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СТРА ТЕ ШКА КУЛ ТУ РА И  
НА ЦИ О НАЛ НА БЕЗ БЕД НОСТ

ВЕЉ КО БЛА ГО ЈЕ ВИЋ
Уни вер зи тет од бра не

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

velj ko_bla go je vic_55@hot mail.com

СА ЖЕ ТАК: Кон цеп ту а ли за ци ја стра те шке кул ту ре, као ре ла тив но 
но вих сту ди ја, пред ста вља иза зов за са вре ме ну на уч ну ми сао. Ком плек-
сност чи ни ла ца стра те шке кул ту ре и њи хо ва сло же на ме ђу за ви сност чи ни 
про цес ње ног схва та ња и де фи ни са ња из у зет но сло же ним и го то во не у хва-
тљи вим. Ме ђу тим, чи ње ни ца да је кон цепт стра те шке кул ту ре при хва ћен 
и да се ко ри сти у прак си ука зу је на нео п ход ност ње ног из у ча ва ња без об зи-
ра на ме то до ло шке про бле ме и не до стат ке ве за не за при сту пач ност ре ле-
вант ним по да ци ма про бле ма ти ке на ци о нал не без бед но сти. Упра во је циљ 
овог ра да да се са гле да ју и ана ли зи ра ју кључ ни ути ца ји стра те шке кул ту-
ре на си стем на ци о нал не без бед но сти. С јед не стра не, реч је о чи ни о цу 
ко ји ду го роч но ути че на из град њу и функ ци о ни са ње си сте ма на ци о нал не 
без бед но сти. С дру ге, то је и ана ли тич ки ин стру мент ко јим се пред ви ђа 
по на ша ње ак те ра ме ђу на род не по ли ти ке. Из ве сно је да се са стра те шком 
кул ту ром, све сно или не, су сре ћу од лу чи о ци на др жав ном ни воу, вр хун ски 
ме наџ мент си сте ма без бед но сти, ана ли ти ча ри оба ве штај них и без бед но-
сних слу жби и ви со ки вој ни ру ко во ди о ци. Ово су ви ше не го до вољ ни ар-
гу мен ти да се на ве де ној про бле ма ти ци по кло ни па жња на уч не и струч не 
јав но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: на ци о нал ни иден ти тет, стра те шка кул ту ра, на ци о-
нал на без бед ност, си стем без бед но сти, ме ђу на род ни од но си 
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„До бра стра те ги ја прет по ста вља до бру ан тро по ло ги ју и со ци о ло ги ју”
Бер нард Бро ди

Сту ди је стра те шке кул ту ре у Ср би ји још се ни су у до вољ ној ме ри афир-
ми са ле, а сâм по јам стра те шке кул ту ре ни је у пот пу но сти од ре ђен. За то 
по сто ји по тре ба да се на ве де ни по јам и ње гов исто риј ски раз вој по дроб ни је 
об ја сни и на тај на чин при бли жи на шој струч ној и на уч ној за јед ни ци. То 
ни је јед но ста ван за да так, јер је реч о ве о ма сло же ном и све о бу хват ном пој му, 
ко ји се код нас нај че шће схва та у ужем зна че њу, ко ји углав ном под ра зу ме ва 
ње гов вој ни аспект. На ме ра је да се са гле да ју и дру ги са др жа ји пој ма стра-
те шке кул ту ре и да се они до ве ду у ко ре ла ци ју с на ци о нал ном без бед но шћу, 
као и да се ис так не зна чај стра те шке кул ту ре у ме ђу на род ним од но си ма. 
У крај њем, на ме ра је да се на гла си зна чај ува жа ва ња стра те шке кул ту ре у 
про це су до но ше ња стра те шких од лу ка, ка да до но си о ци од лу ка раз ма тра-
ју ду го роч на ре ше ња од ин те ре са за на ци о нал ну без бед ност и од бра ну.

КОН СТИ ТУ И СА ЊЕ КОН ЦЕП ТА СТРА ТЕ ШКЕ КУЛ ТУ РЕ  
И СРОД НИ ПОЈ МО ВИ

Тер мин „стра те шка кул ту ра” пр ви пут је упо тре био Џек Снај дер 
(Jack Snyder) 1977. го ди не, иа ко је мно го пре ње га већ по сто ја ла свест о 
зна ча ју по зна ва ња про тив ни ка и соп стве них сна га и мо гућ но сти, а у 
окви ру то га по себ но је био ана ли зи ран на чин на ко ји ће про тив ник на сто-
ја ти да обез бе ди ре а ли за ци ју соп стве них ин те ре са у ми ру и евен ту ал ном 
ра ту.1 По јам стра те шке кул ту ре из ве ден је из кон цеп та по ли тич ке кул ту ре, 
ко јом су се те о ре ти ча ри и прак ти ча ри ин тен зив но ба ви ли пре вас ход но 
због иде о ло шке по де ле све та од ра них пе де се тих го ди на 20. ве ка до кра ја 
Хлад ног ра та. Та да се де фи ни шу раз ли чи ти пој мо ви, ме ђу ко ји ма је и 
иде ја о на ци о нал ном сти лу, ко ји под ра зу ме ва да кон крет на кул ту ра тре-
ба да под стак не по се бан стил у све у куп ном по ли тич ком про ми шља њу и 
де ло ва њу [Gray 1984: 27].

Снај дер је имао по тре бу да се на на уч но за сно ван на чин од ре ди пре-
ма та да кључ ном пи та њу ве ро ват но ће со вјет ског ну кле ар ног уда ра и на 
ко ји на чин Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве мо гу да де лу ју од вра ћа ју ће на 
стра те гиј ском ни воу. Ова ко кру ци јал на пи та ња, ко ја су пре ма свом зна-
ча ју да ле ко на ди ла зи ла ана ли зе док три нар них до ку ме на та Со вје та, јер 
је у игри би ло са мо у ни ште ње чи та ве људ ске ци ви ли за ци је, ну жно су 
мо ра ла би ти „по др жа на” ква ли тет ним ме то до ло шким по ступ ком „ду-
бин ске” ана ли зе не са мо ко му ни стич ке ели те већ и чи та вог со вјет ског 
дру штва. На ве де ни ме то до ло шки по сту пак „при ну дио” је Снај де ра да 
осми сли и де фи ни ше но ви по јам ко ји би се од но сио на син те зу ре зул та та 
на ве де ног ис тра жи ва ња. Он је стра те шку кул ту ру де фи ни сао као „укуп ни 
збир иде а ла, услов них емо тив них од го во ра и обра за ца уо би ча је ног по-

1 Иа ко је у мно гим ра до ви ма те о ре ти ча ра стра те гијâ уо че на по ве за ност без бед но сти и 
од бра не с кул ту ром (а ја вља се већ у ра до ви ма Ту ки ди да, Сун Цуа, за тим Кла у зе ви ца па све 
до мо дер ног до ба), ни ко до Снај де ра ни је име но вао и де фи ни сао са др жај на ве де ног пој ма.



165

на ша ња ко је су при пад ни ци јед не на ци о нал не стра те шке за јед ни це усво-
ји ли уче њем или опо на ша њем и ко ји су им за јед нич ки он да ка да је реч о 
(ну кле ар ној) стра те ги ји” [Snyder 1977: 5]. Иа ко че сто оспо ра ван, по го то-
во у пр вим го ди на ма по сто ја ња, тер мин „стра те шка кул ту ра” по сте пе но 
је по стао са став ни део тер ми но ло ги је ме ђу на род них од но са (Та бе ла 1).

Та бе ла 1. Кон цеп ту а ли за ци ја стра те шке кул ту ре

Националнакултура
Чиниоцивезанизабезбедност

Самоспознаја: Ка ко на ци ја до жи вља ва са му се бе, од но сно осо би не њи хо вог на ци о нал ног 
ка рак те ра, њи хо вих пла ни ра них ре ги о нал них и гло бал них уло га, као и пер цеп ци ја њи хо ве 
ко нач не суд би не.
Вредности: При о ри те ти ма те ри јал них и/или идеј них фак то ра ко ји су иза бра ни у од но су 
на дру ге оп ци је у функ ци о нал ној ана ли зи уло же ног и ко ри сти.
Правила: Усво је ни и оче ки ва ни мо де ли по на ша ња.
Светоназор: Ве ро ва ња (исти ни та или по гре шна) и ис ку ства или не до ста так ис ку ства на 
ко ји на чин се по сма тра свет.

Из вор: [Johnson 2006: 15]

То ком про те кле че ти ри де це ни је, кон цепт стра те шке кул ту ре по сте-
пе но је до би јао по др шку у ра до ви ма по ли ти ко ло га ко ји про у ча ва ју ме ђу-
на род не од но се, али у до бр ој ме ри оста је кон тро вер зан за оне ко ји тра же 
оп ште или уни вер зал но раз у ме ва ње та квих дис кур са. Ипак, при ву као је 
од ре ђе ни број ис тра жи ва ча из ван по ли тич ких на у ка. То ком истог пе рио-
да, сли чан, али мно го ста ри ји кон цепт „на ци о нал ног сти ла” или на ци о нал-
ног на чи на ра то ва ња, по стао је оп ште при хва ћен ме ђу вој ним исто ри ча ри ма 
и вој ним ана ли ти ча ри ма. Овај по јам се раз ма тра у ли те ра ту ри ко ја је раз-
ви је на ван дис кур са о стра те шкој кул ту ри, баш као што по ли ти ко ло зи 
ко ји се ба ве стра те шком кул ту ром рет ко пи шу ра до ве ко ји ту област 
по ве зу ју с на ци о нал ним на чи ни ма ра то ва ња. Као што то чи не исто ри ча ри 
ко ји раз ма тра ју исте до га ђа је, а до ла зе до раз ли чи тих за кљу ча ка, што је 
по сле ди ца раз ли чи тих вред но сних си сте ма, све то на зо ра и сен зи би ли те-
та, та ко и те о ре ти ча ри ко ји се ба ве стра те шком кул ту ром, би ли свес ни 
то га или не, има ју свој вред но сни си стем ко ји их усме ра ва на различитe 
чиниoцe и при о ри те те. У те о риј ском при сту пу стра те шкој кул ту ри ве-
ћи на ис тра жи ва ча се сла же са Џе ре ми јем Бле ком (Jeremy Black), ко ји је 
упо зо рио на из бе га ва ње „пре те ра но кон зи стент не упо тре бе стра те шке 
кул ту ре, кон цеп та чи ја про мен љи вост у мно го ме за ви си од при ме не од-
ре ђе ног сте пе на флек си бил но сти” [Johnson 2006: 7].

Те о ре ти ча ри ко ји су се ба ви ли овом про бле ма ти ком утвр ди ли су да 
фак то ри по пут ге о гра фи је, исто ри је, при сту па тех но ло ги ји, ис ку ста ва 
у по гле ду ти по ва вла да ви не, вер ске тра ди ци је и сл. ства ра ју иден ти тет, 
вред но сти и нор ме ко је чи не на ци о нал ну кул ту ру. Стра те шку кул ту ру 
де тер ми ни шу они фак то ри на ци о нал не кул ту ре ко ји су по ве за ни с без бед-
но сном про бле ма ти ком. Нај зна чај ни ји из во ри стра те шке кул ту ре, пре ма 
Џе ни Џон сон (Je an nie L. Johnson), пред ста вље ни су сле де ћим ше мат ским 
при ка зом (Та бе ла 2).
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Та бе ла 2. Из во ри стра те шке кул ту ре

Иде о ло ги ја  Не при ја тељ ско/при ја тељ ско окру же ње  Де мо гра фи ја  Гло бал не вред но сти
Кли ма  Уло га/по зи ци ја у ме ђу на род ном по рет ку  Ин тер пре та ци ја соп стве не исто ри је

Ре ли ги ја/е  Ин тер ак ци ја са дру гим на ро ди ма  Ути цај не књи ге  Хе ро ји/ле ген де
На ци о нал не тра ге ди је/не сре ће  Оби ча ји на сле ђе ни од осва ја ча  Ге о гра фи ја 

На ци о нал ни ре сур си  Ре ги о нал не тра ди ци је  При ступ тех но ло ги ји 
Обра зо ва ње  Здрав стве но ста ње по пу ла ци је 

Исто ри ја по ли тич ког си сте ма 

Из вор: [Johnson 2006: 15]

Стра те шка кул ту ра пред ста вља сво је вр стан из раз кул ту ре дру штва, 
по себ но по ли тич ке, и бит но ути че на стра те шко ми шље ње, као и на фор-
му ла ци ју и спро во ђе ње на ци о нал них стра те ги ја. То чи ни сва ку др жа ву 
по себ ном и раз ли чи том у од но су на дру ге су бјек те ме ђу на род них од но-
са. Ме ђу тим, то не ис кљу чу је и за јед нич ко исто риј ско на сле ђе по је ди них 
ре ги о на, као што су Скан ди на ви ја, За пад на или Цен трал на Евро па, у 
ко ји ма по сто ји из ве стан сте пен слич но сти кул ту ро ло шких ста во ва ко ји 
упу ћу ју на пре о вла ђу ју ће ин те ре се за са рад њом. Ова чи ње ни ца ја сно 
ука зу је да, по ред из ве сних спе ци фич но сти стра те шке кул ту ре сва ке на ци-
је, по сто ји и из ве стан сте пен спрем но сти на са рад њу и свест о упу ће но сти 
на дру ге ме ђу на род не су бјек те у ре а ли за ци ји за јед нич ких ци ље ва. Што 
су бли жа за јед нич ка исто ри ја, ис ку ства и све у куп на кул тур на ба шти на, 
мо гућ но сти раз у ме ва ња и са рад ње су из ра же ни је. 

Је дан од пр вих ре зул та та рас пра ве о стра те шкој кул ту ри било је де-
фи ни са ње са мог пој ма. По сто ја ли су мно ги ау то ри ко ји ни су при хва та ли 
де фи ни ци је стра те шке кул ту ре 1970-их, 1980-их и ра них 1990-их го ди на, 
јер су де фи ни ци је ука зи ва ле на ужи са др жај пој ма, углав ном је сво ди ле на 
вој ну кул ту ру или кул ту ру вла ди них до но си ла ца од лу ка, од но сно ре ла-
тив но ма ло број не ели те ко ја до при но си дис кур су о од бра ни, а ко ја се у 
по је ди ним др жа ва ма на зи ва „стра те шка за јед ни ца”. Са вре ме на схва та ња 
тер ми на стра те шке кул ту ре под ра зу ме ва ју мно го обим ни ји са др жај, који 
обез бе ђу је све о бу хват ни је са гле да ва ње и пред ста вља ко рект ни ју осно ву 
за те о риј ска раз ма тра ња. Она се углав ном фо ку си ра ју на вла ди не по ли-
ти ке о кључ ним стра те шким опре де ље њи ма, по пут оруж ја за ма сов но 
уни ште ње, и њи хо ве ко ре ла ци је са ба зич ном, оп штом или све у куп ном 
кул ту ром дру штва. Ре жи ми, па чак и то та ли тар ни, не мо гу ду го роч но да 
функ ци о ни шу без узи ма ња у об зир оп ште кул ту ре и пре о вла ђу ју ћег јав-
ног мње ња. То би би ло исто као да хо ће те да игра те фуд бал, а да не по зна-
је те пра ви ла игре ве за на за оф сајд, ка зне ни про стор или кор нер. Они мо-
ра ју да де лу ју у скла ду с по сто је ћим емо ци ја ма, ме та фо ра ма, ми то ви ма, 
иде о ло шким дис кур си ма и „лек ци ја ма из про шло сти”, ко ји су има нент ни 
дру штве ној кул ту ри. Исто вре ме но, они су са ми део те и та кве кул ту ре, јер 
се у њи ма на ла зе све усво је не иде је, уве ре ња и ре фе рент на ста но ви шта 
[Johnson et al. 2009: 12]. 
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По зна ти те о ре ти чар ко ји се ба ви те о риј ским аспек ти ма кон цеп та стра-
те шке кул ту ре Ко лин Греј (Colin Gray), овај по јам де фи ни ше као „раз ми-
шља ња и ак ци је ка да је у пи та њу упо тре ба си ле, а ко је про ис ти чу из 
пер цеп ци је на ци о нал ног исто риј ског ис ку ства” [Gray 1984: 26]. Кључ на 
по ла зи шта ње го вог ба вље ња овим кон цеп том су сле де ћа: 1) Кон цепт 
стра те шке кул ту ре је ко ри стан алат за бо ље раз у ме ва ње нас са мих, дру-
гих, и ка ко нас дру ги ви де; 2) Као што нас кул тур на свест мо же про све-
тли ти, та ко мо же и да огра ни чи раз у ме ва ње и огра ни чи оп ци је ре ша ва ња 
про бле ма; и 3) Огра ни че но раз у ме ва ње стра те шке кул ту ре дру гих мо же 
би ти вр ло опа сно за ме ђу на род ни мир и без бед ност. За раз ли ку од Снај-
де ра, Ко лин Греј по кла ња ве ћу па жњу и аме рич кој стра те шкој кул ту ри, 
а не са мо схва та њу стра те шке кул ту ре дру гих ак те ра ме ђу на род не по ли-
ти ке2. Греј сма тра да се аме рич ка стра те шка кул ту ра од но си на пре о вла-
ђу ју ће ста во ве те о риј ских раз ма тра ња и прак тич ног де ло ва ња ве за них 
за упо тре бу си ле [Gray 1984: 26–28].

Мно ги те о ре ти ча ри су по ку ша ли да да ју свој до при нос у де ба ти о 
де фи ни са њу стра те шке кул ту ре (Та бе ла 3). 

Та бе ла 3. Ка рак те ри стич не де фи ни ци је стра те шке кул ту ре

Џек Снај дер
(Jack Snyder)

„Укуп ни збир иде а ла, услов них емо тив них од го во ра и обра за ца уо би-
ча је ног по на ша ња ко је су при пад ни ци јед не на ци о нал не стра те шке 
за јед ни це усво ји ли уче њем или опо на ша њем и ко ји су им за јед нич ки 
он да ка да је реч о ну кле ар ној стра те ги ји” (1977).

Кен Бут
(Ken Bo oth)

„На ци о нал на тра ди ци ја, вред но сти, ста во ви, на ви ке, сим бо ли, обра сци 
по на ша ња, до стиг ну ћа и по себ но сти у на чи ни ма на ко је се при ла го ђа-
ва ју окру же њу и ре ша ва ју про бле ме ко ји се од но се на прет њу или упо-
тре бу си ле” (1990).

Али стер Џон стон
(Ala sta ir Johnston)

„Ин те гри са ни си стем сим бо ла (нпр. струк ту ра ар гу мен та ци је, је зич ки 
стил, ана ло ги је, ме та фо ре) ко ји је у функ ци ји из град ње све о бу хват них 
и ду го роч них стра те шких опре де ље ња фор ми ра ју ћи кон цеп те уло ге и 
ефи ка сно сти вој не си ле у ме ђу др жав ним од но си ма на та кав на чин да те 
кон цеп ци је бу ду за сно ва не на чи ње ни ца ма и да стра те гиј ска опре де-
ље ња де лу ју уса гла ше но, ре а ли стич но и ефи ка сно” (1995).

Ко лин Греј
(Co lin Gray)

„Ду го роч но усво је не дру штве не иде је, ста во ви, тра ди ци је, на чин раз ми-
шља ња и пре о вла ђу ју ћег на чи на ма ње или ви ше спе ци фич ног од но са 
пре ма ге о граф ски ори јен ти са ном при сту пу без бед но сне за јед ни це ко ја 
има за јед нич ко исто риј ско ис ку ство” (1999).

Kери Лонг хeрст
(Ke rry Long hurst)

„Спе ци фи чан скуп уве ре ња и ста во ва о упо тре би си ле, те прак се ве за не 
за упо тре бу си ле, ко ји по сто је у окви ру јед не гру пе и ко ји се вре ме ном 
раз ви ја ју кроз је дин стве ни ду го роч ни исто риј ски про цес” (2004).

Из вор: [Sond ha us 2006: 124]

2 „Та ква кул ту ра ука зу је на на чи не ми шље ња и ак ци је по ве за не са си лом, ко ји про из-
и ла зе из на ци о нал ног исто риј ског ис ку ства, те жње за кул тур ним кон фор ми змом (као Аме-
ри ка нац, ко сам ја и ка ко би тре ба ло да се осе ћам, ми слим и по на шам?) и из мно гих и раз-
ли чи тих аме рич ких ис ку ста ва (ге о гра фи је, исто ри је, по ли тич ке фи ло зо фи је и прак се, као 
и на чи на жи во та) ко ји од ре ђу ју аме рич ку кул ту ру”. [Gray 1984: 26]
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Зна чај но је на гла си ти по сто ја ње раз ли чи тих суб кул ту ра уну тар на-
ци о нал не кул ту ре, ко је се за сни ва ју на за јед нич ким ре фе рент ним ста но-
ви шти ма и тра ди ци ји, али че сто кри ју ду бо ка не сла га ња ко ја су ве за на 
за не ке од њи хо вих им пли ка ци ја. Оно што се у са вре ме ној по ли ти ци 
не ја сно на зи ва ле ви цом и де сни цом има тен ден ци ју да бу де по ве за но с 
од ре ђи ва њем при о ри те та и раз ли чи тих вред но сти. У слу ча ју срп ске по-
ли тич ке сце не, ле ви ца ће дру га чи је вред но ва ти до га ђа је из ок то бра 2000. 
го ди не у од но су на кор пус „де мо крат ских пар ти ја”, али ће обе из ве сно 
на ве де ни до га ђај узи ма ти као кљу чан за из град њу соп стве ног по ли тич ког 
иден ти те та.

