој се ла и одр жи ви раз вој 
дру штва. Пред мет ра да ʼKолико смо да ле ко 
од урав но те же ног де ло ва њаʼ су стра те шке 
ди ле ме со ци јал ног раз во ја ко је са др же ве ли-
ки по тен ци јал да ути чу на ква ли тет жи во та 
гра ђа на, па ти ме и кон цеп ту а ли за ци ју кул-
тур не по ли ти ке у Ср би ји, а ана ли за је за сно-
ва на на сту ди ја ма слу ча ја се ла Стар че во и 
Омо љи ца.

Ве сна Ђу кић за кљу чу је да је гло ба ли за-
ци ја осла би ла др жа ве, али и да је из не ла на 
ви де ло и сла бо сти гло бал не еко но ми је су о че-
не с не до стат ком ино ва ци ја и кре а тив но сти, 
по ка зу ју ћи да еко но ми ја за ви си од кул ту ре. 
Иа ко тран зи ци о но дру штво пред иза зо вом 
свет ске еко ном ске кри зе ула зи у фа зу пост-
се ку ла ри за ци је и ате и за ци је, ау тор ка на гла-
ша ва да су ре ли ги је и да ље при сут не у ко лек-
тив ној све сти; веч но пи та ње од но са чо ве ка 
и Бо га по но во је ожи ве ло, и с тим у ве зи, она 
за кљу чу је да кул ту ре не ма без хри шћан ства, 
ма кар на тлу Евро пе. Ау тор ка та ко ђе сма тра 
да ствар не ин те гра ци је и дру штве не ко хе зи је 
у Евро пи не ће би ти без со ци јал не ко хе зи је 
се ла и гра да. Ко нач ни за кљу чак сту ди је је да 
од го вор на кул ту ра се ћа ња не сме „да огра-

ни ча ва дух и по ти ску је ду шу,” да кле, да она, 
као део по ли ти ке иден ти те та, мо ра да не гу-
је и чу ва на ци о нал но се ћа ње, ве ру, кул ту ру 
и ау тен тич ност. 

Пру жа ју ћи оп се жну на уч но-те о риј ску 
плат фор му и мно штво по да та ка из ве де них 
из ис тра жи ва ња кул тур них и ме диј ских по-
ли ти ка Ср би је и Ју го сла ви је, књи га да је зна-
ча јан до при нос до ма ћој на у ци – кул тур ној 
исто ри ји, ме диј ској ар хе о ло ги ји и те о ри ји кул-
тур не по ли ти ке, а нај ви ше кул ту ри се ћа ња, 
и то на те ме љу те о риј ских прет по став ки Ја на 
Асма на при ка за них у ње го вој сту ди ји Кул ту-
ра пам ће ња (Бе о град 2011). Но, ако се узму у 
об зир пи та ња ис так ну та у на сло ву: Ко смо?, 
Ка ко смо?, ко ја ука зу ју на то да као дру штво 
у тран зи ци ји не сто ји мо баш нај бо ље – мо же 
се ре ћи да је нај ве ћи зна чај књи ге Ве сне Ђу кић 
у то ме што на сто ји да алар ми ра јав но мње ње 
и осве тли пут ка оздра вље њу на ци о нал ног 
иден ти те та. Дру гим ре чи ма, нај ва жни ја свр ха 
књи ге је да ука же на по тре бу пер ма нент ног 
про у ча ва ња по ли ти ке иден ти те та због то га 
што је по др шка иден ти те ту јед но од основ них 
на че ла са вре ме них европ ских кул тур них по-
ли ти ка (као што је ис так ну то и у ње ној пре-
глед ној сту ди ји Др жа ва и кул ту ра – сту-
ди је са вре ме не кул тур не по ли ти ке (Београд 
2012), та ко да се ове две књи ге мо гу чи та ти и 
упо ре до).

Ни на Ми ха љи нац
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду

Фа кул тет драм ских умет но сти



АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ
AUT HORS IN THIS IS SUE

НА ТА ША КР СТИЋ (Бе о град, 1972). До цент на Фа кул те ту за медије и ко-
му никације (Уни вер зи тет Сингидунум).