Слич но је и с дру гим со ци јал ним гру па ма ко је фор ми ра ју за јед нич ку 
суб кул ту ру, по пут вер ских за јед ни ца или еко ло шких по кре та, ко ји ће сво-
је ста во ве пре ма од ре ђе ним до га ђа ји ма или про це си ма фо р ми ра ти кроз 
при зму па р ти ку лар них вред но сних си сте ма. До бар и оп ште по знат при мер 
је од нос раз ли чи тих суб кул ту ра у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 
пре ма пи та њу Ви јет нам ског ра та. Док су гру па ци је ко је су се про ти ви ле 
ра ту за сту па ле ста во ве да САД ни је ни тре ба ло да се ан га жу ју у овом ра ту 
и да је њи хов по раз био пред о дре ђен у етич ком сми слу, с дру ге стра не, гру-
па ци је оку пље не углав ном око вој но ин ду стриј ског ком плек са сма тра ле су 
да су САД јед но став но мо ра ле да ода бе ру дру га чи ју стра те ги ју за бор бу 
про тив ко му ни зма у Ин до ки ни [Johnson et al. 2009: 14]. 

РАЗ ВОЈ КОН ЦЕП ТА И ЧИ НИ О ЦИ СТРА ТЕ ШКЕ КУЛ ТУ РЕ

Раз вој те о ри је стра те шке кул ту ре, као ре ла тив но но вог кон цеп та и 
ана ли тич ког ала та стра те шких сту ди ја и ме ђу на род них од но са, су штин-
ски је за сно ван на те о ри ји би хеј ви о ри зма. Сто га се мо же ре ћи да кон цепт 
стра те шке кул ту ре де ли све по зи тив не аспек те би хеј ви о ри зма, али и има-
нент не не до стат ке и не до ре че но сти овог при сту па ту ма че ња по ли тич ким 
на у ка ма. За кон текст из у ча ва ња стра те шке кул ту ре по себ но је зна чај но 
пи та ње про у ча ва ња људ ског де ло ва ња ко је пред ста вља уза јам но де ло ва ње 
ра ци о нал них и ира ци о нал них ком по нен ти људ ског по на ша ња у по ли ти ци. 
Сту ди је стра те шке кул ту ре су штин ски на сто је да од го во ре на пи та ња 
„ко лек тив ног све сног и не све сног” ко је ба шти ни сва ка на ци о нал на кул-
ту ра у од но су на про бле ма ти ку без бед но сти и упо тре бе си ле. 

За увид у ди на ми ку раз во ја сту ди ја стра те шке кул ту ре нај че шће се 
ко ри сти при ступ Џон сто на, ко ји под ра зу ме ва кла си фи ка ци ју на три ге-
не ра ци је те о ре ти ча ра стра те шке кул ту ре. Пр ва ге не ра ци ја на ста је кра јем 
70-их и по чет ком 80-их го ди на про шлог ве ка и ка рак те ри ше је ско ро ис-
кљу чи ва усме ре ност на со вјет ску док три ну огра ни че ног ну кле ар ног уда ра 
и кључ не чи ни о це исто риј ског, по ли тич ког и кул тур ног ис ку ства и ге о-
гра фи је ко ји су „из не дри ли” на ве де ну док три ну. Сна га пр ве ге не ра ци је 
ле жи у њи хо вој мо ћи пред ви ђа ња у кључ ним сег мен ти ма упо тре бе ну кле-
а р ног оруж ја. Ме ђу тим, упра во у об ја шња ва њу кључ них раз ло га ле жи и 
нај ве ћи не до ста так ко ји Џон стон уо ча ва у кон цеп ту „ме ха нич ког де тер ми-
ни зма” ко ји је ко ри шћен при ли ком об ја шња ва ња од но са из ме ђу кул ту ре 
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и по на ша ња. Ис так ну ти пред став ни ци су: Џек Снај дер (Jack Sny der), Ко лин 
Греј (Co lin Gray), Деј вид Џонс (Da vid Jo nes), Кен Бут (Ken Bo oth). Дру га 
ге не ра ци ја те о ре ти ча ра, ко ја се ја вља сре ди ном 80-их го ди на, стра те шку 
кул ту ру до жи вља ва као ору ђе по ли тич ке ели те за оства ри ва ње соп стве них 
ин те ре са у про це су до но ше ња стра те шких од лу ка. Су штин ска од ред ни-
ца њи хо вог те о риј ског схва та ња је да по сто ји раз ли ка из ме ђу оно га што 
по ли тич ке ели те про кла му ју и оно га не из ре че ног, оно га што су штин ски 
по кре ће на де ло ва ње. Бре дли Kлајн је, на при мер, усме рио па жњу на раз-
ли ку из ме ђу ре то ри ке и на ме ре, твр де ћи да је де фан зив на при ро да аме-
рич ке вој не док три не вар ка ко ја тре ба да об ја сни аме рич ки стра те шки 
став, док је „ре ал на” стра те ги ја да ле ко опа сни ја и од но си се на спрем ност 
да се упо тре би си ла ка ко би се за шти ти ла хе ге мо ни ја. Стра те шка кул ту-
ра се по сма тра као сред ство по ли тич ке хе ге мо ни је и она под ра зу ме ва 
стра те ги ју ко ја је де кла ра тив на и пред ста вља сред ство за ле ги ти ми за ци ју 
од лу ка ко је до но си по ли тич ка ели та. Опе ра тив не стра те ги је или док три-
не, ко је сле де стра те гиј ска до ку мен та, пред ста вља ју од раз ин те ре са оних 
ко ји је фор му ли шу. У том сми слу, де кла ра тив на стра те ги ја има су штин-
ску уло гу да се са мо лин гви стич ки и кул ту рал но уоб ли чи и „по ли тич ки 
ко рект но” уре де опе ра тив не стра те ги је и ство ре по ли тич ки усло ви за 
ре а ли за ци ју на ме ра по ли тич ких ели та. Њи хов фо кус се су штин ски за сни-
ва на из у ча ва њу ме ђу за ви сно сти из ме ђу сим бо лич ког дис кур са, стра те шке 
кул ту ре и по на ша ња др жа ва у ме ђу на род ној по ли ти ци. Пред став ни ци 
дру ге ге не ра ци је те о ре ти ча ра су: Ро берт Кокс (Ro bert W. Cox), Бре дли Клајн 
(Bra dley Klein) и Ро берт Ла кам (Ro bert Luc kham) [Johnston 1995: 36–43]. 

Тре ћа ге не ра ци ја на ста је 1990-их го ди на, и на сто ји да из у ча ва ње стра-
те шке кул ту ре по диг не на ви ши ни во на уч не за сно ва но сти пу тем про ве ре 
хи по те за, уво ђе њем ра зно вр сних ин тер ве ни шу ћих ва ри ја бли и ана ли за ма 
ве ли ког бро ја сту дијâ слу ча ја. Они стра те шку кул ту ру у хи по те за ма ста-
вља ју на ме сто не за ви сне ва ри ја бле док за ви сна ва ри ја бла пред ста вља од-
го вор на прак тич но пи та ње об ја шње ња кључ них стра те шких од лу ка јед не 
на ци је. Кључ ни про бле ми ко је ни они ни су ре ши ли, а због ко јих је и да ље 
вр ло оте жа на „објек тив на и све о бу хват на” ана ли за стра те шке кул ту ре и 
упит на ње на ва лид ност, пред ста вља ши рок спек тар стра те шког из бо ра 
ко ји се кре ће у за ви сно сти од кван ту ма мо ћи су бјек та, од пу ког пре жи вља-
ва ња до мак си ма ли за ци је мо ћи. С дру ге стра не, еви ден тан је не до ста так 
за ви сне ва ри ја бле ко ји би обез бе дио објек тив но „ме ре ње” и про ве ру са зна-
ња раз ло га усва ја ња кон крет не од лу ке у спек тру раз ли чи тих стра те шких 
од го во ра ко ји су би ли на рас по ла га њу. Пред став ни ци ове ге не ра ци је ак це-
нат ста вља ју на из у ча ва ње ор га ни за ци о не кул ту ре, чи ме се фор ми ра ју 
кључ не прет по став ке за објек ти ви за ци ју из у ча ва ња стра те шке кул ту ре, 
ко ја пле ди ра да, у крај њем, пред ви ди по на ша ње ме ђу на род них су бје ка та. 
Упра во ор га ни за ци о на кул ту ра умно го ме де тер ми ни ше на чи не на ко ји ће 
стра те ги ја би ти ре а ли зо ва на, има ју ћи у ви ду ко је вр сте об ја шње ња су у њој 
по ну ђе не. Пред став ни ци тре ће ге не ра ци је су: Али стер Џон стон (Ala sta ir 
Iain Johnston), Ели за бет Кир (Eli za beth Ki er), Џе фри Ле гро (Jef fry W. Le gro) 
[Johnston 1995: 36–43; Bi ehl et al. 2013: 9–11] (Та бе ла 4). 
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Та бе ла 4. При ступ „тре ће ге не ра ци је” стра те шкој кул ту ри европ ских др жа ва

Димензија
Стратешкакултура
каоманифестација

државности

Стратешкакултура
каомеђународна

трговина

Заштитаи
пројектовање
државнемоћи

Ни во ам би ци је у 
ме ђу на род ној 
без бед но сној 

по ли ти ци 

Ре ла тив но ви со ка 
(че сто „по те за ње 

ви ше од 
по тен ци ја ла”)

Ни ско до уме ре но 
(ак тив но сти од ко јих се 

оче ку ју ин ди рект ни 
ефек ти)

Ви со ка 

О бим ан га жо ва ња 
за из вр ши о це у 

про це су до но ше ња 
од лу ка 

Стрикт но 
ле ги сла тив но 

уре ђе ње 

Стрикт но 
ле ги сла тив но 

уре ђе ње 

Флек си бил ност у 
ве ћи ни слу ча је ва, ја ке 

не фор мал не ве зе 
из ме ђу из вр шних и 

ле ги сла тив них ор га на 

Спољ но по ли тич ка 
ори јен та ци ја 

Тен ден ци ја 
пре ма ЕУ 

Функ ци о нал но пре ма 
НА ТО ко лек тив ној 

од бра ни, а за оста ло ЕУ 

Сна жно за ла га ње за 
НА ТО или за ЕУ 

Спрем ност за 
упо тре бу вој не си ле Ни ска 

Ви со ка за од брам бе не 
ци ље ве, а ни ска за 
кри зни ме наџ мен т

Ви со ка 

Др жа ве 

А у стри ја, Ки пар, 
Фин ска, Ма ђар ска, 

Пор ту га ли ја, Ир ска, 
Мал та, Лук сем бург 

Бел ги ја, Бу гар ска, 
Че шка, Есто ни ја, 
Не мач ка, Ита ли ја, 

Ли тва ни ја, Ле то ни ја, 
Ру му ни ја, Сло вач ка, 
Сло ве ни ја, Шпа ни ја 

Дан ска, Фран цу ска, 
Грч ка, Хо лан ди ја, 
Пољ ска, Швед ска, 
Тур ска, Ује ди ње но 

Кра љев ство 

И звор: [Bi ehl et al. 2013: 394]

„Отац” кон цеп та стра те шке кул ту ре Џек Снај дер се при са мом кон-
ци пи ра њу са др жи не пој ма од ре дио пре ма из во ри ма, чи ни о ци ма, ко ји 
ути чу на фор ми ра ње стра те шког кул тур ног иден ти те та. То су из во ри 
ко је је Снај дер кла си фи ко вао на сле де ћи на чин: „1) фи зич ки чи ни о ци 
(ге о гра фи ја, кли ма, при род ни ре сур си, ге не ра циј ске про ме не и тех но ло-
ги ја), 2) по ли тич ки чи ни о ци (ис ку ство, по ли тич ки си стем, ве ро ва ња, 
ели те и вој на ор га ни за ци ја), и 3) со цио-кул тур ни ми то ви, сим бо ли и пи-
са ни спо ме ни ци” [Симић 2009: 183].

Де рел Хол вет, не ко ли ко де це ни ја ка сни је, до пу ња ва ли сту чи ни ла ца 
ко ји ути чу на стра те шку кул ту ру сле де ћим фак то ри ма: 1) „при ро дом 
ор га ни за ци ја по ве за них за без бед ност, 2) кључ ним тек сто ви ма ко ји ука-
зу ју на оче ки ва не, ’пра ве’ стра те шке по ступ ке, 3) тран сна ци о нал ним 
нор ма ма, 4) ге не ра циј ским про ме на ма, и 5) уло гом тех но ло ги је” [How lett 
et al. 2005: 121–140].

Ау то ри ко ји су се ба ви ли из у ча ва њем стра те шке кул ту ре скан ди нав ских 
др жа ва, по ред на ве де них, ис ти чу ва жност сле де ћих чи ни ла ца за стра те шко 
про ми шља ње и по на ша ње: 1) ти па по ли ти ке и по ли тич ког си сте ма (нпр. 
да ли је „ли бе рал на или ко му ни стич ка”, цен тра ли зо ва на или де цен тра-
ли зо ва на, „отво ре на” или „за тво ре на”, као и да ли је плу ра ли стич ка или 
у њој до ми ни ра малoбројна ели та), 2) за јед нич ке вред но сти и слич но сти 
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у по ли тич кој кул ту ри, и 3) у ре ги о нал ним ор га ни за ци ја ма (НА ТО, ЕУ, 
ОДКБ) [How lett et al. 2005: 121–140].

Ве ћи на те о ре ти ча ра ко ји се ба ве из у ча ва њем стра те шке кул ту ре се, 
у ма њој или ве ћој ме ри, сла жу о чи ни о ци ма стра те шке кул ту ре ко ји се 
у за ви сно сти од ау то ра са мо дру га чи је си сте ма ти зу ју и по то ме што је при-
о ри тет до де ље ног зна ча ја од ре ђе ним чи ни о ци ма дру га чи ји (Tабела 5). 
Као је дан од нај при клад ни је си сте ма ти зо ва них при ка за чи ни о ца стра те-
шке кул ту ре тре ба из дво ји ти сле де ћи:

Та бе ла 5. Кључ ни чи ни о ци стра те шке кул ту ре

Физички Политички Социолошко-културолошки
Ге о граф ски по ло жа ј И сто риј ско ис ку ство Ми то ви и сим бо ли 

Кли ма По ли тич ки си стем Пи са ни са др жа ји 
(ли те рар но на сле ђе)

При род ни ре сур си Ве ро ва ња по ли тич ке ели те 
Де мо граф ске тен ден ци је Вој на ор га ни за ци ја 

Тех но ло ги ја
 

(Утицајтранснационалнихснагаинормативнихпритисака)

Из вор: [Baylis et al. 2013: 83]

Ја сно је да на ве де ни „уну тра шњи” чи ни о ци има ју ин тер ак тив не везе 
и од но се, али се као по себ но зна ча јан чи ни лац из два ја ути цај тзв. тран с-
на ци о нал них сна га ко ји укљу чу је ме ђу на род не ор га ни за ци је и транс на-
ци о нал не ком па ни је, чи ји зна чај ра сте у са вре ме ним, гло ба ли зо ва ним, 
ме ђу на род ним од но си ма.

СТРА ТЕ ШКА КУЛ ТУ РА И НА ЦИ О НАЛ НА БЕЗ БЕД НОСТ

На ци о нал ни стил, да кле, пред ста вља по јам ко ји је пре те ча мо дер ног 
тер ми на стра те шка кул ту ра. Тај кон цепт, на чи ји се кон ти ну и тет или 
из град њу по зи ва ју те о ре ти ча ри, су штин ски пред ста вља пре о вла да ва ју ћа 
по и ма ња без бед но сти и кон ти ну и тет де ло ва ња у обла сти без бед но сти и 
од бра не ко ји „функ ци о ни ше” до вољ но до бро за од ре ђе ну на ци ју [Gray 1984: 
29]. За фор ми ра ње стра те шке кул ту ре, осим исто риј ског на сле ђа, ге о граф-
ских од ли ка, ка рак те ра ин сти ту ци ја и ели та, за об ли ко ва ње и пре но ше ње 
еле ме на та стра те шке кул ту ре и њи хо во ко ри шће ње у стра те гиј ским до-
ку мен ти ма, као и спољ но по ли тич ком од лу чи ва њу и по на ша њу, ва жну 
уло гу игра ју и ли де ри или кључ ни љу ди, као што су са вет ни ци, стра те зи 
и др. (Та бе ла 6). Исто ри ја бе ле жи оне мо мен те ка да ли де ри, иа ко обра-
ћа ју па жњу на ду бо ко уко ре ње на ве ро ва ња, ода бе ру да ли ће се по зва ти 
на еле мен те тра ди ци о нал не стра те шке кул ту ре, или ће по ку ша ти да кре-
ну да ље од гра ни ца при хва тљи вих (одо бре них) па ра ме та ра и прин ци па 
у спољ но по ли тич ком де ло ва њу.
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Та бе ла 6. Од нос аутора пре ма пи та њу трај но сти и/или про мен љи во сти стра те шке 
кул ту ре

Џек Снај дер
(Jack Snyder)

„Про ме не ... се не ће до го ди ти као од го вор на про ме ње но стра те гиј ско 
окру же ње, већ ин ди рект но и у скла ду сa ра ни је ус по ста вље ним 

ве ро ва њи ма” (1977).
Кен Бут

(Ken Bo oth)
„Над жи ве ће све из у зев круп них про ме на у вој ној тех но ло ги ји, 
на ци о нал них спо ра зу ма или ме ђу на род ног окру же ња” (1990).

Али стер Џон стон
(Ala sta ir Johnston)

„Ње на ево лу ци ја (чак и не ста нак) се мо же пра ти ти кроз вре ме, 
све док се мо же уо чи ти да се ге не ра ци је до но си ла ца од лу ка има ју 

кон сен зус и де ле основ не по сту ла те стра те шке кул ту ре” (1995).

Ко лин Греј
(Co lin Gray)

„Мо же се ме ња ти то ком вре ме на, ка ко се сти чу но ва ис ку ства, 
ко ја се по сте пе но усва ја ју и по ста ју део кул ту ре. Ипак, не во ље 

не мо гу да про ме не кул ту ру” (1999).
Kери Лонг хурст
(Ke rry Long hurst)

„По сто ја на је у про то ку вре ме на, има тен ден ци ју да над жи ви вре ме 
у ко јој је на ста ла, иа ко ни је кон стант на ни ти ста тич на” (2004).

Из вор: [Sond ha us 2006: 124]

Мо ра се при зна ти да, за са да, ни је на уч но до ка за на ко ри сност сту ди ја 
стра те шке кул ту ре. За то по сто ји мно штво раз ло га, по чев од чи ње ни це 
да је реч о ре ла тив но но вом пој му, пре ко ме то до ло шких те шко ћа ве за них 
за „ме ре ње” ути ца ја и зна ча ја стра те шке кул ту ре, до ње не су шти не ко ја 
је по ве за на с ду го роч ним и су штин ским пи та њи ма на ци о нал не без бед но-
сти ко је су, по при ро ди ства ри, под од ре ђе ним „ре жи мом” за шти те тај них 
по да та ка. 

Не ке од ар хи ва ве за них за пе ри од Хлад ног ра та већ су до ступ не за 
ко ри шће ње и ана ли зу, али је пи та ње да ли је то до вољ но за ге не ри са ње 
ве ро до стој но сти за кљу ча ка о ко ри сно сти кон цеп та стра те шке кул ту ре. 
И по ред зна чај них огра ни че ња ко ја су на ве де на, из гле да са свим при клад-
но твр ди ти да по сто ји не сум њи ва ко рист од сле де ћих по тен ци ја ла ко је 
ну ди стра те шка кул ту ра: а) аде ква тан те о риј ски кон цепт ко ји пру жа мо-
гућ ност за бо ље раз у ме ва ње соп стве них и дру гих кул ту ра са гле да ва них 
у ло кал ним тер ми ни ма; б) по бољ ша на спо соб ност пре по зна ва ња (ду го)-
трај них мо ти ва ци о них по ли ти ка и, с тим у ве зи, ве ћи сте пен по у зда но сти 
ду го роч ног пред ви ђа ња; в) ја ча ње спо соб но сти за ква ли тет ни ју ко му ни-
ка ци ју и аде кват ни је са оп шта ва ње на ме ра парт не ри ма у ме ђу на род ној 
по ли ти ци; и г) по бољ ша на спо соб ност да се схва ти ка ко дру ги про це њу ју 
зна че ње од ре ђе них до га ђа ја или про це са [Gray 1984: 28].

Ипак, по ред на ве де них раз ло га тре ба ис та ћи још је дан зна ча јан раз-
лог за из у ча ва ње кон цеп та стра те шке кул ту ре, ко ји не ну ди на уч на ми сао, 
већ прак са. Реч је о то ме да мно ге др жа ве ан га жу ју на уч не ин сти ту те (тзв. 
тинк-тен ко ве) да из у ча ва ју стра те шке кул ту ре на ро да ко ји жи ве у ре ги-
о ни ма ко ји су од ин те ре са за ре а ли за ци ју њи хо вих стра те шких ин те ре са. 
Да кле, мо же се ре ћи да ус по ста вље на прак са у ре ал ним усло ви ма са вре-
ме ног дру штва пред ста вља вр хун ско ме ри ло сва ког те о риј ског кон цеп та, 
ка ко то схва та ју при пад ни ци фи ло зоф ске шко ле ди ја лек тич ког ма те ри-
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ја ли зма, и да је на уч но раз ма тра ње кон цеп та стра те шке кул ту ре оправ да но 
[Поузн 1992: 36–39].

Деј вид Вај тал с пра вом ис ти че да је ва жан кри те ри јум за ме ре ње 
сна ге или сла бо сти не ког ак те ра ме ђу на род них од но са „ка па ци тет (…) да, 
с јед не стра не, из др жи при ти сак, а, са дру ге стра не, ње го ва спо соб ност 
да сле ди соп стве ну по ли ти ку [To je 2009: 5]. Као што је ја сно пред ста вље но 
прет ход ним ци та том, го то во сва пи та ња на ко је мо же да од го во ри ква-
ли тет на ана ли за стра те шке кул ту ре у де ло кру гу су оба ве штај них слу жби, 
од но сно оба ве штај них за јед ни ца. 

Оправ да но је по ста ви ти пи та ње: „Ка ко се ис тра жу ју та кве на из глед 
су бјек тив не ва ри ја бле?” Ис тра жи ва ње кул ту ре, по што се од но си на без-
бед но сна пи та ња, ни је че сто при ме њи ва на фор ма у по ли тич ким на у ка ма. 
За то су ана ли ти ча ри ко ји се ба ве из у ча ва њем стра те шке кул ту ре мо ра ли да 
ко ри сте ме то до ло ги ју дру гих ди сци пли на, по себ но ет но гра фи је и со цио-
ло ги је, ко је че сто под ра зу ме ва ју ко ри шће ње тех ни ка као што су ин тер вјуи 
и фо кус гру пе. „За тво ре ни” ре жи ми ни су основ ко ји се ла ко под вр га ва 
не ким од ових ме ха ни за ма, али се мо ра ју ко ри сти ти кре а тив ни ја ре ше ња.

Не ке од ин стру ме на та мо гу при ме ни ти по је дин ци, док дру ги зах те-
ва ју ре сур се чи та вих ин сти ту ци ја. Оба ве штај ни по сло ви убе дљи ве ве-
ћи не др жа ва пре те жно су усме ре ни на по ли тич ку, еко ном ску, си гур но сну 
и ли дер ску ана ли зу ак те ра ме ђу на род не по ли ти ке. Њи хо ви ана ли ти ча ри се 
рет ко оспо со бља ва ју у спе ци фич ним ве шти на ма ис тра жи ва ња кул тур них 
по да та ка и не по сто је за ду же ња да се от кри ју па ра ме три ра ци о нал но сти 
стра них дру шта ва. Ана ли ти ча ри че сто пре по зна ју по тре бу да зна ју не ке 
основ не ин фор ма ци је о стра ној кул ту ри и са ми је тра же, али ова прак са 
је ве о ма рет ко ин сти ту ци о на ли зо ва на, ни ти јој се при да је мно го па жње, 
као ни ре сур си. Крај ња по сле ди ца је да оба ве штај на за јед ни ца мо же да 
по гре шно про це ни си ту а ци ју [Gray 1990: 44–55].

Раз у ме ва ње кул ту ре је од су штин ске ва жно сти у пред ви ђа њу до га-
ђа ја, из град њи по ве ре ња, ан га жо ва њу у про це си ма пре го ва ра ња и чи та вом 
ни зу дру гих ак тив но сти спољ не по ли ти ке. Уо ста лом, не ке од кључ них 
ци ље ва стра те ги је на ци о нал не без бед но сти и бор бе про тив те ро ри зма, 
као што је „бор ба за ср ца и умо ве”, ни су у по зи ци ји да ре а ли зу ју си сте ми 
на ци о нал не без бед но сти ко ји ма је стра те шка кул ту ра дру гих на ро да не-
по зна ни ца. Што се ви ше уса вр ша ва ју ме то де ана ли зе стра те шке кул ту ре, 
то ће она по ста ја ти још атрак тив ни ја за ин сти ту ци је ко је спро во де ана ли-
зе по треб не спољ ној по ли ти ци, ди пло мат ским и оба ве штај ним кру го ви ма 
и си сте му од бра не. Мно го број не сту ди је слу ча ја ко је из ра ђу ју ин ди ви ду-
ал ни ис тра жи ва чи пру жи ће осно ву за лан си ра ње све о бу хват ни јих ана-
ли за. Тран спа рент ност ме то до ло ги је ва жна је за сва ко на уч но ис тра жи-
ва ње. Је дан од бу ду ћих зах те ва сту ди ја стра те шке кул ту ре, сто га, тре ба да 
бу де опис ме то да ко је се ко ри сте за утвр ђи ва ње иде ја о иден ти те ту, вред-
но сти ма, нор ма ма и пер цеп ци ја ма дру штва о кључ ним без бед но сним пи-
та њи ма [Johnson et al. 2009: 16–17]. 

Прак ти чан зна чај стра те шке кул ту ре мо же се са гле да ти на сле де ћем 
при ме ру. Фран цу ски пред сед ник Ни ко ла Сар ко зи при ли ком пр ве по се те 
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не мач кој кан це лар ки Ан ге ли Мер кел по ну дио је да раз мо три мо гућ ност 
да фран цу ско ну кле ар но оруж је бу де са став ни део за јед нич ке без бед но-
сне и од брам бе не по ли ти ке Европ ске уни је, што је те ма ко ју су Фран цу зи 
по на вља ли од ка сних 1950-их. Бу ду ћи да Фран цу зи прет по ста вља ју да 
сва ка др жа ва те жи поседoвању ну кле ар ног на о ру жа ња, јер је оно ул ти ма-
тив ни сим бол од бра не су ве ре ни те та, Сар ко зи је прет по ста вљао да и Нем ци 
има ју ту же љу, по себ но на кон ује ди ње ња. Био је из не на ђен што кан це лар-
ка Мер кел ни је по ка за ла ин те рес за та кву вр сту ста ту сног сим бо ла. Ана ли-
зом ис точ но не мач ке стра те шке кул ту ре, из ко је по ти че А. Мер кел, ла ко 
се мо гао на слу ти ти од го вор, има ју ћи у ви ду да је од ра сла у кул ту ри у 
ко јој се сви ра то ви по сма тра ју као ап со лут но зло, а ну кле ар но оруж је као 
ве о ма про бле ма тич но. У тој кул ту ри вој ска је у нај бо љем слу ча ју при хва-
тљи ва као ну жност у функ ци ји од вра ћа ња или одр жа ва ња ми ра у кри зним 
ре ги о ни ма [Johnson et al. 2009: 14]. 

На ве де ни при мер не дво сми сле но ука зу је на чи ње ни цу да ни нај бли жи 
парт не ри, ко ји су штин ски пред ста вља ју кључ ну осо ви ну Европ ске уни-
је, са свим из ве сно не раз у ме ју јед ни дру ге у до вољ ној ме ри. По сле ди це 
на ве де ног до га ђа ја ни су ве ли ке, из у зев де мон стра ци је не про фе си о на ли-
зма ди пло мат ског апа ра та, али ја сно ука зу ју на ду бо ку ди вер гент ност 
основ них вред но сти стра те шке кул ту ре кључ них чла ни ца Европ ске уни-
је. Не во ља у про це њи ва њу зна ча ја стра те шке кул ту ре ле жи у чи ње ни ци 
да оба ве штај не слу жбе углав ном др же у тај но сти ме то до ло ги ју об ра де 
оба ве штај них по да та ка. То ис кљу чу је тран спа рент ност ме то до ло ги је као 
пред у сло ва објек тив не ана ли зе (Та бе ла 7).

Та бе ла 7. Зна чај стра те шке кул ту ре у на ци о нал ној без бед но сти

Џек Снај дер
(Jack Snyder)

„Усме ре ња и пре по ру ке у од но су на стра те шка пи та ња, ути цај на 
фор му ли са ње стра те шких пи та ња, као и тер ми не и кон цеп ту ал не 

па ра ме тре стра те шке де ба те” (1977).

Кен Бут
(Ken Bo oth)

„По ма же об ли ко ва ње али не од ре ђу је ка ко ће на ци ја ре а го ва ти 
пре ма дру ги ма на без бед но сном пла ну. По ма же об ли ко ва њу 

по на ша ња по пи та њи ма као што су: упо тре ба вој ске, осе тљи вост 
на спољ не опа сно сти, ци вил но-вој на са рад ња и док три на” (1990).

Али стер Џон стон
(Ala sta ir Johnston)

„Сво је вр сна огра ни че ња у по гле ду оп ци ја” (ово не мо ра би ти 
прет по став ка – уко ли ко се при сту пи флек си бил но) (1995).

Ко лин Греј
(Co lin Gray)

„Из на ла же ње об ја шње ња у ра зно вр сним обра сци ма стра те шког 
по на ша ња. То је при руч ник за де ло ва ње. Стра те шко по на ша ње 

не мо же би ти из над стра те шке кул ту ре” (1999).
Kери Лонг хурст
(Ke rry Long hurst) „Утвр ђе на или ре флек то ва на у ви дљи вој по ли тич кој прак си” (2004).

Из вор: [Sond ha us 2006: 125]

Све на ве де но по но во ука зу је на чу ве но за па жа ње Ер не ста Ре на на 
(Ernest Renan) то ком пре да ва ња на Сор бо ни 1882. го ди не, ко ји на во ди да 
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је по гре шно схва та ње исто ри је не за о би ла зни део по сто ја ња јед не на ци је 
[Јовићевић 1998]. Иа ко од ре ђе не ка рак те ри сти ке мо гу да се про те жу кроз 
исто ри ју ре ги о на, ве ћи на исто риј ских се ћа ња од ра жа ва ин ди ви ду ал на 
ис ку ства европ ских на ро да. Она су су ви ше те сно упле те на у тки во ин ди-
ви ду ал них на ци о нал них др жа ва да би мо гла по слу жи ти као осно ва за фор-
ми ра ње за јед нич ког стра те шког иден ти те та ко  ме те же по је ди не ме ђу на род-
не ор га ни за ци је као што су Европ ска уни ја или НА ТО [To je 2009: 11].

Не спор не ко ри сти из у ча ва ња стра те шке кул ту ре, ко је је дао Ко лин Греј 
још 1984. го ди не, по себ но до би ја ју на зна ча ју на кон кра ја Хлад ног ра та, 
јер с ме ђу на род не сце не не ста је иде о ло шка по де ла све та. До ба гло ба ли-
за ци је до ве ло је у ис ку ше ње За пад, пред во ђен Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма, да по ку ша ју да остат ку све та на мет ну соп стве ни „кул тур ни 
обра зац” и у том кон тек сту са гле да ва но, по тре бу да се пре ма по тен ци-
јал ним про тив ни ци ма на ме ђу на род ној сце ни ан га жу ју ко ри шће њем 
пси хо ло шких опе ра ци ја. Упра во је стра те шка кул ту ра та ко ја обез бе ђу је 
„ба зу по да та ка и смер ни ца” за при ме ну стра те ги је су ко ба ни ског ин тен зи-
те та, по себ но по ли тич ке по др шке са ве зни ци ма и пси хо ло шким опе ра ци ја ма. 
Го то во је не за ми сли ва успе шна при ме на стра те ги је ни ског ин тен зи те та 
без из у ча ва ња стра те шке кул ту ре „жр тве”, ко ја под ра зу ме ва по зна ва ње 
ње го ве тра ди ци је, ми то ва и исто риј ских лек ци ја. Она је сред ство ути ца ја 
на гла сач ко те ло др жа ве пре ма ко јој де лу ју у мир но доп ском пе ри о ду, али и 
убе ђе ња по ли тич ких и вој них ели та, по себ но то ком кри за и у евен ту ал ном 
ору жа ном су ко бу те мо гу од ре ди ти кључ не гру пе на ко је тре ба вр ши ти ути-
цај и на ко ји на чин га ре а ли зо ва ти. У де фи ни са њу и ту ма че њу соп стве не 
и стра те шке кул ту ре дру гих на ци ја ва жни су кључ ни ак те ри (Та бе ла 8).

Та бе ла 8. Кључ ни ак те ри у кон цеп ту стра те шке кул ту ре

Џек Снај дер
(Jack Snyder) „Чла но ви на ци о нал не стра те шке за јед ни це” (1977).

Кен Бут
(Ken Bo oth)

„Нај у ти цај ни ји ау то ри те ти: по ли тич ка ели та, 
вој ни еста бли шмент, и/или јав но мње ње” (1990).

Али стер Џон стон
(Ala sta ir Johnston)

„До но си о ци од лу ка”. Ан га жу ју се „екс пер ти из обла сти стра те ги је, 
вој ни ру ко во ди о ци и ели та на ци о нал не без бед но сти” (1995).

Ко лин Греј
(Co lin Gray)

„Спе ци фич на без бед но сна за јед ни ца за сно ва на на 
ге о граф ским од ред ни ца ма” (1999).

Kери Лонг хурст
(Ke rry Long hurst) „Ели те и до но си о ци од лу ка са ко лек ти ви ма” (2004).

Из вор: [Sond ha us 2006: 125]

Има ју ћи у ви ду да кључ ни ак те ри стра те шке кул ту ре су штин ски пред-
ста вља ју „врх ру ко во де ће пи ра ми де” си сте ма без бед но сти и од бра не, 
ко ји се пре ма пра ви лу кон тра о ба ве штај но шти те, мо же се кон ста то ва ти 
да је по твр ђе на тврд ња да је из у ча ва ње стра те шке кул ту ре по ве за но с про-
бле ма ти ком на ци о нал не без бед но сти. Са вре ме ни ме ђу на род ни од но си, 
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чи ја је јед на од глав них ка рак те ри сти ка по ве ћа на ме ђу за ви сност до не-
за ми сли вих гра ни ца, чи не да зна чај стра те шке кул ту ре у без бед но сној 
те о ри ји и прак си по ста је на су шна по тре ба. То је по себ но зна чај но за „ма ле 
и сред ње” др жа ве, ка ква је и Ср би ја, ко је не рас по ла жу до вољ ним кван-
ту мом мо ћи да ре а ли зу ју на ци о нал не ин те ре се у обла сти без бед но сти без 
раз у ме ва ња стра те шке кул ту ре ве ли ких си ла и су се да. Ка ко је то ре као 
Ко лин Греј, „од кул тур ног не зна ња се не мо же ство ри ти вр ли на”.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

На ста ла као амал гам исто ри је, ге о по ли ти ке, мо гућ но сти и си сте ма 
вред но сти, стра те шка кул ту ра се у нај оп шти јем сми слу мо же пред ста-
ви ти као збир до ми нант них ста во ва и об ли ка по на ша ња. Она би тре ба ло 
да обез бе ди про це ну мо гу ћих ал тер на ти ва и де ло ва ња ак те ра у ме ђу на-
род ној по ли ти ци и по ну ди њи хо во нај ве ро ват ни је по на ша ње у од ре ђе ним 
си ту а ци ја ма. Ипак, упит но је на ко ји на чин „из ме ри ти” ути цај стра те шке 
кул ту ре на до но си о це од лу ка и ко ли ко се они упра вља ју ра ци о нал ним 
про ми шља њем у про це су до но ше ња од лу ка. 

Исто ри ја људ ске ци ви ли за ци је пре пу на је при ме ра слу ча је ва за не-
ма ри ва ња ре ал них опа сно сти, као и ира ци о нал них од лу ка по ли тич ких 
ли де ра ко је су узро ко ва ле огром не људ ске жр тве и рат на ра за ра ња. Че сто 
се ис по ста ви ло да до но си о ци од лу ка ни су рас по ла га ли ре ал ним про це-
на ма по тен ци ја ла и на ме ра про тив ни ка, али и мо гућ но сти соп стве них 
сна га. Та ко се, на из глед, ра ци о нал но ра су ђи ва ње до но си о ца од лу ка, че сто 
ис по ста ви ло као по гре шно јер су од лу ке до но ше не на осно ву пре ми са ко је 
ни су би ле ве ро до стој не. Реч је, на рав но, о по гре шним про це на ма ре сор-
них ми ни стар ста ва и оба ве штај них слу жби на осно ву ко јих се до но се 
од лу ке. Ов де се на из глед мо же за кљу чи ти да се ра ди о „ста рој бољ ци” 
сту ди ја о ме ђу на род ним од но си ма ка да је реч о ира ци о нал ним од лу ка ма. 
Ме ђу тим, кон цепт стра те шке кул ту ре има ка рак те ри сти ке ко је ука зу ју 
да на ве де на „бољ ка” ме ђу на род них од но са на не ки на чин мо же би ти пре-
ва зи ђе на, ма кар у ви ду кон ста та ци је да су од ре ђе не на ци о нал не кул ту ре 
и њи хо ве по ли тич ке ели те скло не до но ше њу ира ци о нал них од лу ка. 

Кон цепт стра те шке кул ту ре то ком вре ме на се „по зи ци о ни рао” као 
ана ли тич ко сред ство у спољ ној по ли ти ци, а ја ча њем гло ба ли за ци је у 
обла сти без бед но сти све ви ше до би ја на зна ча ју. Из ве сно је да по сто је 
про бле ми у ме то до ло шком по ступ ку ко ји се при ме њу је, али се стра те шка 
кул ту ра не из о став но ко ри сти у ана ли тич ком про це су ве ћи не су бје ка та 
си сте ма на ци о нал не без бед но сти, без об зи ра по сто ји ли свест о то ме или 
не. Ово су ва ља ни раз ло зи да се сту ди ја ма стра те шке кул ту ре ба ви срп-
ска струч на и ака дем ска за јед ни ца. Уо ста лом, хте ли ми то или не, дру ги 
су бјек ти ме ђу на род них од но са нас ана ли зи ра ју, из ме ђу оста лих, и кроз 
при зму стра те шке кул ту ре. 
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ЗА ХВАЛ НОСТ

Чла нак је ре зул тат ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Ин сти ту та за 
стра те гиј ска ис тра жи ва ња „Стра те шка кул ту ра као де тер ми нан та на ци-
о нал не без бед но сти у функ ци ји по др шке кон цеп ту вој не не у трал но сти”. 
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SUM MARY: The con cep tu a li za tion of stra te gic cul tu re, as a re la ti vely new fi eld of 
study, is a chal len ge for con tem po rary sci en ti fic tho ught. The com ple xity of stra te gic 
cul tu re fac tors and the ir com plex in ter de pen den ce ma ke the pro cess of its un der stan ding 
and de fi ni tion ex tre mely hard and al most elu si ve. Ho we ver, the fact that the con cept of 
stra te gic cul tu re is ac cep ted and used in prac ti ce in di ca tes the ne ces sity of its study, 
re gar dless of met ho do lo gi cal pro blems and short co mings con nec ted with the ac ces si bi lity 
to re le vant da ta re la ted to the na ti o nal se cu rity is su es. This is pre ci sely the aim of this 
pa per ‒ to analyze the main aspects of stra te gic cul tu re which af fect the na ti o nal se cu rity 
system. On the one hand, stra te gic cul tu re has a long-term im pact on the or ga ni za tion 
and fun cti o ning of the na ti o nal se cu rity system. On the ot her, it is al so an analyti cal 
in stru ment that an ti ci pa tes the be ha vi or of in ter na ti o nal po licy ac tors.It is cer tain that 
sta te-le vel de ci sion ma kers, top ma na ge ment of the se cu rity system, in tel li gen ce and 
se cu rity in tel li gen ce analysts, and se ni or mi li tary le a ders deal with the stra te gic cul tu re, 
con sci o usly or not. The se are mo re than eno ugh ar gu ments to draw at ten tion of the sci en ti fic 
and pro fes si o nal au di en ce to stra te gic cul tu re stu di es.

KEYWORDS: na ti o nal iden tity, stra te gic cul tu re, na ti o nal se cu rity, se cu rity system, 
in ter na ti o nal re la ti ons
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СА ЖЕ ТАК: Стра те шка ко му ни ка ци ја је дан je од из ра за мо ћи др жа ве 
и пред ста вља ин стру мент у по ли тич ком и без бед но сном оства ри ва њу на-
ци о нал них ин те ре са. У кон тек сту са вре ме них су ко ба, она пред ста вља 
из раз хи брид ног де ло ва ња, и то у обла сти ма ин фор ма ци ја, ме ди ја, ин тер-
не та и у чи та вом спек тру јав ног ди пло мат ског на сту па. Мо же има ти офан-
зи ван и де фан зи ван ка рак тер. Основ ни циљ је ути цај на јав но мње ње а у 
да љем и по ме ра ње те жи шта у од но су јав но сти пре ма кул тур ним вред но-
сти ма и евен ту ал ном при ла го ђа ва њу по ли тич ког си сте ма кроз „ре про гра-
ми ра ње” по ли тич ке кул ту ре у скла ду са за да тим ци ље ви ма. У ра ду је 
ана ли зом де ла са др жа ја и син те зом из вр ше на про јек ци ја стра те шке ко му-
ни ка ци је са ста но ви шта про па ган де, јав не ди пло ма ти је и ло би ра ња као 
де тер ми нан ти стра те шке ко му ни ка ци је. По ста вљен је оквир стра те шког 
пла ни ра ња све три на ве де не обла сти с на чел ним пред ло гом мо де ла при-
сту па сва кој од ком по нен ти стра те шке ко му ни ка ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: стра те шка ко му ни ка ци ја, про па ган да, јав на ди пло-
ма ти ја, за сту па ње ин те ре са, ло би ра ње

Стра те шка ко му ни ка ци ја је, уз ди пло ма ти ју, ин фор ма ци је, ору жа не 
сна ге и еко но ми ју, пре по зна та као ин стру мент на ци о нал не мо ћи [Митро-
вић 2019: 41–54]. Ње на функ ци ја је да ус по ста ви ефи ка сну и ефек тив ну 
ко му ни ка ци ју са свим ре ле вант ним јав но сти ма. Од ње се оче ку је да са 
циљ ним јав но сти ма ус по ста ви ре ла ци је, од нос раз у ме ва ња, кре и ра, осна-
жи и/или очу ва ко му ни ка циј ски ам би јент ко ји омо гу ћа ва на пре дак у 
оства ри ва њу на ци о нал них ин те ре са, по ли ти ка и ци ље ва с ко ор ди ни са ним 
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про гра ми ма, пла но ви ма, те ма ма, по ру ка ма и про из во ди ма син хро ни зо-
ва ним у зо ни мо гу ћег кон флик та с ак тив но сти ма свих оста лих ин стру-
ме на та на ци о нал не мо ћи [US DoD 2006: 3].