Ди пло ми ра ла и ма ги стри ра ла на ЕФ УБг. Док тор ску ди сер та ци ју из обла сти 
ме наџ мен та, на те му „Раз вој дру штве но од го вор ног по сло ва ња као део по слов не 
стра те ги је пред у зе ћа у Ср би ји”, од бра ни ла је 2014. на УС. Ра ди ла је у до ма ћим 
и ино стра ним фи нан сиј ским ор га ни за ци ја ма (Бе о град ска бан ка, UniC re dit Bank, 
Eu ro bank) на по зи ци ји ди рек тор мар ке тин га и од но си с јав но шћу. У 2016. го ди ни 
спе ци ја ли зи ра ла је и оп ти ми за ци ју веб-сај та на пре тра жи ва чи ма. Би ла је чла-
ни ца УО срп ске мре же Гло бал ног до го во ра УН и пред сед ни ца Рад не гру пе за 
дру штве но од го вор но по сло ва ње при УБС. Обла сти ис тра жи ва ња: дру штве но 
од го вор но по сло ва ње, ди ги тал ни мар ке тинг, мар ке тинг на ин тер нет пре тра жи-
ва чи ма, ди ги тал на тран сфор ма ци ја, по слов на стра те ги ја.

АЛЕК САН ДРА ЉУ ШТИ НА (Книн, 1965). Ван ред ни про фе сор на Кри ми-
на ли стич ко-по ли циј ској ака де ми ји у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла 1988. на ФБ УСКМСк. Ма ги стри ра ла 1998. на ФОЗ УБг, док-
то ри ра ла 2009. („Уло га по ли ци је у спре ча ва њу и су зби ја њу еко ло шких де ли ка та”) 
на ФБ УБг. Ван ред ни је про фе сор на КПА (Ка те дра без бед но сти). Ужа на уч на 
област су јој без бед ност у ван ред ним си ту а ци ја ма. Из во ди на ста ву из пред ме та 
Еко ло шка без бед ност, Си стем обез бе ђе ња ли ца и имо ви не (Де парт ман кри ми-
на ли сти ке) и За шти та жи вот не сре ди не (Де парт ман фо рен зи ке). Члан је Са ве та 
КПА и уред ник без бед но сно-по ли циј ске обла сти на уч ног ча со пи са НБП.

Важнијекњиге:По ли ци ја и еко ло шки де лик ти, Бе о град 2010; Еко ло шка 
без бед ност, Бе о град 2012.

ДЕ ЈАН МА СЛИ КО ВИЋ (Бе о град, 1971). До цент на Фа кул те ту ин фор ма ци-
о них тех но ло ги ја Ал фа уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао је на ФЛУ УУ у Бе о гра ду. Ма ги стри рао је 2016. на УУ у Бе о-
гра ду („Ка па ци тет ди ги тал не тех но ло ги је за раз вој ин клу зив ног дру штва”). Од 
2002. до 2004. ра дио је у Аген ци ји за раз вој кул ту ре ВРС као ко ор ди на тор за 
ме ђу на род ну са рад њу, раз вој ни про грам и про мо ци ју кул ту ре у зе мљи и ино-
стран ству, и као ко ор ди на тор за ре фор му др жав не упра ве. Био је са вет ник у 
Ка би не ту ми ни стра кул ту ре за од но се са јав но шћу и ре ги о нал ну са рад њу (2004–
2005). Од 2005. до 2007. го ди не био је шеф Ка би не та ми ни стра кул ту ре. Од 2007. 
до 2016. го ди не ра ди као по моћ ник управ ни ка по сло ва СА НУ. До цент на АУ из 
обла сти ме наџ мен та у кул ту ри и ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је.

Важнијекњиге: Уло га ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је у раз-
во ју ин клу зив ног дру штва, Бе о град 2015.

ВЛА ДИ МИР МЕН ТУС (Бе о град, 1987). Ис тра жи вач са рад ник у Ин сти ту ту 
дру штве них на у ка у Бе о гра ду.
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Док то ри рао је 2017. („По ве за ност еко ном ског ра ста и су бјек тив ног бла го-
ста ња – пре и спи ти ва ње Ис тер ли но вог па ра док са у слу ча ју еко ном ски раз ви је-
них дру шта ва”) на Oдељењу за со ци о ло ги ју ФФ УБг, и сте као зва ње док то ра 
со ци о ло шких на у ка. Тре нут но је за по слен у Цен тру за со ци о ло шка и ан тро по-
ло шка ис тра жи ва ња у ИДН у Бе о гра ду. У зва ње ис тра жи ва ча-са рад ни ка иза бран 
је 2015. го ди не. Обла сти на уч ног ин те ре со ва ња: су бјек тив ни ин ди ка то ри ква-
ли те та жи во та и еко ном ска со ци о ло ги ја.