Стра те шке ко му ни ка ци је у до ме ну на ци о нал них и др жав них ин те-
ре са у осно ви су на ста ле као вој не стра те ги је [Far well 2012] пре све га САД 
и Ве ли ке Бри та ни је, а ти ме и НА ТО-а. Су бли ми ра ју ве о ма ак ту е лан др жав-
ни кон цепт оства ри ва ња ути ца ја у ме ђу на род ним од но си ма упо тре бом 
раз ли чи тих план ских ко му ни ка циј ских ак тив но сти. При ме на кон цеп та 
спро во ди се кроз стра те ги је од но са с јав но шћу, про фит ни и не про фит ни 
мар ке тинг, фи нан сиј ске ко му ни ка ци је, јав ну ди пло ма ти ју, ин фор ма тив-
не кам па ње и дру ге ко му ни ка циј ске фор ме [Paul 2011]. Тач ни је, ва ри је тет 
при ме не кон цеп та др жав не стра те шке ко му ни ка ци је тре ба по сма тра ти 
кроз хи брид не фор ме ко му ни ка циј ских так ти ка, опе ра ци ја и са др жа ја. 
Сло же ност и хи брид ност, од но сно сте пен си нер ги је на сту па раз ли чи тих 
но си ла ца, ак те ра, са др жа ја и ин стру ме на та при ме ње них у ко му ни ка циј-
ској фор ми за ви си од стра те шки по ста вље них соп стве них на ци о нал них 
ци ље ва, при ро де и струк ту ре циљ не јав но сти, ње них опре де ље ња, по-
сто је ћих ста во ва као и ни воа и вр сте по ста вље них же ље них опре де ље ња 
ко је тре ба по сти ћи. Узи ма ју ћи у об зир да је стра те шка ко му ни ка ци ја јед на 
од фор ми са др жа ја хи брид ног ра то ва ња [Митровић 2019: 41–54] при ме-
ње на у обла сти ма ко му ни ка ци је, кла сич них ме ди ја, ин тер не та и на ње му 
за сно ва них са др жа ја, дру штве них мре жа, као и де ло ва ња у обла сти јав не 
ди пло ма ти је, мо же мо за кљу чи ти да ње но пла ни ра ње и спро во ђе ње има 
су штин ски, стра те шки на ци о нал ни зна чај.

ПЛА НИ РА ЊЕ СТРА ТЕ ШКЕ КО МУ НИ КА ЦИ ЈЕ

Мо же се ре ћи да стра те шке ко му ни ка ци је пред ста вља ју са вре ме ни 
упра вљач ки кон цепт стал ног при ла го ђа ва ња ви ше знач не ин тер ак тив не 
ко му ни ка ци је из ме ђу раз ли чи тих ни воа и фор ми ор га ни зо ва ња људ ског 
дру штва, ра ди оства ри ва ња циљ них од но са и ус по ста вља ња ре ла ци ја 
из ме ђу су бје ка та про це са [Mitrović 2017a ].

У нај ши рој пер цеп ци ји и оп штем дру штве ном кон тек сту ко му ни ка-
ци ја са ма по се би ни је свр ха, већ за циљ има ус по ста вља ње од ре ђе них 
ре ла ци ја из ме ђу су бје ка та ко му ни ка циј ског про це са. Да би ко му ни ка циј-
ски про цес био успе шан, ефи ка сан и ефек ти ван, по треб но је де фи ни са ти 
ње го ве ци ље ве, пла ни ра ти га, одво ји ти ре сур се за ње го во спро во ђе ње, 
кон тро ли са ти га, ко ри го ва ти и усме ра ва ти. Ова кав при ступ нас на во ди на 
за кљу чак да је сва ка ор га ни зо ва на ко му ни ка ци ја стра те гиј ски, план ски 
ру ко во ђен про цес, а да су ре ла ци је ко је на ста ју као њен ре зул тат у скла ду 
са по ста вље ним ци ље ви ма. Стра те шка ко му ни ка ци ја пред ста вља ин тер-
ак ти ван од нос раз ме не и ускла ђи ва ња по ру ка из ме ђу су бје ка та ко ји се 
на ла зе у ко му ни ко ло шком про це су. При то ме, не ми нов но је ис та ћи ду-
ал ни ка рак тер ко му ни ка ци је у ко јем до ми ни ра онај су бје кат ко ји има 
ин вен ти ван и ино ва ти ван при ступ. 
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У кре и ра њу стра те шке ко му ни ка ци је нео п ход но је ана ли зи ра ти фак-
то ре ко ји у од ре ђе ној сре ди ни има ју ути цај на ње но пла ни ра ње и спро во-
ђе ње: ана ли за објек тив них и су бјек тив них сна га и сла бо сти фак то ра ко му-
ни ка циј ског окру же ња; стра те шко пла ни ра ње ко му ни ка циј ског про це са; 
де фи ни са ње, из бор и пла ни ра ње ре ле вант не ко му ни ка циј ске стра те ги је; 
спро во ђе ње са ме ко му ни ка циј ске стра те ги је; кон тро ла ре зул та та при ме не 
по је ди них фа за ко му ни ка циј ске стра те ги је, ње на ре ви зи ја и до ра да.

Ана лог но пла ни ра њу би ло ко је дру ге стра те ги је, та ко и ко му ни ка циј-
ска стра те ги ја са др жи при ла го ђе не кључ не про це сне еле мен те: утвр ђи ва ње 
ци ље ва ко му ни ка циј ског про це са; фор ми ра ње ко му ни ка циј ске стра те ги је 
на ни воу ор га ни за ци је, као део оп ште стра те ги је; из бор при ла го ђе не ко му-
ни ка циј ске стра те ги је циљ ној гру пи/гру па ма; из ра да и при ме на ко му ни-
ка циј ских так ти ка, ин стру ме на та и ала та; пе ри о дич на ана ли за ре зул та та 
с про це на ма ефе ка та и план ским ко рек тив ним еле мен ти ма.

У про це су фор ми ра ња стра те ги је, зна чај не фа зе пред ста вља ју раз-
вој ни ко ра ци ко ји под ра зу ме ва ју: ана ли зу, спо зна ју и раз у ме ва ње ко му ни-
ка циј ског окру же ња, ак ту ел них по зи ци ја, ста во ва, кул ту ро ло шких, етич ких, 
вред но сних и дру гих опре де ље ња циљ них гру па; про це ну ме ђу соб не ускла-
ђе но сти ши рег ко му ни ка циј ског ци ља с аспек та ду го роч не оп ште стра те-
ги је, оп штих вред но сти, на ред них ци ље ва с кон крет ном ко му ни ка циј ском 
стра те ги јом; про це ну укуп них и до де ље них ре сур са за ре а ли за ци ју стра те-
ги је, као и њи хо ва про стор на и вре мен ска до ступ ност. Ана ли за евен ту ал-
них кри зних мо мен та у ве зи с рас по ло жи во шћу ре сур са и пла ни ра ње од-
го во ра на кри зу; из бор аде кват не так ти ке за спро во ђе ње ко му ни ка циј ске 
стра те ги је. По том, кре и ра ње при ла го ђе них ин стру ме на та и ала та ко му-
ни ка ци је; вре мен ско ускла ђи ва ње так ти ка, од ре ђи ва ње кон трол них и 
ко рек тив них та ча ка и рад њи, пла ни ра ње кри зног сце на ри ја за сва ку фа зу 
при ме не стра те ги је.

Не ке од основ них фор ми стра те шке ко му ни ка ци је ко ја се спро во ди 
у функ ци ји по др шке нај ви шим на ци о нал ним ци ље ви ма, па и у обла сти 
пи та ња ко ја раз ма тра ју од бра ну и без бед ност је су и про па ган да, јав на 
ди пло ма ти ја и ин те ре сне ко му ни ка ци је [Митровић 2019: 44].

СТРА ТЕ ШКО ПЛА НИ РА ЊЕ ПРО ПА ГАН ДЕ

Про па ган да сва ка ко ни је нов фе но мен, али се у са вре ме ном ко му ни-
ка циј ском ам би јен ту раз ви ја као кон цепт ко ји свој ути цај за сни ва на 
те о риј ским осно ва ма, ис ку стви ма и ак ту ел ном тех но ло шком на прет ку. 
Сва ка ко, про па ган да је би ла и би ће сна жно и ефи ка сно сред ство за оства-
ри ва ње нај ви ших др жав них ин те ре са [Mitrović 2018a: 38–40], с тим што се 
ње на уло га и зна чај у са вре ме ном без бед но сном кон тек сту зна чај но по ве-
ћа ва ју, пре све га због про ме не фи зи о но ми је су ко ба од кла сич ног ка пост-
мо дер ном [Милошевић 2019], али и због ак ту ел не тех но ло шке ре во лу ци је 
и гло ба ли за ци је ме ђу на род них од но са [Mitrović 2018: 52].

Пре ма ра ни јем ис тра жи ва њу, осно ве успе ха про па ган де за сни ва ју се на 
сте ре о ти пи ма, пред ра су да ма и мо де ли ма упра вља ња ма са ма [Митровић 
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2018a]. Прин ци пи кре и ра ња про па ган де у на че лу се за сни ва ју на: по сто-
ја њу ели те ко ја по се ду је функ ци о нал ну дру штве ну моћ и ко ја је де ле ги-
ра на од при пад ни ка дру штва да оце њу је при о ри те те од зна ча ја за дру штво 
и ства ра сли ку ре ал но сти; на сто ја њу ели те да по стиг не ефи ка сност и 
еко но ми за ци ју упра вља ња ма са ма, усме ра ва ју ћи их на сте ре о ти пе и пред-
ра су де са свр хом кре и ра ња ра ци о нал них и ира ци о нал них по ру ка; усме-
ре њу по ру ке пре ма сва кој јав но сти, гру пи и на ци ји та ко да као свр ху 
има ју ис пу ње ње ци ље ва ели те [Митровић 2018: 200–206].

Опе ра ци о на ли за ци ја пла ни ра ња про па ган де у фор ми стра те шке ко-
му ни ка ци је др жа ве у обла сти од бра не и без бед но сти, мо же се при ка за ти 
на осно ву ана ли зе про це са пла ни ра ња про па ган де [Do AHQ 1979; AIPD 
1983]. Про цес се за сни ва на стал ном пред ви ђа њу и ускла ђи ва њу план ских 
ак тив но сти с но во на ста лим окол но сти ма ко је ути чу на циљ ну јав ност. 
Са мим тим, про цес пла ни ра ња про па ганд не ак тив но сти је ди на мич на, 
флек си бил на и про мен љи ва ка те го ри ја, ко ја се при ла го ђа ва но во на ста лим 
си ту а ци ја ма и по ја ва ма ко је ути чу на пер цеп ци ју, јав но мње ње и пси хо ло-
шко ста ње циљ не јав но сти. Пла ни ра ње тре ба да се по и сто ве ти и под ре ди 
стра те шким ин те ре си ма и по ста вље ним ци ље ви ма кон крет не кам па ње 
ко ја пред ста вља опе ра ци о на ли за ци ју де ла стра те шке ко му ни ка ци је. Пла-
ни ра ње под ра зу ме ва: од ре ђи ва ње ре ал них и оства ри вих ци ље ва; ана ли зу 
ак ту ел не по ли тич ке, еко ном ске, со ци јал не, вој не и без бед но сне си ту а ци је1; 
иден ти фи ка ци ју ре ле вант них из во ра ин фор ма ци ја ко ји се по сма тра ју у 
фор ми еми те ра и аге на та за при ку пља ње по врат них ин фор ма ци ја; иден-
ти фи ко ва њу циљ не јав но сти и про це ни ње не спрем но сти на при јем и 
усва ја ње ин фор ма ци ја; из бор те ма ко је су при клад не за ко ри шће ње у про-
це су; уо ча ва ње и ја сну де фи ни ци ју те ма ко је не тре ба ко ри сти ти; ана ли зу 
и се лек ци ју ме ди ја ко ји ће се ко ри сти ти; фор ми ра ње ти ма за из вр ше ње 
про јек та.

Про цес спро во ђе ња пла на про па ган де под ра зу ме ва од ре ђе не ко ра ке 
и фа зе:

– Фор ми ра ње ти ма ко ји тре ба да из вр ши пла ни ра ње, си сте ма ти зу је 
по дат ке и спро ве де кам па њу. Чла но ви ти ма тре ба ло би да по се ду ју лич не 
и про фе си о нал не ком пе тен ци је и да ре пре зен ту ју екс пер ти зу у од ре ђе ној 
те жи шној обла сти са ис по ље ном скло но шћу за тим ски рад, ува жа ва ње 
дру гог ми шље ња и от пор ност на рад у усло ви ма по ви ше ног на пре за ња 
и стре са. 

– Про це ну си ту а ци је за сно ва ну на при ку пља њу и ана ли зи што је мо-
гу ће ви ше ре ле вант них, ак ту ел них и по у зда них по да та ка с те ре на, ка ко 
о оп штој си ту а ци ји, та ко и циљ ној гру пи. Ове по дат ке тре ба се лек то ва ти 
и усме ри ти пре ма ис пу ње њу пси хо ло шких ефе ка та ко ји су по ста вље ни 
као ци ље ви опе ра ци је.

– При пре му пла на ко ја под ра зу ме ва опе ра ци о на ли за ци ју ак тив но сти 
у фор ми план ског до ку мен та с про јек ци јом ка рак те ри сти ка циљ не гру пе, 

1 По ред на ве де ног, у окви ру при пре ма пла на мо гу ће је спро ве сти и ана ли зе ко је има ју 
ко ре ла ци је са ужом об ла шћу дру штве ног жи во та, као што су на при мер ет нич ке, ре ли гиј ске, 
кул ту ро ло шке и вред но сне од но се у по ро ди ци или дру гој ми кро-за јед ни ци итд. 
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из бо ра ко му ни ка циј ске фор ме, ускла ђи ва ње по ру ке, про па ганд них ак тив-
но сти, ан га жо ва ња ре сур са, вре мен ске ускла ђе но сти, про јек ци је кључ них 
и кри зних та ча ка и раз вој пла на од го во ра на кри зу. 

– Из бор ме ди ја на осно ву ре зул та та ана ли зе циљ не гру пе и ње не до-
ступ но сти, од но сно опре де ље но сти пре ма од ре ђе ном ме ди ју или уже про-
грам ском са др жа ју. Та ко ђе, по треб но је ускла ди ти еми то ва ње са др жа ја 
с нај ве ћом па жњом, од но сно при су ством па жње циљ не гру пе на де фи-
ни са ном ме ди ју.

– Раз вој про па ганд не по ру ке ко ји би тре ба ло да са др жи ма што ви тост 
и кре а тив ност у ко ри шће њу мул ти ме ди јал них са др жа ја, ма те ри ја ла, сим-
бо ла, тек ста и ак тив но сти (спе ци јал них до га ђа ја).

– Те сти ра ње ефе ка та про па ганд не по ру ке кроз про ве ру на де лу јав-
но сти кроз ан ке ту или ис пи ти ва ње узо р ка јав но сти (нпр. фо кус гру па). 
Ре зул та ти се ко ри сте за ко рек ци ју и до дат но ускла ђи ва ње ра ди што ефи-
ка сни јег про до ра про па ганд не по ру ке.

– Спро во ђе ње про па ганд не кам па ње кроз ре а ли за ци ју план ских ак-
тивно сти, би ло да су у фор ми из ра де и еми то ва ња по ру ка и про па ганд ног 
ма те ри ја ла, при ку пља ња по врат них ин фор ма ци ја или ор га ни за ци је ак тив-
но сти или ску по ва.

– Ева лу а ци ју ре зул та та кроз при ку пља ње и ана ли зу од го во ра и ре ак-
ци ја циљ не јав но сти на спро ве де не ак тив но сти из про па ганд не кам па ње. 
Ко ри сти се ши ра ба за ис пи та ни ка из де ла циљ не јав но сти и пра те се по-
ме ра ња у ста во ви ма и од но си ма пре ма пи та њи ма ко ја су пред мет про па-
ганд не кам па ње. На осно ву до би је них ре зул та та вр ши се мо ди фи ка ци ја 
и уна пре ђи ва ње са др жа ја про па ганд не кам па ње. 

У не по сред ној опе ра ци о на ли за ци ји пла на про па ган де по треб но је во-
ди ти ра чу на о кре ди би ли те ту из во ра ко ји оства ру је про па ганд ну функ ци ју, 
ди рект ним и ин ди рект ним про па ганд ним ефек ти ма, на ра ти ву, тер ми ни ма, 
је зи ку, из бе га ва њу екс трем них, не га тив них, увре дљи вих и дво сми сле них 
пој мо ва. Про тив нич ка стра на тре ба да бу де ја сно иден ти фи ко ва на и де фи-
ни са на, са ја сним и ло гич ким ту ма че њи ма, при че му тре ба во ди ти ра чу на 
да јој се не да је пре ви ше про сто ра у по ру ци. 

Осим офан зив ног, мо же се ис та ћи и де фан зив ни, од брам бе ни при ступ 
пре ма про тив нич кој про па ган ди. Као мо гу ћи окви ри кон цеп та од го во ра 
на про па ган ду, мо гу се на ве сти ак тив но сти:

– Иден ти фи ка ци ја из во ра про па ган де, при че му је бит но уо чи ти и 
што је мо гу ће пре ци зни је иден ти фи ко ва ти мо ти ве про тив ни ка. На и ме, 
иден ти фи ка ци ја но си о ца и ње го вих мо ти ва мо гу до ве сти до пре по зна ва ња 
про јек то ва них ци ље ва про па ган де про тив ни ка, ње го ве ам би ци је и до при-
не ти ја сни јем де фи ни са њу објек та, ам би јен та и по зи ци ја уче сни ка.

– Иден ти фи ка ци ја кључ них вред но сти ко је су са став ни део пред ра-
су да и сте ре о ти па на ко ји ма је за сно ва на про тив нич ка про па ган да и на 
ко јој се гра ди ан та го ни зам пре ма на шој стра ни у окви ру циљ них гру па 
ко је су пред мет де ло ва ња про па ган де. Та ко ђе, мо же се омо гу ћи ти раз у ме-
ва ње сте пе на мо ти ва ци је и не га тив них им пли ка ци ја пре ма на шој стра ни, 
као и ко ре на ан та го ни зма ко ји је узрок по де ле на „нас и њих”.
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– Иден ти фи ка ци ја глав них ка на ла ко му ни ка ци је, што нам омо гу ћа ва 
раз у ме ва ње ко ме је по ру ка на ме ње на, ко је сег мен те јав но сти про тив ник 
ци ља и ко ји су за ње га нај ва жни ји. На и ме, и по ред то га што са вре ме ни 
ме ди ји има ју го то во нео гра ни че не мо гућ но сти у по гле ду до ступ но сти, 
де таљ ном ана ли зом мо гу ће је пре по зна ти сег мен те јав но сти као и глав не 
по ру ке. На овај на чин је мо гу ће уо чи ти сла бе тач ке про тив нич ке кам па ње, 
„сле пе тач ке” ко је ни су по кри ва не кам па њом, што омо гу ћа ва соп стве но 
успе шно кон тра про па ганд но де ло ва ње.

– Кре и ра ње и мо би ли за ци ја соп стве не ко а ли ци је ко ја омо гу ћа ва при-
ме ну ши рег кон тра про па ганд ног де ло ва ња и зна чај ни јих ефе ка та. Ко а-
ли ци је и са ве зи тре ба да бу ду за сно ва ни на обо стра ним ин те ре си ма, 
ра ци о нал но сти и за јед нич ким ци ље ви ма. У су прот ном, ис хи тре не и не-
прин ци пи јел не ко а ли ци је, у ко ји ма јед на стрaна има скри ве не соп стве не 
ин те ре се, мо же до ве сти на шу по зи ци ју у ра њив по ло жај пре ма про па ганд-
ном де ло ва њу. По ве ре ње и по штен од нос огле да ју се у ре ци про ци те ту и 
про па ганд ној по др шци. У су прот ном, у слу ча ју да се не по шту је ре ци-
про ци тет, мо гу ће је да на ци ја ко ја је у под ре ђе ном по ло жа ју у окви ру 
не прин ци пи јел не про па ганд не ко а ли ци је, по ста не жр тва стра не ко ју 
пре по зна је као са ве зни ка или парт не ра, од но сно да слу жи оства ри ва њу 
ње го вих из дво је них ин те ре са, уз за по ста вља ње соп стве них ци ље ва. 

– Кре и ра ње и про во ђе ње кон тра про па ганд не стра те ги је, што зна-
чи раз вој стра те шке ко му ни ка циј ске кам па ње пре ма ра ни је из не се ним 
прин ци пи ма кре и ра ња пла на про па ганд не стра те ги је [Mitrović 2018: 52]. 
Сход но то ме, по треб но је у фор ми од го во ра из вр ши ти пла ни ра ње и спро-
во ђе ње соп стве не про па ганд не ак тив но сти у функ ци ји од го во ра на де ло-
ва ње про тив ни ка. Уло га но си о ца ко му ни ка циј ске функ ци је је да пред ви ди, 
пла ни ра и спро ве де соп стве ну про па ганд ну ак тив ност у функ ци ји од бра-
не ин фор ма тив ног про сто ра, пре но ше њем те жи шта де ло ва ња про па ган де 
у по ље про тив ни ка. У окви ру на ве де ног, по треб но је спро во ђе ње план ских 
ак тив но сти: де фи ни са ње ци ља, ана ли за си ту а ци је, иден ти фи ка ци ја еми-
те ра, ме ди ја и циљ них јав но сти, де фи ни са ње ра ни је по ме ну тих „сле пих 
та ча ка” про тив нич ке про па ган де, об ра да те ме, кре и ра ње про па ганд не 
по ру ке, про јек ци ја на ра ти ва, из ра да и пла сман по ру ке, пра ће ње ње ног 
при је ма и ме ре ње по стиг ну тих ефе ка та.