ТА ТЈА НА МЕН ТУС (Бе о град, 1983). До цент на Фа кул те ту за спе ци јал ну 
еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Док то ри ра ла је 2014. („Зна че ње вре ме на од го ва ра ња у ис пи ти ва њу лич но-
сти”) на Оде ље њу за пси хо ло ги ју ФФ УБг, и сте кла зва ње док то ра пси хо ло шких 
на у ка. Тре нут но је за по сле на на ФСЕР УБг. У зва ње до цен та иза бра на је 2016. 
го ди не. Обла сти на уч ног ин те ре со ва ња: пси хо ло ги ја лич но сти, ме то де и тех-
ни ке пси хо ло шких ис тра жи ва ња.

МИ РО СЛАВ МИ ТРО ВИЋ (Оџа ци, 1968). Ру ко во ди лац на уч но-ис тра жи-
вач ких про је ка та у Ин сти ту ту за стра те гиј ска ис тра жи ва ња Ми ни стар ства 
од бра не Ре пу бли ке Ср би је.

Ди пло ми рао је на ВТВА у Рај лов цу (1991). Ма ги стри рао је 2008. на ФОН 
УБг („Уло га од но са са јав но шћу у фа зи про ме не ка ри је ре у вој ној уста но виˮ). 
Док то ри рао је 2011. на ФБ УБг („Стра те ги ја пре го ва ра ња у про це су без бед но-
сних ин те гра ци ја Ре пу бли ке Ср би је”). Од 2010. за по слен је у ИСИ МО РС где 
је ру ко во ди лац на уч но-ис тра жи вач ких про је ка та. Област на уч но и стра жи вач ког 
ра да му је усме ре на ка при ме ни ре зул та та ана ли за ге о по ли тич ких од но са на 
раз вој си сте ма од бра не и ши рих на ци о нал них и др жав них ин те ре са РС. 

Важнијекњиге: Osno ve lo bi ra nja, Мла де но вац 2015; Без бед но сни и од брам-
бе ни аспек ти при кљу че ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји,Бе о град 2014 (ко-
а у тор); Ин фор ма тор о си сте му од бра не Ре пу бли ке Ср би је, Бе о град 2011 (ко а у тор). 

БРАН КО МИ ХА И ЛО ВИЋ (Сме де рев ска Па лан ка, 1978). Ви ши 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 (Сек тор за на уч-
но-ис тра жи вач ки рад). 

Област ин те ре со ва ња: кон сал тинг, ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа, тран зи ци-
ја и аграр на еко но ми ја. Као ау тор/ко а у тор, об ја вио је пре ко 150 би бли о граф ских 
је ди ни ца. Уче ство вао је у три про јект на ци клу са фи нан си ра на од стра не МПНТР 
РС („Ре струк ту ри ра ње пред у зе ћа у функ ци ји афир ма ци је про пул зив ног тр жи-
шног при вре ђи ва ња у Ср би ји”, „Мул ти функ ци о нал на по љо при вре да и ру рал ни 
раз вој у функ ци ји укљу че ња Ре пу бли ке Ср би је у Европ ску уни ју”, „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”).

Важнијекњиге:Уло га кон сал тин га у ре струк ту ри ра њу пред у зе ћа у тран-
зи ци ји, Бе о град 2007; Во дич за ева лу а ци ју кон сул тант ског учин ка, Бе о град 2008; 
Ме наџ мент и мар ке тинг услу жног сек то ра, Бе о град 2010; Раз вој кон сул тант-
ских услу га у Ср би ји и њи хов ути цај на пер фор ман се пред у зе ћа у агро ком плек су, 
Бе о град 2011; По слов на ети ка и ко му ни ци ра ње, Бе о град 2012; Стра те шко пла ни-
ра ње одр жи вог раз во ја по љо при вре де и ру рал них под руч ја у Ср би ји, Бе о град 2016.

ИВАН ПА ЈО ВИЋ (1971). Са мо стал ни на уч ни ис тра жи вач. Про фе сор еко-
но ми је по по зи ву Ни жње нов го род ског др жав ног ин же њер ско-еко ном ског уни-
вер зи те та НГИЭУ (Ни жњи Нов го род, Кња ги њи но, Ру ска Фе де ра ци ја). 
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Док то ри рао 2012. го ди не на те му „Ин сти ту ци о нал на ана ли за кли јен те ли-
зма као об ли ка ко руп ци је”. Ужа сфе ра на уч ног ис тра жи ва ња: ин сти ту ци о нал на 
еко но ми ја, еко ном ска по ли ти ка и ана ли за и ме то до ло ги ја на уч но-ис тра жи вач-
ког ра да.