СТРА ТЕ ШКИ ПРИ СТУП ЈАВ НОЈ ДИ ПЛО МА ТИ ЈИ

Јав на ди пло ма ти ја је јед на од кључ них ком по нен ти стра те шке ко му-
ни ка ци је др жа ве. Уже, она по ред ин фор ма ци о них и пси хо ло шких опе ра-
ци ја и јав них по сло ва, пред ста вља је дан од основ них осло на ца на ци о нал не 
ко му ни ка циј ске стра те ги је [Taylor 2009: 14]. Ре ла ци је јав не ди пло ма ти је 
и стра те шке ко му ни ка ци је на гла сио је и Ле о нард [Le o nard et al. 2002]. 
Пре ма ње му, три су ди мен зи је јав не ди пло ма ти је: упра вља ње ве сти ма, 
стра те шка ко му ни ка ци ја и из град ња од но са. Јав на ди пло ма ти ја је про цес 
нео дво јив од по ли ти ке [Se ib 2012: 122]. Јав на ди пло ма ти ја се ба ви ути ца јем 
на од нос јав но сти у ве зи с фор му ли са њем и спро во ђе њем спољ не по ли ти ке. 
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Ути цај се ис по ља ва у окви ру сло же них ди мен зи ја ме ђу на род них од но са 
ван то ко ва кла сич не ди пло ма ти је, кул ти ви за ци јом јав ног мње ња у дру гим 
зе мља ма, ускла ђи ва њем и ин тер ак ци јом по је ди них гру па из јед не др жа ве 
с гру па ма из дру ге др жа ве, из ве шта ва њем о пи та њи ма спољ не по ли ти ке 
с ва нин сти ту ци о нал ног ста но ви шта и њи хо вог ути ца ја на оста ла пи та ња 
уну тра шње и јав не по ли ти ке, ко му ни ка ци ја с де кла ри са ним стра ним 
пред став ни ци ма [Me lis sen 2011: 287]. Јав на ди пло ма ти ја мо же зна чај но 
до при не ти по ве ћа њу при вр же но сти на ро да јед не др жа ве пре ма дру гој 
[Le o nard et al. 2002: 9–10].

Кул [Cull 2009] иден ти фи ку је пет еле ме на та ко ји ка рак те ри шу ефи-
ка сну јав ну ди пло ма ти ју: 

1. Слу ша ње – при ку пља ње ста во ва и по да та ка од циљ не јав но сти;
2. За сту па ње – ак тив на функ ци ја у ко јој но си лац по ру ке те жи да про-

мо ви ше од ре ђе ну иде ју или по ли ти ку у скла ду са сво јим ин те ре си ма; 
3. Кул тур на ди пло ма ти ја – про мо ци ја и ве ли ча ње на ци о нал них кул-

тур них по тен ци ја ла и до стиг ну ћа, кроз „из воз” кул ту ре; 
4. Раз ме на – сла ње и при хва та ње по је ди на ца и гру па на од ре ђе не вре-

мен ске пе ри о де ра ди шко ло ва ња и кул тур не са рад ње ра ди ши ре ња 
иде ја и при сту па по сма тра њу дру штве них по ја ва; 

5. Ме ђу на род но еми то ва ње – на сто ја ње да се ути че на ме ђу на род но 
окру же ње пре ко сред ста ва ма сов них ко му ни ка ци ја, ка ко би се стра но 
јав но мње ње ускла ди ло с по ру ка ма и ви ђе њем од ре ђе них де ша ва ња 
(кроз ве сти) али и у кре и ра њу оп ште све сти о од ре ђе ном фе но ме ну 
(до ку мен тар ни или дру ги про гра ми).

Из на ве де ног се мо же за кљу чи ти да су си нер гиј ски при ступ, флек си-
бил ност и при ла го ђа ва ње ка рак те ри сти ке ефи ка сне јав не ди пло ма ти је 
што је чи ни хи брид ним дру штве ним фе но ме ном.

Јав на ди пло ма ти ја, по ред ува жа ва ња оста лих ка рак те ри сти ка, умно-
го ме је за ви сна од до ступ но сти и ути ца ја на ме ди је, јер еми то ва на по ру ка 
мо ра би ти ви дљи ва и чуј на у јав ном ин фор ма ци о ном про сто ру [Se ib 2012: 
112]. Јав на ди пло ма ти ја је мо ћан ин стру мент спољ не по ли ти ке ко ји не 
ми ру је, већ те жи раз во ју, су о ча ва ју ћи се с но вим иза зо ви ма у ам би јен ту 
гло бал них про ме на. Са мим тим по сто је ми шље ња пре ма ко ји ма јав на 
ди пло ма ти ја пре жи вља ва про ме не од свог на стан ка сре ди ном пе де се тих 
го ди на про шлог ве ка до да нас, тач ни је мо же се го во ри ти о тра ди ци о нал
ној и но вој јав ној ди пло ма ти ји [Snow 2010]. Пре ма на ве де ном ми шље њу, 
тра ди ци о нал на јав на ди пло ма ти ја укљу чу је: од но се вла де пре ма на ро ду 
(Go vern ment to Pu blicsG2P); офи ци је лан, крут и пре по знат при ступ; не-
флек си бил ност и од бој ност пре ма но вим тех но ло ги ја ма и ме ди ји ма; ја сну 
ве зу спољ не по ли ти ке и пи та ња на ци о нал не без бед но сти са сво јим де ло-
ва њем; јед но смер но ин фор ми са ње и аси ме трич ну дво смер ну ко му ни ка-
ци ју; тен ден ци ју ка пре у зи ма њу ис так ну тих по је ди на ца из дру гих на ро да 
(мо ти ва ци ја за еми гра ци ју); па сив ну дру штве ну уло гу; ре ак ти ван од нос 
и сла бу от пор ност на кри зе [Snow 2010: 89].
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Пре ма истом ста ву, но ва јав на ди пло ма ти ја има не ко ли ко зна чај них 
про ме на у од но су на ста ру, не ин те рак тив ну и ре ак тив ну јав ну ди пло ма-
ти ју јер укљу чу је: ди рект не од но се на ре ла ци ји јав но ст–јав ност (eng. Pu blic 
to Pu blic com mu ni ca tion – P2P); ко му ни ка циј ски ан га жман не слу жбе них 
уче сни ка (НВО, прак ти ча ри, во лон те ри, обич ни гра ђа ни); оп шту, отво ре ну 
ко му ни ка ци ју за сно ва ну на ши ро ким фо ру ми ма и дру штве ним мре жа ма 
(енг. “everyone’s do ing it”); ак тив ну и ан га жо ва ну пу бли ку; ди ја лог и раз-
ме ну ми шље ња, на дво стра ној, си ме трич ној осно ви; зна чај ну ори јен ти са-
ност на би хеј ви о рал не про ме не; за сно ва ност на ус по ста вља њу и раз во ју 
од но са, при ме ни те о ри ја си сте ма и мре жне ор га ни за ци је [Snow 2010: 
91–92]. По ли тич ко и ин фор ма ци о но окру же ње у но вом мо де лу јав не ди-
пло ма ти је зна чај но је ди на мич ни је, укљу чу је ши ри спек тар уче сни ка, 
при че му је по себ но зна ча јан ути цај тзв. не вла ди ног сек то ра, не вла ди них 
ор га ни за ци ја и ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва [Si mons 2018: 149–150]. 
Ипак, зна чај но је на гла си ти да тзв. ста ри и но ви при сту пи јав ној ди пло ма-
ти ји ни су су прот ста вље ни већ су ком пле мен тар ни, те да мо гу исто вре ме-
но по сто ја ти у истом окру же њу [Me lis sen 2011]. Упра во ова кон ста та ци ја 
на во ди на пи та ње да ли у су шти ни по сто ји ста ра и но ва јав на ди пло ма-
ти ја или је у пи та њу са мо раз ви је на фор ма при ла го ђе на но во на ста лим 
усло ви ма на гло бал ној дру штве ној сце ни. По што је ме ђу на род на сце на 
зна чај но про ме ње на у сми слу гло ба ли за ци је од но са, мо же се ре ћи да у 
су шти ни јав но ди пло мат ски на ступ не по сто ји у ста ром или но вом фор-
ма ту. На и ме, др жа ве у за ви сно сти од раз во ја од но са и си ме три је ме ђу соб-
них ка па ци те та по сти за ња ути ца ја, као и сте пе на раз во ја сва ког дру штва, 
при ме њу ју од ре ђе не фор ме јав не ди пло ма ти је у раз ли чи тим, не ка да и ме-
шо ви тим кон цеп ту ал ним окви ри ма. 

Раз вој ин фор ма ци о них тех но ло ги ја и дру штве но-по ли тич ких од но са 
зна чај но убр за ва ју про ме не на гло бал ној сце ни, чи ме се вла де ан га жу ју 
пре ма стра ним јав но сти ма у фор ми при ме ње ног по ли тич ког мар ке тин га, 
као са став ног де ла оства ри ва ња соп стве не „ме ке мо ћи” [Si mons 2018: 139– 
143]. Мо же се ре ћи да је су шти на де ло ва ња пре ма спољ ној јав но сти, за пра-
во, оства ри ва ње соп стве не ме ке мо ћи. По ли тич ки мар ке тинг и јав на ди-
пло ма ти ја има ју зна чај ну уло гу у кре и ра њу ме ке мо ћи др жа ве и зна чај но 
су у функ ци ји оства ри ва ња ин те ре са кроз ути цај на кре и ра ње јав них 
по ли ти ка [Si mons 2018: 156–158].

Свр ха при ме не јав не ди пло ма ти је, уз оста ле ко му ни ка ци је стра те ги је, 
упра во пред ста вља оства ри ва ње ме ке мо ћи, та ко да се јав на ди пло ма ти ја 
на ла зи у окви ру стра те шког кон цеп та ис по ља ва ња соп стве не до ми на ци је. 
Нај [Nye 1990] јав ну ди пло ма ти ју иден ти фи ку је с „ме ком мо ћи” због ње-
них ка па ци те та сна жног, нео пи пљи вог и ин ди рект ног спољ но по ли тич ког 
ути ца ја у до ме ну кул ту ре, дру штве них вред но сти и иде о ло ги је. Ипак, 
по треб но је ува жи ти ми шље ње пре ма ко ме јав на ди пло ма ти ја ни по што 
ни је ис кљу чи во и са мо „ме ка моћ”, јер у се би, ар ти ку ли ше ши ро ку ле пе зу 
ни ма ло „ме ких” ин стру ме на та, као што су по ли тич ки ди ја ло зи, тр го ви на 
и ин ве сти ци је, ус по ста вља ње ве за с ор га ни за ци ја ма и гру па ма ци вил ног 
дру штва ко је ни су под кон тро лом уну тра шњих ин стру ме на та кре и ра ња 
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јав ног мње ња, али и упра вља ње су ко би ма, пре вен ци је су ко ба или вој не 
ин тер вен ци је [Me lis sen 2005: 14], по ли тич ке и вој не прет ње и уце не, ути-
цај ко руп ци је, ства ра ње усло ва за по ди за ње „обо је них ре во лу ци ја” итд. 
Пре ма то ме, јав на ди пло ма ти ја ни је са ма по се би ме ка моћ, али је ње на 
зна чај на ком по нен та (Сли ка 1). 

Сли ка 1. Про цес оства ри ва ња ин те ре са спољ не по ли ти ке кроз „ме ку моћ”  
уз при ме ну по ли тич ког мар ке тин га и јав не ди пло ма ти је [Si mons 2018: 156]

Оп шти је за кљу чак да је јав на ди пло ма ти ја ускла ђе на са спољ ном 
по ли ти ком др жа ве, и тре ба да бу де про фи ли са на сред њо роч ним ци ље-
ви ма и ду го роч ним про јек ци ја ма ин те ре са. Стра те шки ци ље ви јав не 
ди пло ма ти је укљу чу ју: по ве ћа ње по зи тив не пер цеп ци је, упра вља ње ре-
пу та ци јом и ути цај на про ме ну нор ма ти ва или не га тив них опре де ље ња 
[Co ombs & Hol la day 2010: 299]. Јав на ди пло ма ти ја се нај бо ље из гра ђу је на 
осно ва ма по ве ре ња, кре ди би ли те та и на ду го роч ној ба зи за сно ва них од-
но са. Стра те шки при ступ пла ни ра ња јав не ди пло ма ти је мо гу ће је кон ци-
пи ра ти на осно ву по ну ђе них по сту ла та [Митровић 2018б: 316]. Јав на ди-
пло ма ти ја се не по и сто ве ћу је са про па ган дом, пр вен стве но због раз ли ке 
у обра сци ма ко му ни ка ци је. На и ме, јав на ди пло ма ти ја пред ста вља фор му 
дво смер не ко му ни ка ци је и из ра же не „бри ге” за слу ша о ца, ње го ва ин те-
ре со ва ња, же ље и кон цеп ту ал ног при ступа кре и ра њу по зи тив ног ими џа, 
јав не сли ке, на ци је. Са вре ме не ко му ни ко ло шке ди сци пли не у овој обла сти 
зна чај но се осла ња ју на кон цеп те са вре ме них мар ке тин шких ди сци пли-
на, усме ре них на про ме ну оп ште сли ке на ци је (енг. na tionbran ding, na tion 
rebran ding); Кул тур на раз ме на, за сно ва на на ши ро ком при сту пу по и ма-
ња кул ту ре кроз умет ност, све фор ме кул тур ног де ло ва ња, но ви нар ства, 
на уч них и ис тра жи вач ких про је ка та, де ба та ма, и сл. 
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На ве де ни при ступ тре ба за сни ва ти на осно ва ма ре ци про ци те та, јер у 
дру гом слу ча ју мо же до ћи до пре ли ва ња ути ца ја на јед ну, сла би ју стра ну, 
ко ја по ста је жр тва јав не ди пло ма ти је дру ге, до ми нант ни је и офан зив ни је 
стра не. 

Јав на ди пло ма ти ја има за циљ ути цај јед не др жа ве или ор га ни за ци је 
на дру гу др жа ву или те ри то ри ју ко ја пред ста вља ин те ре сну сфе ру те др жа-
ве, оја ча ва њем оп штег по зи тив ног по и ма ња, из град њом кре ди би ли те та, 
оства ри ва њем но вих и оја ча ва њем по сто је ћих ве за с нај ши рим јав ним 
мње њем у ин те ре сној зо ни. Ана ли зом при ме ра из са вре ме не прак се, могу 
се уо чи ти два при сту па ор га ни за ци ји кам па ње јав не ди пло ма ти је. Про
ак тив на кам па ња те жи да усме ри јав но мње ње ка же ље ном ста њу. Ре ак
тив на јав на ди пло ма ти ја не ма на ме ру да осва ја, по бе ђу је, већ да от кла ња 
по сле ди це и убла жа ва ефек те ту ђе, про ак тив не јав не ди пло ма ти је. Ње на 
функ ци ја је кон тро ла ште те и сма ње ње или ми ни ма ли за ци ја ути ца ја ту ђег 
про ак тив ног де ло ва ња и пре вен ци ја кри зе иден ти те та и ко хе зи је. У сва-
ком слу ча ју, мо же се за кљу чи ти да је јав на ди пло ма ти ја зна чај но сред ство 
оства ри ва ња стра те шких ин те ре са др жа ве у аре ни ме ђу на род них од но са.

На ве де ни при сту пи прак тич ног ор га ни зо ва ња јав ног ди пло мат ског 
на сту па усме ре ног ка кон крет ним ре зул та ти ма, ука зу ју на по тре бу опе-
ра ци о на ли за ци је јав не ди пло ма ти је, са свр хом ус по ста вља ња ње не ин сти-
ту ци о нал не уло ге у ве зи с пи та њи ма на ци о нал не без бед но сти. При то ме, 
ра ди оства ри ва ња ре зул та та у обла сти од бра не и без бед но сти, нео п ход но 
је ње но цен тра ли зо ва но пла ни ра ње и спро во ђе ње на свим ни во и ма (стра-
те шко пла ни ра ње, опе ра тив но спро во ђе ње, так тич ка при ме на и ева лу а-
ци ја) чи ме се омо гу ћа ва оства ри ва ње мак си мал них ефе ка та ан га жо ва ња 
ре сур са. Ра ди оства ри ва ња што сна жни јих, кон крет них ефе ка та на стра ну 
јав ност, чи ји ста во ви има ју зна чај ну уло гу у по др шци еле мен ти ма твр де 
мо ћи, по треб но је да при ступ пла ни ра њу стра те ги је јав не ди пло ма ти је 
бу де пер цеп ти ван и хо ли стич ки [Митровић 2018б: 323].

СТРА ТЕ ГИ ЈА ЗА СТУ ПА ЊА ИН ТЕ РЕ СА

Узи ма ју ћи у об зир да је циљ сва ког ор га ни за ци о ног ен ти те та да стра-
те шком ко му ни ка ци јом по др жи ис пу ње ње сво је ми си је и оп шту успе-
шност, ин те ре сна ко му ни ка ци ја сва ка ко има зна чај но ме сто у ње ном окви-
ру. Од но сно, ин те ре сна ко му ни ка ци ја, код нас пре по зна та нај че шће као 
ло би ра ње, је сте фор ма стра те шки ор га ни зо ва не и усме ре не ко му ни ка ци је. 

На осно ву до са да шњих са зна ња, ло би ра ње ја сно мо же мо де фи ни са ти 
као ко му ни ко ло шки чин, ко јим те жи мо да оства ри мо ути цај 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 ма. Би ло да се ра ди 
о ути ца ју на за ко но дав ца или о по др шци др жа ви у де лу по зи ци о ни ра ња 
у спољ но по ли тич ким од но си ма, ло би ра ње се спро во ди ко ри шће њем и 
при ме ном про гра ма и стра те ги ја ко му ни ка ци је уз осло нац и ко ри шће ње 
свих, за кон крет ну си ту а ци ју при мен љи вих ин стру ме на та ко му ни ко ло ги је, 
као што су мар ке тинг, ко му ни ка ци је с ме ди ји ма, раз ли чи те фор ме ин стру-
ме на та од но са с јав но шћу и дру ги [Mitrović 2015: 13].
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По сво јој при ро ди, у јед ном свом де лу ло би ра ње пред ста вља ко му ни-
ка циј ски про цес раз ме не ин фор ма ци ја, али и оства ри ва ње ути ца ја и при-
ти ска на за ко но дав ца, па је сто га уло га ме ди ја и по себ них фор ми ин стру-
ме на та и так ти ка од но са с јав но шћу ве о ма зна чај на [Mitrović 2015: 52]. Од 
по себ них при ме ње них тех ни ка мо гу се ис та ћи: ор га ни за ци ја ма сов них 
кам па ња с ци љем фор ми ра ња или уоб ли ча ва ња јав ног мне ња (Pu blic opi nion 
for ma ting); пла си ра ње ана ли за и ко мен та ра у ве зи с кон крет ном си ту а-
ци јом, про бле мом или пи та њем, где се ко ри сте „на ру че ни екс пер ти” из 
обла сти ко ја се об ра ђу је (по ли ти ко ло зи, вој ни и по ли тич ки ко мен та то ри, 
ле ка ри, фар ма це у ти, струч ња ци за енер ге ти ку, јав ни рад ни ци, по пу лар не 
лич но сти са естра де, умет но сти или спо р та, итд.); кам па ње при ка за „до-
бр ог” ли ца ор га ни за ци је ко ја је ко ри сник ло би стич ке ак тив но сти (при ме ри 
дру штве но од го вор не кам па ње, ху ма ни та р не ак ци је, уче шће у ак ци ја ма 
од оп штег дру штве ног зна ча ја); пла си ра ње не га тив них ин фор ма ци ја у 
ве зи с про тив нич ком стра ном, ин стру мен ти кла сич не про па ган де, ко ри-
шће ње спи но ва ња, итд. 

По ред то га, од ве ли ког зна ча ја за уку пан успех кам па ње ло би ра ња, 
пред ста вља чи ње ни ца да ли ће се по кре ну то пи та ње и аспект ко ји про-
јек ту је ло би ста на ћи на днев ним са др жа ји ма ме ди ја и у ком кон тек сту. У 
ве зи с тим, од зна ча ја је да ло би стич ка ор га ни за ци ја има раз ви је не од но се 
с кључ ним љу ди ма у ме диј ским ку ћа ма, уред ни ци ма, во де ћим но ви на ри-
ма, во ди те љи ма и во ди тељ ка ма, по ли тич ким и вој ним ко мен та то ри ма и 
ана ли ти ча ри ма, ко ји мо гу зна чај но да до при не су по ди за њу оп штег ам би-
јен та, „нео п ход но сти” ре ша ва ња про бле ма пре ма зах те ви ма и ин те ре си ма 
ло би ста ко ји во де кам па њу. Украт ко, мо же се за кљу чи ти да „не ма успе-
шног ло би ра ња без ко му ни ка ци је” [Guéguen 2007: 84].

Пре ма при мар ним обла сти ма де ло ва ња, ло би ра ње услов но мо же мо 
по де ли ти на: 

– По ли тич ко ло би ра ње, где се мо же иден ти фи ко ва ти уну тар по ли
тич ко ло би ра ње ор га на струк ту ре вла сти (за ко но дав не, из вр шне и суд ске) 
ко је мо же би ти из бор но ло би ра ње и ло би ра ње јав них по ли ти ка. По ред на-
ве де них, уо ча ва се и спољ но по ли тич ко ло би ра ње ко је се од но си на спољ-
но по ли тич ки на ступ од ре ђе не др жа ве и ко је је усме ре но на оства ри ва ње 
ци ље ва ин те ре сне гру пе ко ја спро во ди ло би стич ку стра те ги ју [Митровић 
2017: 413–428].

– Кор по ра тив но ло би ра ње, као по себ на фор ма стра те гиј ски ор га ни-
зо ва не по слов не ко му ни ка ци је. Кор по ра тив но ло би ра ње или кор по ра тив не 
по ли тич ке ак тив но сти (CPA – Cor po ra te po li ti cal ac ti vity) под ра зу ме ва ју 
ан га жман кор по ра ци је или фир ме с ци љем ути ца ја на про цес до но ше ња 
по ли тич ких од лу ка. При то ме, CPA у свом на сту пу под ра зу ме ва кре и ра-
ње и спро во ђе ње ло би стич ке стра те ги је ко ја је при ла го ђе на по слов ним 
ин те ре си ма ком па ни ја, од но сно, уса гла ше на је с по слов ном стра те ги јом 
пред у зе ћа [Митровић 2018б: 33–63]. 