Важнијекњиге: За бра ње на исти на о Са ра јев ском атен та ту, Бе о град 
2016 (ко а у тор).

ДРА ГАН ПРО ЛЕ (Но ви Сад, 1972). Ре дов ни про фе сор Од се ка за фи ло зо фи ју 
на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

На ФФ УНС ди пло ми рао 1997. („Уче ње о на у ци од ап со лут ног Ја до ап со-
лут ног зна ња”), ма ги стри рао 2001. („Ху сер ло ва фе но ме но ло шка он то ло ги ја као 
тран сцен ден тал на фи ло зо фи ја”) и док то ри рао 2006. („По јам по ве сти у Хај де ге-
ро вој и Хе ге ло вој фи ло зо фи ји”). Про фе си о нал но ис ку ство и на пре до ва ње у 
ка ри је ри: аси стент-при прав ник на Ка те дри за фи ло зо фи ју (1998–2002), аси стент 
(2002–2006), до цент (2006–2011), ван ред ни про фе сор (2011) и ре дов ни про фе сор 
на Од се ку за фи ло зо фи ју ФФ УНС (2016–). Обла сти ин те ре со ва ња и ис тра жи-
ва ња: он то ло ги ја, фи ло зо фи ја по ве сти и исто ри ја фи ло зо фи је, фено ме но ло ги ја, 
ксе но ло ги ја, пре во ђе ње, есте ти ка, те о ри ја ме ди ја. Члан је Ре дак ци је ЗМСДН 
(2017–), члан Из вр шног од бо ра СФД-а (2006–2013), Члан ДКВ (2012–).

Важнијекњиге: Um i po vest: Haj de ger i He gel, No vi Sad 2007; Stra nost bi ća: 
pri lo zi fe no me no loš koj on to lo gi ji, Sr. Kar lov ci – No vi Sad 2010; Ху ма ност стра ног 
чо ве ка, Ср. Кар лов ци – Но ви Сад 2011; Уну тра шње ино стран ство: фи ло зоф ска 
ре флек си ја ро ман ти зма, Ср. Кар лов ци – Но ви Сад 2013; Tрадиција на ста ве 
фи ло зо фи је, Бе о град 2014; Po ja ve od sut nog: pri lo zi sa vre me noj este ti ci, Sr. Kar-
lov ci – No vi Sad 2016.

ЖЕЉ КО РА ДИН КО ВИЋ (Ба ња Лу ка, 1969). На уч ни са рад ник у Ин сти ту ту 
за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Сту ди је за вр шио у СР Не мач кој. Ма ги стри рао 2006. фи ло зо фи ју и исто-
ри ју („Про блем из вор но сти ис ку ства код Ху сер ла и Хај де ге ра” / “Das Pro blem 
der Er fa hrung bei Hus serl und He i deg ger”). По ха ђао док тор ске сту ди је (2003–2010) 
из обла сти фи ло зо фи је на Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју у Штут гар ту где је и док то-
ри рао (“Her me ne u tik der Zu kunft”). Од 2003–2010. са рад ник је на ин тер ди сци пли-
нар ном про јек ту „Нек сус” („Ne xus”) на Ин сти ту ту за фи ло зо фи ју у Штут гар ту. 
Био је са рад ник на ин тер ди сци пли нар ном про јек ту „Ади по зи тас” (“Adi po si tas”) 
Уни вер зи те та у Штут гар ту (2006–2007). Од сре ди не 2011. је са рад ник ИФДТ у 
Бе о гра ду. Пре во ди с не мач ког је зи ка пре те жно фи ло зоф ску ли те ра ту ру.

Важнијекњиге: На ра тив на мо ди фи ка ци ја Хај де ге ро ве фе но ме но ло ги је, 
Бе о град 2013.

СА ЛИХ СЕ ЛИ МО ВИЋ (Те шањ, БиХ, 1944). Исто ри чар, пу бли ци ста, и про-
свет ни рад ник у пен зи ји (Сје ни ца).

Сту ди је исто ри је и ге о гра фи је за вр шио на ВПШ у Са ра је ву (1968). Ра дио 
као на став ник исто ри је, ди рек тор шко ле и се кре тар СИЗ за основ но обра зо ва ње. 
До бит ник Гра ма те Ми ле шев ске епар хи је, Ву ко ве на гра де за исто ри ју за 2013. 
го ди ну, На гра де „Гор дан Ра ни то вић”, Ве ли ке на гра де За ду жби не „Ни ћи фо ро-
вић”, по себ ног при зна ња Са ве за удру же ња ре зер вних вој них ста ре ши на Ре ги-
о на Кра ље во и Оп шти не Сје ни ца итд. Ре дов ни је члан Ма ти це срп ске.

Важнијекњиге: Исто ри ја Сје ни це: на ста нак и раз вој до осло бо ђе ња од 
Ту ра ка 1912. го ди не и но ва де мо граф ска кре та ња, Бе о град 2000; Сје ни ца: на-
ста нак и раз вој до осло бо ђе ња 1912: но ва де мо граф ска кре та ња, Сје ни ца 2004; 
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Бе о град 2013; Клад ни ца, Но ви Па зар 2011; При ло зи по ре клу, исла ми за ци ји, ми-
гра ци о ним и де мо граф ским про це си ма у Ра шкој обла сти, Бе о град 2012; При-
ло зи про шло сти Ста ре Ра шке, Ужи це 2013; При ло зи про шло сти Ста ре Ра шке, 2, 
Ужи це 2014; Сје ни ца 2, Ужи це 2015; Пре зи ме на и њи хо во по ре кло на Сје нич ко-
-пе штер ској ви со рав ни, Ужи це 2017.

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 2000. на ПФ УНи, ма ги стри рао 2003. на ЕФ УНи 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 
2014. на ФМ МТУ у За је ча ру („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 тр о ви ца 2016 (ко а у тор).

ГОР ДА НА М. СТЕ ПИЋ(Но ви Сад, 1976). Са вет ник у Ми ни ста р ству про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

Ди пло ми ра ла (1995) и ма ги стри ра ла (2011) на УФ УБг („Оспо со бља ва ње 
на став ни ка за ко ри шће ње ди дак тич ких ре сур са у веб-окру же њу”). Док то ри ра ла 
2016. на УФ у Ужи цу („Ефек ти тим ске на ста ве при ро де и дру штва у веб-окру-
же њу”). Об ја ви ла је ви ше чла на ка у ча со пи си ма, збо р ни ци ма ра до ва и мо но гра-
фи ја ма и уче ство ва ла на до ма ћим и ме ђу на род ним на уч ним ску по ви ма. Област 
на уч ног ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња: на ста ва при ро де и дру штва, веб-окру-
же ње, тим ска на ста ва, фи нан сиј ско обра зо ва ње. Члан је На ци о нал ног са ве та за 
пра ће ње ре а ли за ци је Ме ђу на род ног про јек та PI SA. 

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ
АУ Ал фа уни вер зи тет
ВПШ Ви ша пе да го шка шко ла
ВРС Вла да Ре пу бли ке Ср би је
ВТВА Ва зду хо плов но-тех нич ка вој на ака де ми ја
ДКВ Дру штво књи жев ни ка Вој во ди не
ЕФ Еко ном ски фа кул тет
ЗМСДН Збор ник МС за дру штве не на у ке
ИДН Ин сти тут дру штве них на у ка
ИЕП Ин сти тут за еко но ми ку по љо при вре де
ИСИ Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра жи ва ња
ИФДТ Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју
КПА Кри ми на ли стич ко-по ли циј ска ака де ми ја
МО Ми ни ста р ство од бра не
МТУ Ме га тренд уни вер зи тет („Џон Не збит”)
МПНТР Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја
НБП НБП: на у ка, без бед ност, по ли ци ја
PI SA Pro gram me for In te r na ti o nal Stu dent As ses sment
ПФ Прав ни фа кул тет 
РС Ре пу бли ка Ср би ја
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СА НУ Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти
СФД Срп ско фи ло зоф ско дру штво
УБг Уни вер зи тет у Бе о гра ду
УБС Удру же ње ба на ка Ср би је
УН Ује ди ње не на ци је
УНи Уни вер зи тет у Ни шу
УНС Уни вер зи тет у Но вом Са ду  
УС Уни вер зи тет Син ги ду нум
УСКМСк Уни вер зи тет „Све ти Ки рил и Ме то диј” у Ско пљу
УУ Уни вер зи тет умет но сти
УФ Учи тељ ски фа кул тет
ФБ Фа кул тет без бед но сти
ФЛУ УУ Фа кул тет ли ков них умет но сти Уни вер зи те та умет но сти
ФМ Фа кул тет за ме наџ мент („Џон Не збит”)
ФОЗ Фа кул тет од бра не и за шти те
ФОН Фа кул тет ор га ни за ци о них на у ка
ФСЕР Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ју и ре ха би ли та ци ју
ФФ Фи ло зоф ски фа кул тет

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