Обе вр сте има ју ути цај на пи та ња од зна ча ја за на ци о нал ну од бра ну 
и без бед ност. Ло би ра ње у окви ру по ли ти ке кроз све на бро ја не фор ме има 
ди рек тан ути цај, ка ко на струк ту ри ра ње из вр шне и за ко но дав не вла сти, 
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та ко и на за кон ски оквир, а пре ко ути ца ја на јав не по ли ти ке, зна чај но ути-
че на нај ши ре сфе ре жи во та, за до вољ ство, јав но мње ње и оп ште ста ње 
на ци је. У свим на ве де ним фор ма ма, мо гу ће је пре по зна ти ути цај кор по-
ра тив ног по ли тич ког де ло ва ња, за сно ва ног на до ми на ци ји нео ли бе рал ног 
си сте ма [Mitrović 2017b: 33–63]. У де лу ло би ра ња спољ не по ли ти ке, по-
себ но ме сто има ути цај раз ли чи тих ин те ре сних гру па (кор по ра тив них, 
на ци о нал них, не вла ди них) на од лу ке у ве зи с ко ри шће њем „твр дих” ин-
стру ме на та др жав не мо ћи. На и ме, је дан од при ме ра је ути цај ал бан ских 
ин те ре сних гру па, по др жа ног кор по ра тив ним ин те ре си ма на спољ ну по-
ли ти ку САД, ко ја је као ре зул тан ту има ла ини ци ра ње, спро во ђе ње и по-
др шку по ку ша ју на сил ног от це пље ња Ко со ва и Ме то хи је од Ре пу бли ке 
Ср би је [Митровић 2017].

Ло би ра ње на да ље мо же мо по сма тра ти као: про ак тив но (ин те ре сна 
гру па вр ши при ти сак) или ре ак тив но (ин сти ту ци ја пред ла же и тра жи 
ми шље ње ин те ре сних гру па); ди рект но (нпр. не по сре дан ути цај гра ђа на 
на од лу ку кроз ре фе рен дум) или ин ди рект но као де ло ва ње на оп шту јав-
ност ра ди ње не мо би ли за ци је за уче шће у не кој ак тив но сти; офан зив но, 
ко је је усме ре но на ши ро ки спек тар по ли ти ка ко је ни су кон кре ти зо ва не, 
већ су усме ре не на про мо ци ју и оја ча ва ње по зи ци је у бу дућ но сти и де фан
зив но, кроз за ла га ње за за др жа ва ња, успо ра ва ње од ре ђе них за ко на и ре гу-
ла ти ва, од но сно њи хо ву не про мен љи вост.

У ак ту ел ној струч ној и на уч ној ли те ра ту ри мо гу се на ћи об ра ђе ни 
при ме ри при ме ње них ло би стич ких стра те ги ја. Као при мер, мо гу се на-
ве сти Ван дер бе р гов [Van den berg he 1995], Ка си ди јев [Cas sidy 2000] или 
Ги е гов [Guéguen 2007] при ступ ло би ра њу у ЕУ. Са ста но ви шта од бра не 
и без бед но сти ин те ре сан тан је Ли би јев [Libby et al. 2014] мо дел ло би ра ња 
не про фит них ини ци ја ти ва у ме ђу на род ним пост кри зним и кон фликт ним 
под руч ји ма. Та ко ђе, мо же се ис та ћи и мо дел ло би ра ња ме ђу на род не ор га-
ни за ци је (УН) ко ји су пред ло жи ли Додс и Штра ус [Dodds & Stra uss 2004]. 
Ана ли зом и син те зом на ве де них при ме ра мо же се при сту пи ти фор му ли са-
њу де тер ми нан ти ло би стич ке стра те ги је. При то ме, ко ри сно је у пла ни ра њу 
ло би стич ког на сту па при ме ни ти прин ци пе пред ло же не од стра не То ма са 
и Хре бе на ра [Tho mas & Hre be nar 2009: 6], а ко ји под ра зу ме ва ју: аде ква тан 
при лаз, ус по ста вље на ко му ни ка ци ја и по чет ни од нос с од лу чи о цем, кре и-
ра ње и/или оства ри ва ње ути ца ја на став од лу чи о ца, та ко да он (став) бу де 
што је мо гу ће ви ше ускла ђен с на шим ин те ре си ма. Узи ма ју ћи у об зир ра-
ни је ана ли зи ра ни при ступ у кре и ра њу стра те ги је ин те ре сне ко му ни ка ци је, 
де тер ми нан те про це са, ка рак те ри сти ке од ре ђе них мо де ла и при сту па, упу-
ћу ју на мо гу ћи оквир у кре и ра њу ге не рал не стра те ги је ло би ра ња, за сно-
ва не на STAP мо де лу [Mitrović 2017b], на осно ву сле де ћих де сет ко ра ка:

1. Де фи ни са ње те ме – уо кви ре на, ја сна, при хва ће на, ра зу мљи ва.
2. Од ре ђи ва ње ци ље ва и за да та ка – ци ље ви се од но се на оно шта же-

ли мо да по стиг не мо, а за да ци на кон крет на до стиг ну ћа ко ји ма до при-
но си мо оства ре њу ци ља.

3. Де фи ни са ње циљ не пу бли ке – кључ не лич но сти, од лу чи о ци, по сред-
ни и не по сред ни ути цај ни по је дин ци или гру пе ко је има ју ути цај на 
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од лу чи о це, не вла ди не ор га ни за ци је, ме ди ји, јав не лич но сти, лич но-
сти од не фор мал ног ау то ри те та, по ли ти ча ри, итд.

4. Раз ви ја ње и кре и ра ње по ру ке – по ру ка је сред ство ко му ни ка ци је 
ко јом пред лог ре ше ња де фи ни са ног про бле ма на во ди на ак ци ју од-
лу чи о ца и оста ле уче сни ке у про це су. 

5. Ус по ста вља ње ка на ла ко му ни ка ци је – при ме на ко му ни ка циј ских 
так ти ка, ин стру ме на та и ала та ко ји ма се по ру ка еми ту је пре ма уче-
сни ци ма у про це су. Овај сег мент пред ста вља дво смер ну ко му ни ка-
ци ју у ко ме се при ку пља ју по врат на са зна ња, ус по ста вља ју ре ла ци је 
и од но си, ме ња ју ста во ви, вр ши од бра на од на па да кон ку рен ци је и 
про тив ни ка иде је ко ја пред ста вља наш ин те рес.

6. Про ши ре ње ба зе по др шке – кре и ра ње ко а ли ци ја, са ве за, при вре ме них 
и ани ма ци ја по сто је ћих струк ту ра чи ји су ин те ре си у са гла сју с на шим.

7. Афир ма ци ја ре сур са – ра ци о на ли за ци ја ре сур са и њи хо во ко ри шће ње 
у са гла сју с ци ље ви ма. По треб но је ра ци о нал но пла ни ра ње ре сур са 
ко ји мо гу да по др же ре ал не по тре бе спр о во ђе ња стра те ги је, јер се у 
су прот ном до ла зи до им про ви за ци ја, не про фе си о нал ног при сту па, 
на ру ша ва ња кре ди би ли те та и гу бит ка ста ту са ком пе тент но сти у 
на сту пу.

8. Пла ни ра ње, из ра да и при ме на стра те ги је – прак тич но сви на пред 
на ве де ни ко ра ци пред ста вља ју струк ту ре стра те ги је, ко ја мо ра има ти 
ја сну, де фи ни са ну и до ку мен то ва ну фор му. Стра те ги ја тре ба да буде 
по др жа на ак ци о ним пла ном ко ји раз ра ђу је ње не так ти ке до ни воа 
при ме не ин стру ме на та.

9. При ку пља ње по да та ка, ана ли за са зна ња и ко ри шће ње ин фор ма ци ја 
– ин тер на ко му ни ка ци ја се за сни ва на по се до ва њу пра ве, за дру ге не-
по зна те, ко ри сне и пра во вре ме не ин фор ма ци је. Си сте ма ти за ци ја ин-
фор ма ци ја пред ста вља по тен ци јал но оства ри ва ње ути ца ја, кроз до-
при нос ре ша ва њу про бле ма ко ји за ко но да вац има, а ко ји је ускла ђен 
с на шим ин те ре сом.

10. Пра ће ње про це са, оце на ре зул та та, на до град ња и екс пло а та ци ја 
успе ха – про цес зах те ва кон ти ну ал но пра ће ње и ева лу а ци ју, пре ма 
свим па ра ме три ма и фа за ма ре а ли за ци је. Та ко ђе, по жељ но је има ти 
флек си би лан и пре ма ре зул та ти ма ори јен ти сан став, за сно ван на прин-
ци пи ма ин те ре сног пре го ва ра ња, с те жњом оства ри ва ња нај бо љег 
мо гу ћег ре ше ња ко је је ускла ђе но с на шим ин те ре си ма [Митровић 
2015: 62–163].
Ефек ти ван при ступ ло би ра њу под ра зу ме ва ду ал ни при ступ пла ни-

ра њу, ор га ни зо ва њу, спро во ђе њу, ева лу а ци ји и над град њи стра те ги је ло-
би ра ња. Ду ал ност се огле да у чи ње ни ци да и ак те ри ло би ра ња би ва ју ло-
би ра ни и усме ра ва ни пре ма од ре ђе ним ин те ре си ма. Ко а ли ци је и са ве зи 
у ова квим про це си ма су не ми нов ни. Прак тич но, успех се по сти же мул-
ти пли ка ци јом ка на ла ко му ни ка ци је, про ак тив ним од но сом, спрем но шћу 
за кон ти ну ал ним при ла го ђа ва њем, кон зи стент ним и ис трај ним ра дом на 
по зи ци о ни ра њу. По што ва ње пра ви ла и тран спа рент ност про це са зна че 
да сва ко има под јед на ке шан се у тр ци за успе хом у ло би стич кој аре ни. 
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Објек тив ност ци ље ва и ра ци о на лан од нос пре ма ре сур си ма да ју пред у сло-
ве да ће наш тим има ти сна ге да за вр ши тр ку и по стиг не вре дан ре зул тат.

ЗА КЉУ ЧАК

У обла сти од бра не и без бед но сти, стра те шка ко му ни ка ци ја има јед ну 
од ви тал них уло га по др шке оства ри ва њу ми си је оја ча ња укуп ног иден ти-
те та, ме ђу на род ног по ло жа ја уну тра шње ко хе зи је и је дин ства на ци је, као 
и оп ште спрем но сти за од го вор пре ма са вре ме ним иза зо ви ма без бед но сти. 
Стра те шка ко му ни ка ци ја пред ста вља ши ро ку област ко му ни ка циј ских 
ди сци пли на ко је у се би на хи бри дан и ин вен ти ван на чин об је ди ња ва ју 
раз ли чи те ко му ни ка циј ске обла сти, ди сци пли не и ве шти не. Стра те шки 
во ђе на про па ган да, јав на ди пло ма ти ја и ло би ра ње сва ка ко пред ста вља ју 
обла сти од зна ча ја за све о бу хват ну из град њу „ме ке” мо ћи, али и као по-
др шка из град њи еле мен та „твр де” мо ћи. Из све га на ве де ног, мо же се за-
кљу чи ти да се пла ни ра њу и спро во ђе њу стра те шке ко му ни ка ци је, кроз 
стра те шке де тер ми нан те, у кон крет ном слу ча ју, про па ган ду, јав ну ди пло-
ма ти ју и ло би ра ње, мо ра при ћи сту ди о зно, план ски, пре ма на уч ним и 
прак сом про ве ре ним по сту ла ти ма. На тај на чин, омо гу ћа ва се да стра те-
шка ко му ни ка ци ја за и ста сна жно и зна чај но по др жи функ ци ју оства ре ња 
ми си је ор га ни за ци је, што се у слу ча ју др жа ве, од но си на њен ме ђу на род-
ни по ло жај, от пор ност на са вре ме не, хи брид не иза зо ве ри зи ке и прет ње, 
спрем ност на од бра ну, али и пре ма по тре би про тив деј ста ва. Ова квим 
при сту пом омо гу ћа ва се по ди за ње оп штих од брам бе них ка па ци те та, 
чи ме се др жа ва пре тва ра у не же ље ног про тив ни ка, чи ме се по сти же ефе-
кат пре вен ци је и од вра ћа ња од мо гу ћег агре сив ног де ло ва ња.
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SUM MARY:Stra te gic com mu ni ca tion is one of the ex pres si ons of sta te po wer and 
re pre sents an in stru ment in the po li ti cal and se cu rity ac hi e ve ment of na ti o nal in te rests. 
In the con text of con tem po rary con flicts, it is an ex pres si on of a hybrid ac tion in the fi elds 
of in for ma tion, me dia, in ter net, and the en ti re spec trum of pu blic di plo ma tic per for man ces. 
It can ha ve an of fen si ve or de fen si ve cha rac ter. The main goal is to in flu en ce the pu blic 
opi nion and furt her mo ve the fo cus in re la tion to the pu blic to wards cul tu ral va lu es and 
even tual adjust ment of the po li ti cal system thro ugh the “re pro gram ming” of the po li ti cal 
cul tu re in ac cor dan ce with the gi ven ob jec ti ves. Stra te gic com mu ni ca tion is a plan ned and 
com pre hen si ve ac ti vity of the or ga ni za ti o nal en tity, which aims at ac hi e ving a suc cessful 
and ef fi ci ent in ter ac tion with the en vi ron ment. So me of the ele men tary forms of stra te gic 
com mu ni ca tion that sup port the hig hest na ti o nal go als, even in the ca se of de fen se and se-
cu rity is su es, are pro pa gan da, pu blic di plo macy, and in te rest com mu ni ca ti ons (advo cacy, 
lobbying, etc.). In this pa per, using the analysis of the con tent and synthe sis, a pro jec tion 
of stra te gic com mu ni ca tion in the sco pe of pro pa gan da, pu blic di plo macy, and lobbying 
as de ter mi nants of stra te gic com mu ni ca tion is pre sen ted. A fra me work for stra te gic pro pa-
gan da plan ning, a stra te gic ap pro ach to pu blic di plo macy, and a lobbying stra tegy ha ve been 
de ve lo ped, with a ba sic pro po sal for the mo del ling of every li sted com po nent of stra te gic 
com mu ni ca tion. The pa per con tri bu tes to the the sis that stra te gic com mu ni ca tion aims 
at sup por ting the or ga ni za tion’s mis sion. In the fi eld of de fen se and se cu rity, stra te gic 
com mu ni ca tion has one of the vi tal ro les in sup por ting the ac hi e ve ment of the mis sion of 
stren gthe ning the ove rall iden tity, the in ter na ti o nal po si tion of in ter nal co he sion and the 
unity of the na tion, as well as the ge ne ral re a di ness to re spond to the con tem po rary se cu rity 
chal len ges. Stra te gic com mu ni ca tion re pre sents a wi de area of com mu ni ca tion di sci pli nes 
that com bi ne dif fe rent co-in for ma tion are as, di sci pli nes, and skills in a hybrid and in ven-
ti ve way. Stra te gi cally gu i ded pro pa gan da, pu blic di plo macy, and lobbying are cer ta inly 
are as of im por tan ce for the com pre hen si ve con struc tion of the “soft” po wer, but al so in 
sup port of the con struc tion of the “hard” po wer. The con clu sion is that the plan ning and 
im ple men ta tion of the stra te gic com mu ni ca tion, thro ugh stra te gic de ter mi nants, such are 
pro pa gan da, pu blic di plo macy, and lobbying, must be me ti cu lo usly stu died and plan ned, 
ac cor ding to sci en ti fic and prac ti ce-te sted po stu la tes. In this way, it is pos si ble that stra-
te gic com mu ni ca tion re ally strongly and sig ni fi cantly sup ports the ac hi e ve ment of the 
or ga ni za tion’s mis sion, which in the ca se of the sta te re la tes to its in ter na ti o nal po si tion, 
re si stan ce to con tem po rary, hybrid chal len ges of risk and thre ats, and re a di ness for the 
de fen si ve, and, if ne ces sary, of fen si ve ac ti vity. This ap pro ach se eks to ra i se ge ne ral de fen se 
ca pa ci ti es, thus tur ning the sta te in to an un wan ted op po nent, and ac hi e ving the ef fect of 
pre ven ting and de ter ring pos si ble ag gres si ve ac tion.

KEYWORDS:stra te gic com mu ni ca tion, pro pa gan da, pu blic di plo macy, advo cacy, 
lobbying
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ана ли зи ра про фе си о нал но кре та ње др Адол фа 
Хемп та, ве ли ка на ју го сло вен ске и свет ске ра би о ло ги је. Ис тра жи ва ње је 
за сно ва но на до бро очу ва ном а не ис тра же ном Пер со нал ном до си јеу др 
Адол фа Хемп та, ко ји се чу ва у Ар хи ву Вој во ди не у Но вом Са ду. Хро но ло-
шки се пра ти пе ри од од шко ло ва ња до Хемп то вог пен зи о ни са ња. Ње го во 
про фе си о нал но кре та ње мо же се по сма тра ти кроз не ко ли ко фа за. Био је 
вој ни ле кар у ми ру (1898–1905) и ра ту (1914–1918). Као фа брич ки, оп штин-
ски и же ле знич ки ле кар у Лу кав цу (1905–1921), ра дио је на осни ва њу Па-
сте ро вог за во да за Бо сну и Хер це го ви ну, су зби ја њу епи де ми ја и раз во ју 
здрав стве не не ге овог кра ја. По до ла ску у Но ви Сад, осно вао је Па сте ров 
за вод, пи сао је на уч не ра до ве, пу то вао и ис тра жи вао. При ли ком пи са ња 
ра да, до шли смо до ни за но вих по да та ка ко ји упот пу њу ју би о гра фи ју др 
Адол фа Хемп та.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Адолф Хемпт, пер со нал ни до си је, Лу ка вац, Но ви 
Сад, ме ди ци на
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Рад је за сно ван на до бро очу ва ном Пер со нал ном до си јеу др Адол фа 
Хемп та, ко ји се на ла зи у Ар хи ву Вој во ди не у Но вом Са ду.1 До си је до сада 
ни је био пред мет ин те ре со ва ња струч не јав но сти. За хва љу ју ћи оби љу 
гра ђе ко ја се на ла зи у Пер со нал ном до си јеу, у мо гућ но сти смо да стек не мо 
де таљ ни ји увид у про фе си о нал но кре та ње и на уч но-ис тра жи вач ки рад 
ве ли ка на ју го сло вен ске и свет ске ме ди ци не – ра би о ло ги је.2 Број на до ку-
мен та ко ја се на ла зе у Пе р со нал ном до си јеу, упот пу њу ју и обо га ћу ју на ша 
са зна ња о раз ли чи тим фа за ма ње го вог про фе си о нал ног ан га жма на, а то су: 
по твр де и уве ре ња о ле кар ској ак тив но сти Хемп та у ми ру и ра ту, гра ђа 
ко ја ра све тља ва ње гов жи вот у Лу кав цу и по ку шај осни ва ња Па сте ро вог 
за во да за Бо сну и Хе р це го ви ну, ви ше по твр да о на уч ном и струч ном уса-
вр ша ва њу у Бе чу, Па ри зу и Бу дим пе шти (1910–1912, 1925), све до чан ства 
о при пре ма ма за од ла зак на Пр ву ин тер на ци о нал ну кон фе рен ци ју о бе сни-
лу, итд.3 Про на шли смо ви ше Хемп то вих пи са ма и ње гов Cur ri cu lum vi tae 
од 26. ав гу ста 1921. Ма те ри јал је на срп ском, не мач ком и ла тин ском је зи ку.

По себ ну вред ност има ју Слу жбе нич ки лист из 1926. (23. фе бру ар) и 
Слу жбе нич ки лист из 1932. (10. ја ну ар). У њи ма су ре ги стро ва ни: брач ни 
ста тус др Адол фа Хемп та, по да ци о по том ству (име на де це и шко ло ва ње), 
ре гу ли са ње вој не оба ве зе (слу жба у ка дру и ра ту), од ли ко ва ња, оп шта школ-
ска и струч на спре ма, зна ње стра них је зи ка, ван ред ни ра до ви у стру ци 
(на уч но по ље) и ток це ло куп не др жав не слу жбе, у основ ним цр та ма. 
За хва љу ју ћи из вор ној гра ђи до шли смо до ни за ма ње по зна тих и но вих 
са зна ња, ко ји ма се упот пу њу је би о гра фи ја др Адол фа Хемп та и да је до-
при нос дру штве ној и кул тур ној исто ри ји ре ги о на.

ШКО ЛО ВА ЊЕ

Адолф Хемпт ро ђен је 21. сеп тем бра 1874. у Но вом Са ду [АВ ПД АХ: 
Из вод из ма ти це рођених]. Ње гов отац Адолф Хемпт/de Hemp tin ne (рођ. 
25. ма ја 1845) био је ре фор ма тор ски све ште ник и књи жар, а мај ка Ма ри ја 
– рођ. Te wely (рођ. 20. ју на 1846), ро дом из Бу дим пе ште, ба би ца.

Основ ну шко лу по ха ђао је у Са ра је ву (1880–1884). У пе ри о ду од 1884. 
до 1892. био је ђак са ра јев ске Ве ли ке гим на зи је. Школ ске 1891/1892. по-
ло жио је за вр шни ис пит с нај ви шим успе хом и пре по ру ка ма за по ха ђа ње 
уни вер зи те та.4 

1 Ар хив Вој во ди не, Ф. 126, Кра љев ска бан ска упра ва Ду нав ске ба но ви не Но ви Сад 
(1929–1941), 1929–1941, VI Оде ље ње за со ци јал ну по ли ти ку и на род но здра вље, Пе р со нал ни 
до си је, Пер со нал ни до си је др Адол фа Хемп та, Кут. 723. У да љем тек сту скра ће но: [АВ ПД 
АХ], У Пе р со нал ном до си јеу на ла зи се око сто до ку ме на та.

2 Ра би о ло ги ја (lat. ra bi es, ei f. – бе сни ло) ба ви се про у ча ва њем, кон тро лом и пре вен-
ци јом бе сни ла.

3 У окви ру Пер со нал ног до си јеа на ла зе се Из вод из Ма тич не књи ге ро ђе них Адол фа 
Хемп та и ње го ве де це, из вод из књи ге брач ни ка, ове ре ни пре пи си ди пло ма о за вр ше ном 
шко ло ва њу, итд. 

4 АВ ПД АХ: Уве ре ње Пр ве му шке ре ал не гим на зи је у Са ра је ву, бр. 58, од. 28. апри ла 
1932. го ди не (пре пис); Ђач ки рок је од слу жио у 64. пе ша диј ском пу ку у Са ра је ву [АВ ПД 
АХ: Слу жбе нич ки лист из 1926. и 1932].
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Као вој ни пи то мац сту ди рао је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Гра цу и 
јед ну го ди ну у Мин хе ну (1892–1898). У Гра цу га је 14. ју на 1898. про мо ви сао 
про фе сор кли нич ке хи рур ги је др Карл Ни ко ла до ни (Ca ro lus Ni co la do ni) 
у док то ра оп ште ме ди ци не с по себ ним зна њи ма из обла сти хи рур ги је, 
оф тал мо ло ги је и аку шер ства. Ди пло му на ла тин ском је зи ку пот пи са ли су 
рек тор Карл-Фран ценс Уни вер зи те та (Karl-Fran zens-Universität) др Фри-
де рик Та нер (Fri de ri cus Tha ner) и де кан др Маурициjус Хол (Ma u ri ti us Holl). 
То ком сту ди ја у пот пу но сти је био по све ћен вој но ме ди цин ској слу жби. На-
и ме, 1897. ан га жо ван је као аси стент на По ли кли ни ци у Мин хе ну, а 1898. као 
де мон стра тор на Уни вер зи тет ском за во ду за оп шту па то ло ги ју и бак те-
ри о ло ги ју у Гра цу код про фе со ра др Д. Клем нси е ви је за (D. Klem nsi e vi ez) 
[АВ ПД АХ: Cu r ri cu lum vi tae dr Adol fa Hemp ta, 26. VI II 1921].

Из у зет но све стран и обра зо ван, Хемпт је био по ли гло та. Го во рио је 
срп ски, не мач ки и фран цу ски, чи тао и пра тио струч ну ли те ра ту ру на ен-
гле ском, ита ли јан ском, шпан ском, хо ланд ском, те де ли мич но на ру ском, 
ма ђар ском, пољ ском, че шком, бу гар ском, ла тин ском и ста ро грч ком је зи ку 
[АВ ПД АХ: Слу жбе нич ки лист из 1926. и 1932].

ВОЈ НИ ЛЕ КАР У МИ РУ (1898–1905)

Од 1. ју ла 1898. до 30. ју на 1899. Хемпт је ра дио на Хи рур шком оде-
ље њу ,,Га р ни зон ске бол ни це № 1” у Бе чу (Gar ni son sspi tal № 1 in Wi en). 
У на ве де ном пе ри о ду по ка зао се као ве о ма по у здан и ам би ци о зан ле кар. 
Про ши рио је сво ја прак тич на и те о риј ска зна ња из обла сти хи рур ги је. 
По себ но се ис та као у ра ду с ренд ген-апа ра том.5 Ње го ву пре да ност по слу 
по твр дио је Ал фред Ци ме р ман (Al fred Zim mer mann), глав ни ле кар опе-
ратив ног оде ље ња, у Из ве шта ју од 30. jуна 1899.6 

На кон ра да на Хи рур шком оде ље њу, пет ме се ци био је ан га жо ван на 
Оч ном оде ље њу исте бол ни це. Бр зо је на пре до вао и са мо стал но из во дио 
опе ра тив не за хва те. Ње го во по зна ва ње и уса вр ша ва ње зна ња из обла сти 
оф тал мо ло ги је при ме ти ла је упра ва бол ни це. Пу них шест не де ља са мо-
стал но је во дио ово оде ље ње, за вре ме слу жбе ног од су ства глав ног ше фа 
др Јо зе фа Ха са (Jo sef Ha as).7

Као при зна ти екс перт, то ком 1900. го ди не, ин тен зив но је ра дио на 
су зби ја њу тра хом ске епи де ми је код Пу ка № 8 (Ula nen Re gi ment № 8). Због 
не ко ли ко сто ти на за ра же них, вој ска је из Га ли ци је пре ме ште на у Беч. 
Хемпт је по ка зао ве ли ки елан и по сти гао успех у из ле че њу трупâ.8 Од 1901. 

5 На гла ша ва ју се сте че не ве шти не ,,in der pho to grap hischen Her stel lung von Röntgeno-
grammen...” [АВ ПД АХ: Из ве штај од 30. ју на 1899. го ди не; Cur ri cu lum vi tae dr Adol fa Hemp ta, 
26. VI II 1921].

6 Из ве штај на не мач ком је зи ку, пот пи сао је 30. ју на 1899. го ди не, ,,dr Al fred Zim mer-
mann, ope ra te ur Ab te i lungs-Che farzt” [АВ ПД АХ].

7 Др Јо зеф Хас (Jo sef Ha as) (Ok kul ti stische Ab te i lung Che farzt) и др Ал берт Солц (Al bert 
Soltz) (Spi tals-Kom man dant) по твр ди ли су 1. де цем бра 1899. го ди не Хемп то во ан га жо ва ње и 
рад на Оф тал мо ло шком оде ље њу, о че му све до чи по твр да у Пер со нал ном до си јеу.

8 Др Та де уш Ма јев ски (Thaddäus Ma jew ski), Re gi ments-Che farzt, пот пи сао је Из ве штај 
о ње го вом ра ду 1. де цем бра 1905. [АВ ПД АХ].
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име но ван је за са мо стал ног ко ман дан та Вој нич ке бол ни це у Грос-Ен цер-
сдор фу – Ula nen Re gi ment № 3, Ma ro den ha us Gross-En zer sdorf [АВ, ПД АХ: 
Cur ri cu lum vi tae dr Adol fa Hemp ta, 26. VI II 1921; Ла ло ше вић 2008, 12]. 
Из ме ђу оста лог, су зби јао је епи де ми је тра хо ма и ди зен те ри је. На овом 
по ло жа ју је остао до 1. де цем бра 1905. Као вој ни ле кар, нај пре је имао чин 
по руч ни ка, а по том ка пе та на.

Већ у ра ној мла до сти Хемпт је по ка зао ин те ре со ва ње за на уч но и стра-
жи вач ки рад. Ис ку ство на те ре ну, у ве зи с при ме ном ди је тет ског пре па ра та 
Hygi a ma, пре то чио је у свој пр ви пу бли ко ва ни рад, 1902. го ди не [Hempt 
1902: 1-6].

Адолф Хемпт се у Грос-Ен цер сдор фу оже нио 14. мар та 1903. с Ма ри-
јом Вин клер (Ma ria Te re sa Win kler), ћер ком Фер ди нан да Вин кле ра и Ма-
ри је, рођ. Радл (Radl) [AВ ПД АХ: Из вод из ма ти це брачника]. Њи хов 
нај ста ри ји син Ханс ро ђен је 18. но вем бра 1904, у овом ма ле ном ме сту 
на до мак Бе ча [АВ ПД АХ: Из вод из ма ти це ро ђе них – Hans Hempt].9

ЖИ ВОТ У ЛУ КАВ ЦУ – ЛЕ КАР КО ЈИ ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖИО  
ИСТО РИ ЈУ ЗДРАВ СТВЕ НЕ НЕ ГЕ БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ  

ПО ЧЕТ КОМ 20. ВЕ КА

Хемпт се с по ро ди цом 1905. го ди не пре се лио из Бе ча у ма ле ни бо-
сан ски гра дић Лу ка вац, ко ји је 17 км уда љен од Ту зле. Од кра ја 19. ве ка 
Лу ка вац до жи вља ва ве ли ки дру штве но-еко ном ски и кул тур ни на пре дак. 
На овом про сто ру, апри ла 1886. отво ре на је же ле знич ка пру га До бој – Ту-
зла – Си мин Хан, а 1894. и же ле знич ка ста ни ца у Лу кав цу [Hadžimusić i 
Ćo ro vić 2017: 36]. Пр ва фа бри ка амо ни јач ке со де на Бал ка ну по че ла је с 
ра дом 1893. у Лу кав цу. У њој је, на са мом по чет ку, би ло ан га жо ва но око 
380 рад ни ка, ко ји су ра ди ли и да њу и но ћу [Ren ner 1900: 545]. Про цес ин-
ду стри ја ли за ци је по ве зан је с ур ба ни за ци јом и по ди за њем стам бе них 
обје ка та за рад ни ке и чи нов ни ке у овом ме сту [Ćorović 2016: 199]. Ве ли ка 
па жња по све ће на је здрав стве ној за шти ти рад ни ка и сто га је по чео с ра дом 
са ни тет [Kruševljanin 2017: 257]. Од 5. де цем бра 1905, Адолф Хемпт је 
ра дио као оп штин ски, фа брич ки и же ле знич ки ле кар у Лу кав цу. Био је 
прак тич ни ле кар у свим стру ка ма, на под руч ју ко је је те ри то ри јал но за-
у зи ма ло по ло ви ну сре за он да шње Ту зле [АВ ПД АХ: Cur ri cu lum vi tae dr 
Adol fa Hemp ta, 26. VI II 1921]. 

Во дио је здрав стве ни над зор над та мо шњим јав ним пре храм бе ним 
и хи ги јен ским ин сти ту ци ја ма – ,,обич ној и сла ној ба њи, кон зу му, мле ка ри, 
кла о ни ци, го сти о ни, пе ка ри”.10 Пе ри о дич но је пре гле дао и ле чио жан дар-
ме риј ску по ста ју и све на ме ште ни ке (по шта, фи нан сиј ске слу жбе, шу-

9 У Слу жбе нич ком ли сту др Адол фа Хемп та из 1926. и 1932. го ди не, име си на Хан са 
убе ле же но је и као Јо ван, док се у Уве ре њу Здрав стве ног од се ка за Бо сну и Хер це го ви ну 
упу ће ном По ре ском уре ду у Ту зли од 10. ја ну а ра 1922, бе ле жи као Иван/Ханс [АВ ПД АХ].

10 [АВ ПД АХ: Уве ре ње ме сног ста ре ши не г. Јо се фа Ва лен де од 27. ју ла 1921. о др 
Адол фу Хемп ту као ле ка ру у Лукавцу].
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мар ско и се стрин ско осо бља). Во дио је ра чу на о ,,убо гим бо ле сни ци ма 
из це ле око ли не на пот пу но за до вољ ство” свих, све до чи ин же њер Јо сеф 
Ва лен да из Че шке, ди рек тор фа бри ке у Лу кав цу, од 1908. до 1926. [Hadži-
mu sić i Ćo ro vić 2017: 37].

По ред сва ко днев них ак тив но сти, на по зив Зе маљ ске вла де Бо сне и 
Хер це го ви не уче ство вао је у ис тра жи ва њи ма и ле че њу си фи ли са, оси па, 
пе га вог ти фу са и ко ле ре (1912) и су зби ја њу за ра зних бо ле сти (шпан ска 
гро зни ца, си фи лис). За по жр тво ван и успе шан рад око су зби ја ња за ра зних 
бо ле сти у Бо сни и Хер це го ви ни, Зе маљ ска вла да му је уру чи ла при зна ње 
од лу ком од 5. мар та 1916.11 То ком 1918/19. био је по но во ан га жо ван, као 
др жав ни слу жбе ник на су зби ја њу пе гав ца и ис тра жи ва њи ма ове бо ле сти.

Хемпт је по кре нуо ини ци ја ти ву за осни ва ње Па сте ро вог за во да за 
Бо сну и Хер це го ви ну. Во дио је и над зи рао пре ли ми нар не по сло ве у ве зи 
с њим. Са мо стал но је на пра вио ,,Про је кат – план овог За во да” 1908. [АВ 
ПД АХ: Слу жбе нич ки лист из 1926. и 1932]. Исте го ди не, Зе маљ ска вла да 
за Бо сну и Хер це го ви ну одо бри ла је ње гов На црт за осни ва ње ,,Па сте ро вог 
за во да Бо сне и Хер це го ви не” [АВ ПД АХ: Cur ri cu lum vi tae dr Adol fa Hemp-
ta, 26. VI II 1921]. До бив ши по др шку и ма те ри јал ну пот по ру од над ле жних 
вла сти, Хемпт је на ред них го ди на пра тио и из у ча вао ан ти ра бич но по сту-
па ње у ино стран ству.

То ком про ле ћа 1911. го ди не (од 23. апри ла до 20. ма ја) про у ча вао је 
ра би о ло ги ју у Бе чу (Schut zimp fung san stalt ge gen Wut Ru dolf-Spi ta le in Wi en).12 
На ред не го ди не, бо ра вио је на Па сте ро вом ин сти ту ту у Па ри зу. У Пер со
нал ном до си јеу на ла зи се по твр да о ње го вом ис тра жи вач ком ра ду, ко ју је 
4. ок то бра 1912. из дао Иља Иљич Меч ни ков (Илья Ильич Меч ни ков/Eli as 
Metschni koff), на не мач ком је зи ку. До бит ник Но бе ло ве на гра де за ме ди-
ци ну (1908) и осни вач ла бо ра то ри је при Па сте ро вом ин сти ту ту по твр ђу-
је да је ,,док тор Адолф Хемпт из Бо сне” сту ди рао ан ти ра бич ну за шти ту 
у Фран цу ској [АВ ПД АХ: Пи смо Иље Меч ни ко ва од 4. ок то бра 1912]. 

Ви ше стру ко је ва жно Уве ре ње ко је је у име ,,Од бо ра за осни ва ње 
Па стер ско га Ин сти ту та за Бо сну и Хер це го ви ну” 15. ок то бра 1913. на пи-
сао др Ри сто Је ре мић.13 Он је оба ве стио Зе маљ ску вла ду за Бо сну и Хер-
це го ви ну о сту диј ским ис тра жи ва њи ма Адол фа Хемп та 1910–1912. Из 
ње га се до зна ло да је Хемпт вр шио тех нич ке при пре ме за осни ва ње Па-
сте ро вог ин сти ту та и тим по во дом је под нео ела бо рат Зе маљ ској вла ди. 
То ком три го ди не (1910–1912), Адолф Хемпт је бо ра вио на Па сте ро вим 
ин сти ту ти ма у Бу дим пе шти, Бе чу и Па ри зу. Сте као је прак тич на зна ња 
у обла сти ,,бак те ро ло ги је, се ро ло ги је, и по себ но у обла сти Па сте ро вих 

11 [АВ ПД АХ: Де крет Зе маљ ске вла де за Бо сну и Хер це го ви ну од 9. мар та 1916].
12 [АВ ПД АХ: По твр да о Хемп то вом бо рав ку у Бе чу од 20. ма ја 1911]. 
13 Ри сто Је ре мић (1869–1952) ле кар и исто ри чар ме ди ци не, ра дио је као оп штин ски и 

бол нич ки ле кар у Ту зли, управ ник Зе маљ ске бол ни це у Са ра је ву и шеф Са ни те та Ди рек-
ци је др жав них же ле зни ца у Су бо ти ци. Био је по ча сни док тор Ме ди цин ског фа кул те та у Бео-
гра ду, по ча сни члан Срп ског ле кар ског дру штва и члан На уч ног дру штва БиХ. Био је ан га-
жо ван 1938. на при пре ма ма за одр жа ва ње XI ме ђу на род ног кон гре са за исто ри ју ме ди ци не 
[Драгић 1952: 85–87; Је ре мић 1969: 1271–1276; Па вло вић 1981: 955–958].
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по сту па ка про тив бе сни ла”, пи ше Је ре мић.14 Ду го го ди шњи ин тен зив ни 
рад Хемпт је по све тио ,,ства ри ма од оп ште ко ри сти” сто ји у Уве ре њу. На 
Хемп то ву ,,ини ци ја ти ву” за тра же но је да од ,,стра не вла де бу де за по че то 
осни ва ње јед ног бак те ри о ло шког ин сти ту та”. Осам го ди на ка сни је, сâм 
Хемпт на во ди да је ,,бу квал но свет ски рат” спре чио ре а ли за ци ју це лог про-
јек та [АВ ПД АХ: Cur ri cu lum vi tae dr Adol fa Hemp ta, 26. VI II 1921]. Из 
Пер со нал ног до си јеа се ви ди да је би ло пред ви ђе но и осни ва ње ,,За во да 
за ка ле мље ње про тив оспи ца”.

Хро но ло шки, Хемп то во ан га жо ва ње на осни ва њу Па сте ро вог за во да 
у Бо сни по ду да ра се с вре ме ном из град ње фа брич ке ам бу лан те и бол ни-
це у Лу кав цу (1911–1912). Реч је о објек ту ,,Vi la Sol vey”. Ова здрав стве на 
уста но ва би ла је опре мље на нај са вре ме ни јом ме ди цин ском опре мом он-
да шњег вре ме на. Ту је Хемпт по ди гао тзв. ,,Ма лу бол ни цу” – „Fa brik spi tal” 
или „Werks Am bu la to ri um” [Hadžimusić i Ćo ro vić 2017: 40]. По сто је озбиљ не 
прет по став ке да је Хемпт на ме ра вао да Па сте ров за вод осну је у Лу кав цу. 
О то ме све до че нат пи си из 1911, у ча со пи си ма Slo ven ski na rod и Pri mor ski 
list [Hadžimusić i Ćo ro vić 2017: 40, nap. 23; Ла ло ше вић 2017: 93–94]. У сва ком 
слу ча ју, тре ба ис та ћи да је Стал на бак те ри о ло шка ста ни ца по диг ну та у 
Са ра је ву, по сле за вр шет ка Пр вог свет ског ра та, а сâм Хемпт је до во ди у 
ве зу с ак тив но сти ма ко је је спро вео [АВ ПД АХ: Cur ri cu lum vi tae dr Adol fa 
Hemp ta, 26. VI II 1921].

Као по ма гач и за ступ ник сре ских ле ка ра у два сре за, то ком це ле 1920. 
Адолф Хемпт је ра дио као ко тар ски ле кар у Гра ча ни ци (код Лу кав ца), где 
је та мо шњи ле кар био те шко бо ле стан и на пу стио је сво је рад но ме сто.

Пер со нал ни до си је пру жа по дат ке и о ње го вом по ро дич ном жи во ту, 
у ма ле ном бо сан ском гра ди ћу. У Лу кав цу до ла зи до про ши ре ња по ро ди-
це Ма ри је и Адол фа Хемп та. Ра ђа ју се њи хо ва де ца: Ото-Ерих (Ot to Erich) 
28. ја ну а ра 1906; Хер берт (Her bert) 17. де цем бра 1906; Пе тер (Pe ter Paul 
Fer di nand) 5. апри ла 1908; Мар га ре та (Mar ga re ta Ma ria Ama lia) 25. ју на 1909; 
Ха ралд (Ha rald) 18. де цем бра 1910; Даг мар (Dag mar) 21. сеп тем бра 1913. и 
Хер та (Hert ha) 17. ок то бра 1920. Хемп то ви ро ди те љи су се из Са ра је ва пре-
се ли ли у овај ма ле ни бо сан ски гра дић. Мај ка Ма ри ја је ра ди ла као ба би-
ца у бол ни ци ко ју је њен син во дио. Пре ми ну ла је 29. фе бру а ра 1916. Отац 
Адолф је умро го ди ну ка сни је, 15. ма ја 1917. Са хра ње ни су у по ро дич ној 
гроб ни ци на Град ском гро бљу у Лу кав цу. 

ВОЈ НИ ЛЕ КАР У ПР ВОМ СВЕТ СКОМ РА ТУ (1914–1918)

Адолф Хемпт је уче ство вао у Пр вом свет ском ра ту, од 28. ју ла 1914. 
до 3. но вем бра 1918. го ди не, као ко ман дант ви ше ста бил них и мо бил них 
рат них бол ни ца на под руч ју ета пе V Ар миј ске ко ман де – Бал кан ске и 
Со чан ске aрмије.15 Као штаб ни ле кар и са ни тет ски ка пе тан осно вао је 

14 [АВ ПД АХ: Уве ре ње ,,Од бо ра за осни ва ње Па стер ско га Ин сти ту та за Бо сну и Хер-
це го ви ну” од 15. ок то бра 1913, на не мач ком језику].

15 На мол бу ре зер вног са ни тет ског ма јо ра др Адол фа Хемп та, управ ни ка Па сте ро вог 
За во да у Но вом Са ду, пу ков ник Ми лан Је ла чић је у име Ми ни стар ства вој ске и мо р на ри це 
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,,Ре зер вну бол ни цу” у Лу кав цу (Re ser ve spi tal Lu ka vac), на чи јем че лу се 
и на ла зио. То ком ле та 1915. она је до шла под ко ман ду Со чан ске aрмије 
(Json zo-Ar mee) и убр зо је пре ме ште на у Но ву Гра ди шку. Бол ни ца је има-
ла 700 кре ве та [АВ ПД АХ: Cur ri cu lum vi tae dr Adol fa Hemp ta, 26. VI II 
1921]. Хемпт је 1. ма ја 1916. до био чин са ни тет ског ма јо ра. Пре ма ње го вом 
све до чан ству на ита ли јан ском ра ти шту је из те ме ља осно вао и до 1917. 
во дио цен трал ну бол ни цу за ве не ри ју са 2.000 кре ве та. Од апри ла 1917, 
пре у зео је ко ман ду ,,Рат не бол ни це бр. 702” у Кр шком (Feld spi tals № 702), 
а по том у Уди на ма. Фе бру а ра 1918. до шао је на че ло Ре зер вне бол ни це 
,,За греб” у Тр сту (Re ser ve spi tal ,,Za greb”), чи је ка па ци те те је про ши рио 
са 600 на 1.600 кре ве та. Ту је ор га ни зо вао цен трал но ар миј ско ле чи ли ште 
за ма ла ри ју и ту бер ку ло зу.

У окви ру Пер со нал ног до си јеа, на ла зи се Уве ре ње Адол фа Хемп та 
на не мач ком је зи ку о го ди на ма про ве де ним у ра ту, ко је је 9. ав гу ста 1921. 
пот пи сао Ни ко ла ус То ман (Ni ko la us Tho man), бив ши са ни тет ски шеф Со-
чан ске aрмије и ге не рал штаб ни ле кар (ehe ma li ger Sanitätschef der Json zo-
-Ar mee). Лич но се упо знао са Хемп том 1915. го ди не. За ње га пи ше да је 
био из вр стан ле кар, осо би то на да ре ни ад ми ни стра тор и ор га ни за тор.

За за слу ге, ис трај ност, ма р љи вост и ре зул та те ко је је по ка зао као вој ни 
ле кар у астро у гар ској вој сци, три пу та је од ли ко ван то ком Пр вог свет ског 
ра та. До био је 1916. Ви те шки крст – ор ден Фран ца Јо зе фа I (Rit ter kre uz 
des Franz-Jo sefs-Or dens). За по жр тво ва ње и успе шну слу жбу у ра ту, на 
пред лог ко ми си је Со чан ске ар ми је 1917. уру чен му је Sig num La u dis на 
цр ве но-бе лој врп ци и Офи цир ско од ли ко ва ње Цр ве ног кр ста (Of fi zi ers-
Ehren ze ic hen des Ro ten Kre u zes) [АВ ПД АХ: Слу жбе нич ки лист из 1926; 
Ис пра ва од 9. ав гу ста 1921. године].

Ње го во на пре до ва ње на вој ној ле стви ци на ста вље но је и ка сни је. 
Ука зом Министарствa вој ске и мо р на ри це Кра ље ви не СХС од 10. мар та 
1924, Адолф Хемпт је уна пре ђен у чин ре зер вног пот пу ков ни ка, у са ни-
тет ској стру ци [АВ ПД АХ: Слу жбе нич ки лист из 1926. и 1932. го ди не; 
Слу жбе не но ви не КСХС 1924: 1].

ДО ЛА ЗАК У НО ВИ САД – ЧИ НОВ НИЧ КА КА РИ ЈЕ РА
Мол бу за пре ме штај из Лу кав ца, Адолф Хемпт је упу тио Ми ни стар-

ству на род ног здра вља Кра ље ви не СХС 26. ав гу ста 1921. Тра жио је упра-
жње но ме сто, на по ло жа ју сре ског-бол нич ког или оп штин ског ле ка ра, с 
де ло кру гом ко ји би од го ва рао ње го вој спре ми и ду го го ди шњем сте че ном 
ис ку ству. По себ но на гла ша ва, ви ди се из са чу ва ног тек ста ње го ве Мол бе, 
да ан га жо ва ње бу де ,,у ва ро ши са шко ла ма”, услед по ро дич них по тре ба 
и за рад шко ло ва ња де це [АВ ПД АХ: Мол ба др Адол фа Хемп та за пре-
ме штај, 26. ав густ 1921]. Узи ма ју ћи у об зир чи ње ни цу да је фа бри ка у 
Лу кав цу оте жа но ра ди ла, те да је от пу сти ла ве ли ки број рад ни ка и део 
чи нов ни ка, ди рек тор бол ни це мо рао је ,,да тра жи но ви де ло круг” ра да 

Кра ље ви не СХС (Ађу тант ски од сек) 4. ок то бра 1923. из дао увре ре ње о го ди на ма ње го вог 
ан га жо ва ња у вој ној слу жби [АВ ПД АХ].
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[АВ, ПД АХ: Cu r ri cu lum vi tae dr Adol fa Hemp ta, 26. VI II 1921]. На осно ву 
пред ло га Здрав стве ног од сје ка Бо сне и Хе р це го ви не од 31. ав гу ста 1921, 
ми ни стар на род ног здра вља Кра ље ви не СХС Хам ди ја Ка ра мех ме до вић 
га је 17. сеп тем бра 1921. име но вао ,,за ко тар ског над ље ка ра у Мо ста ру”, 
у VI II чи нов ном раз ре ду, јер ,,се ту је ди но ука за ло упра жње но ме сто”.16 
Хемпт је при мио ре ше ње 4. ок то бра 1921. Ме ђу тим, до опо зи ва ове од-
лу ке до шло је већ 18. ок то бра 1921. У Из ве шта ју Здрав стве ног од сје ка за 
БиХ ја сно сто ји да би Хемпт мо рао ,,сам по ћи на сво је слу жбо ва ње у 
Мо стар”. По ро ди ца би мо ра ла да оста не у Лу кав цу, јер у Мо ста ру ,,вла да 
оску ди ца са ста но ви ма”. Уко ли ко би, чи та мо да ље, у не ком слу ча ју до нео 
од лу ку да иде за Мо стар, Хемпт би сно сио из у зет но ве ли ке се лид бе не 
тро шко ве, а ,,но во и ме но ва ни чи нов ник не ма пра ва на на док на ду истих”.17 

Од лу ком Ми ни стар ства на род ног здра вља у Бе о гра ду, 7. де цем бра 
1921. (бр. 43.784) Адолф Хемпт је по ста вљен на ме сто ре фе рен та Здрав стве-
ног од се ка за Бач ку, Ба нат и Ба ра њу у Но вом Са ду (VII чи нов нич ки раз ред, 
нај ви шег сте пе на). Нај за слу жни ји за ње гов пре ла зак у Но ви Сад био је 
др Ан дри ја Штам пар, лич ни при ја тељ и он да шњи на чел ник Ми ни стар ства 
на род ног здра вља [Petrović 1986: 491; Ла ло ше вић 2008: 19].18 Пер со нал ни 
до си је не са др жи по дат ке ко ји би по твр ди ли ан га жо ва ње др Штам па ра 
по овом пи та њу. 

Хемп ту је по ве ре но осни ва ње Па сте ро вог за во да у Но вом Са ду. Пра-
тио је по сло ве око из град ње згра де за во да и ак тив но ра дио на ње го вој 
ор га ни за ци ји [Лалошевић 2010: 29–30]. Ка ко би што бо ље од го во рио на 
по ста вље ни за да так, вред ни и од го вор ни Хемпт је већ 21. де цем бра 1921. 
тра жи са гла сност од над ле жних вла сти за тро ме сеч но на уч но пу то ва ње 
у ино стран ство. Же лео је да се у Бу дим пе шти, Бе чу и Бер ли ну упо зна са 
,,свим оним но вим мо ди фи ка ци ја ма ра зних ан ти ра бич ких ме то да и ци је-
лим знан стве ним на прет ком у тој стру ци” ка ко би се ,,ти ме мо гли по слу-
жи ти у на шем нај но ви јем Па сте ро вом за во ду”, са зна је се из Хемп то вог 
пи сма [Прилог бр. 1]. 

На пред лог др Ла за ра Мар ко ви ћа, та да шњег ше фа Здрав стве ног од-
се ка за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу, од 17. но вем бра 1922, а од лу ком над ле жног 
Ми ни стар ства 24. новембрa 1922. го ди не, Адолф Хемпт је име но ван за 
стал ног ше фа Др жав ног Па сте ро вог за во да у Но вом Са ду.19 На дан 1. сеп-
тем бра 1923, сто ји у До си јеу, ,,др Хемп ту је при зна то пу них 25 го ди на и 
2 ме се ца ра да у др жав ној слу жби”.

По ста вљен је (на осно ву од лу ке од 27. ју ла 1924) 1. сеп тем бра 1924. за 
управ ни ка Епи де ми о ло шког за во да у Но вом Са ду, ко ји је на стао спа ја њем 

16 [АВ ПД АХ: Ре ше ње Здрав стве ног од сје ка Бо сне и Хе р це го ви не од 31. ав гу ста 1921. 
и Ре ше ње ми ни стра на род ног здра вља КСХС од 17. сеп тем бра 1921].

17 [АВ ПД АХ: Акт Здрав стве ног од сје ка за Бо сну и Хе р це го ви ну о опо зи ву име но ва ња 
Хемп та за ле ка ра у Мо ста ру од 18. ок то бра 1921].

18 Ан дри ја Штам пар (1888–1958), углед ни ле кар, ме ди цин ски рад ник свет ске ре пу та-
ци је и про фе сор био је на чел ник Хи ги јен ског оде ље ња Ми ни стар ства на род ног здра вља 
Кра ље ви не СХС од 1919. до 1930. [Мilosavljević 1980: 265–270].

19 Цео по сту пак Хемп то вог име но ва ња за управ ни ка Па сте ро вог за во да пра ти до ку мен-
та ци ја од 17. но вем бра 1922, 24. но вем бра 1922. и 9. де цем бра 1922. [АВ ПД АХ].
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Па сте ро вог за во да и стал не Бак те ри о ло шке ста ни це. За вод је имао два 
оде ље ња: Бак те ри о ло шко-се ро ло шко и Хе миј ско-ан ти ра бич но.20 Не што 
ра ни је (16. ма ја 1924), у скла ду с он да шњим За ко ном о чи нов ни ци ма (чл. 
47), Хемпт је пре ве ден и раз вр стан у IV гру пу, I ка те го ри је с основ ном 
пла том IX сте пе на и ,,ста на ри ном у из но су од 2700 ди на ра го ди шње”.

Услед да љег ин те гри са ња Епи де ми о ло шког за во да, а у скла ду с ре-
ор га ни за ци јом ме ди цин ских уста но ва у Кра ље ви ни СХС, фор ми ран је 
1927. Хи ги јен ски за вод у Но вом Са ду, а Хемпт је по ста вљен за управ ни ка 
[Лалошевић и Бу ло вић 2016: 82]. Ње го ва чи нов нич ка ка ри је ра је на пре-
до ва ла до тре нут ка пен зи о ни са ња.21

НА УЧ НИ РАД У НО ВОМ СА ДУ ИЗ ВИ ЗУ РЕ  
,,ПЕР СО НАЛ НОГ ДО СИ ЈЕА”

Пе ри од од 9. ја ну а ра до 15. мар та 1925. Хемпт је про вео на ис тра жи-
ва њу и об у ча ва њу на Па сте ро вом за во ду у Па ри зу [АВ ПД АХ: Слу жбе
нич ки лист из 1926. и 1932]. На че лу Па сте ро вог за во да се та да на ла зио 
др Емил Ру (Pi er re Paul Émi le Ro ux) уче ник Лу ја Па сте ра [Lalošević 1998: 
63]. Ду го го ди шње ис тра жи ва ње и про ча ва ње бе сни ла кру ни са но је 1925. 
фор му ла ци јом но ве ан ти ра бич не вак ци не, инак ти ви са не етром и фе но лом 
[Petrović 1986: 489–490]. Ан ти ра бич на стан дард вак ци на (пре ма Хемп ту) 
про из во ди ла се у Но вом Са ду до 1983. Због из у зет них за слу га за ју го сло-
вен ску и свет ску на у ку, на осно ву пред ло га Ми ни стар ства на род ног здра-
вља, краљ Алек сан дар I Ка ра ђо ре вић је 28. ју на 1928. од ли ко вао Адол фа 
Хемп та Ор де ном Све тог Са ве тре ћег ре да.

О не у мор ном ра ду све до чи ње гов зах тев од 22. сеп тем бра 1927. да 
му се до зво ли пу то ва ње у тра ја њу од 14 да на на Мљет (Ба би но По ље) и 
Пе ље шац (Ја њи на), ка ко би на те ре ну (,,на ли цу ме ста”) про у чио слу чај 
,,ати пич ног бе сни ла” код две вр сте жи во ти ња (,,ша ка ла и мун го са”), у 
ве зи с ак ту ел ним ра би о ло шким пи та њи ма. Пар да на ка сни је мол ба је одо-
бре на, уз аде кват ну нов ча ну на кна ду на те рет бу џе та [АВ ПД АХ: До ку-
мен та од 22. сеп тем бра и 27. сеп тем бра 1927].

Адолф Хемпт је, на по зив Хи ги јен ске сек ци је Дру штва на ро да, уче-
ство вао у ра ду Пр ве ин тер на ци о нал не кон фе рен ци је о бе сни лу у Па ри зу, 
од 25. до 30. апри ла 1927. [Прилог бр. 2]. О при пре ма ма за од ла зак на ову 
свет ску ма ни фе ста ци ју ре чи то све до че три до ку мен та ко ја се на ла зе у 

20 Ми ни стар ство на род ног здра вља Кра ље ви не СХС је о од лу ци ко ја је до не та 27. ју ла 
1924. из ве сти ло Ин спек то рат за Бе о град ску и Срем ску област 30. ју на 1924. За рад што бо љег 
функ ци о ни са ња Ан ти ра бич ном оде ље њу ста вљен је на рас по ла га ње ,,др ве ни па ви љон ти па 
7409 C, ко ји се на ла зи из ме ђу ве ли ког др ве ног па ви љо на и па ви љо на од ре ђе ног за сме штај 
ли ца ко ја се ле че у Па сте ро вом за во ду”, а од ре ђе на је и ку ћа за сме штај ше фа Бак те ри о ло-
шког оде ље ња [АВ ПД АХ].

21 Ука зом од 25. ју на 1927. Хемпт је про мак нут у Х сте пен основ не пла те (из нос од 
14.400 ди на ра го ди шње) а 5. ју на 1928. уна пре ђен је у III гру пу, I ка те го ри је основ не пла те. 
Као ди рек тор Хи ги јен ског за во да, до би ја 1. ма ја 1931. спе ци јал ни до да так Епи де ми о ло шке 
слу жбе у из но су од 1.750 ди на ра (III-2 гру па), с ме сеч ном пла том у ви си ни од 3.000 ди на ра 
[АВ ПД АХ].
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окви ру Пер со нал ног до си јеа. За сâм пут, нео п ход но је би ло обез бе ди ти 
ма те ри јал на сред ства. Хемпт се пи сме ним пу тем 23. ја ну а ра 1927. обра тио 
на чел ни ку Ми ни стар ства на род ног здра вља за по моћ. Из ви ше стру ко 
за ни мљи вог тек ста до зна је се да је проф. Рајх ман (Raj chman) лич но упу-
тио по зив Хемп ту, да у ви ду ре фе ра та под не се из ве штај о сво јој ме то ди 
и ис ку стви ма у ве зи с при ме ном инак ти ви са не вак ци не. На да ље, ви ди се 
да је Хемпт био је дан од ини ци ја то ра ове кон фе рен ци је. Из ме ђу оста лог, 
би ло је пред ви ђе но да на њој бу де при су тан као пред став ник по је дан управ-
ник из сва ке зе мље у ко јој је по сто јао Па сте ров за вод. Они би уче ство-
ва ли у де ба та ма о те о риј ским и прак тич ним пи та њи ма ове спе ци јал не 
ми кро би о ло шке стру ке, с ци љем тра си ра ња на уч них пу те ва и да љих 
пра ва ца ис тра жи ва ња. На осно ву вла сти тог ис ку ства и уве де них ино ва-
ци ја, као овла шће ник Ми ни стар ства тј. управ ник За во да, Адолф Хемпт 
је био нај ком пе тент ни ји да узме ак тив но уче шће на по ме ну тој Кон фе-
ренци ји. 

Два да на ка сни је (25. ја ну а ра 1927), ре сор ни ми ни стар Слав ко С. Ми-
ле тић је по зи тив но од го во рио на зах тев. Ре ше но је да Хемпт као иза сла-
ник Кра ље ви не СХС и управ ник За во да уче ству је у ра ду Кон фе рен ци је. 
Одо бре на му је днев ни ца у ви си ни од 60 фра на ка днев но, пут ни тро шко ви 
и пра во на упо тре бу ко ла за спа ва ње. Кре нуо је на пут 19. апри ла 1927. и 
о то ме је под нео Из ве штај, ко ји је са чу ван. О ње го вом из у зет но за па же-
ном и успе шном уче шћу, нај ре чи ти је све до чи под не ти ре фе рат штам пан 
у це ло сти, у окви ру Збор ни ка ра до ва Па сте ро вог ин сти ту та у Па ри зу [АВ 
ПД АХ: Слу жбе нич ки лист из 1926. и 1932. године].

У Но вом Са ду, Хемпт се у пот пу но сти по све тио на уч ном ис тра жи-
ва њу по ступ ка ан ти ра бич не за шти те. Об ја вљу је ра до ве у пре сти жним 
свет ским и ју го сло вен ским ча со пи ма 1925. (An na les de l’In sti tut Pa ste ur), 
1929. (Ју го сло вен ски ве те ри нар ски гла сник) и 1931. (Срп ски ар хив за це ло
куп но ле кар ство) [АВ ПД АХ: Слу жбе нич ки лист из 1926. и 1932].22 Био 
је стал ни са рад ник Гла сни ка Ми ни стар ства на род ног здра вља.

БО ЛЕСТ И ПЕН ЗИ О НИ СА ЊЕ

Го ди не про ве де не у ра ту, те рен ски рад на су зби ја њу за ра зних бо ле-
сти, огро ман ин те лек ту ал ни на пор и по ро дич на тра ге ди ја (смрт си на 
Пе тра 3. фе бру а ра 1927) од ра зи ле су се на здрав стве но ста ње Адол фа 
Хемп та.23 

22 Хемпт је на кон пен зи о ни са ња об ја вио мо но гра фи ју (1938) Ue ber ei ne kar bo li si er te 
an ti ra bische Aet herVac ci ne und ihren Schut zwert bei Mensch und Ti er. О њој не ма по да та ка у 
окви ру Пер со нал ног до си јеа, јер он пра ти на уч ну про дук ци ју до тре нут ка пен зи о ни са ња.

23 Пи са ње је за сно ва но на ком плет ним ле кар ским уве ре њи ма с кли нич ком сли ком, 
по ста вље ном ди јаг но зом, пре по ру ка ма за да ље ле че ње и пот пи си ма ле ка ра од 24. ја ну а ра 1931. 
(др Анау, спе ци ја ли ста за нер вне бо ле сти), 26. ју ла 1931. (др Ка тић), 1. ју ла 1933. (др Ђор ђе 
Ог ња но вић, бол нич ки ле кар) и 24. ма ја 1934. (др Ђор ђе Ог ња но вић), те број ним по твр да ма 
и ре ше њи ма над ле жних др жав них ор га на [АВ ПД АХ]; Ви ше из ве шта ја све до чи да је Хемп-
та у Но вом Са ду ле чио др Ђор ђе Ог ња но вић (1898–1957), ду го го ди шњи шеф Ин тер ног 
оде ље ња Др жав не бол ни це.
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О по све ће но сти по слу, нај бо ље све до чи чи ње ни ца да од до ла ска у 
Но ви Сад до је се ни 1926. ни је ко ри стио го ди шњи од мор. Пр ви пут се 30. 
ав гу ста 1926. обра тио Ин спек то ра ту Ми ни стар ства на род ног здра вља за 
Ба нат, Бач ку и Срем с мол бом, ко ју је сво је руч но пот пи сао, да му се одо бри 
до пуст за рад ле че ња. До та да је од су ство вао с рад ног ме ста ис кљу чи во 
за рад на уч них пу то ва ња. Ка ко би оја чао већ на ру ше но здра вље, бо ра вио 
је 1927. и 1928. по че тр де сет да на у Од ма ра ли шту кра љи це Ма ри је на 
Ло кру му.

До озбиљ ног по гор ша ња ње го вог здрав стве ног ста ња до шло је кра-
јем 1930. Ле кар ска ко ми си ја у Но вом Са ду 24. ја ну а ра 1931. кон ста то ва ла 
је нео п ход ност ви ше ме сеч ног опо рав ка Адол фа Хемп та, у пре де лу с од-
го ва ра ју ћом кли мом, због мо жда не ка пи (апо плек си је). На чел ник Оде ље ња 
за со ци јал ну по ли ти ку и на род но здра вље др Ла зар Мар ко вић му је одо-
брио ше сто ме сеч но од су ство.24 Опо ра вак ни је био лак. Бо ло ва ње је 25. 
ав гу ста 1931. про ду же но за де ве де сет да на на осно ву Из ве шта ја ти ма 
ле ка ра из Ду бров ни ка (26. ју ла 1931). Из ње га се до зна је да је Хемпт 13. 
ја ну а ра по ме ну те го ди не, по сле јед ног из у зет но на пор ног да на на по слу, 
из гу био моћ го во ра. На кон то га, те шко је из го ва рао ре чи, па тио је од кон-
стант них, бол них и упо р них гла во бо ља. Из у зет но бр зо се за ма рао при ли-
ком ,,тре ти ра ња слу жбе них по сло ва”. Због кон ста то ва не ар те ри о скле ро зе 
и спа зма ле ве ар те ри је мо зга, бо ра вио је све вре ме на Ло кру му.

То ком 1932. био је ше зде сет да на на ле че њу. Од сут ног Хемп та је од 
14. ју на 1932. на ме сту ди рек то ра Хи ги јен ског за во да у Но вом Са ду за сту-
пао др Јо ван По по вић. И 1933. про вео је два ме се ца на бо ло ва њу, а на 
по сао се вра тио 17. сеп тем бра 1933. На те ме љу при ло же ног ле кар ског уве-
ре ња, одо бре но му је тро ме сеч но бо ло ва ње 1934. го ди не (од 7. ју на). Хемпт 
је за свог за ме ни ка (23. мај 1934), то ком бо ло ва ња, пред ло жио ви шег 
здрав стве ног са вет ни ка др Јо ву/Јо ва на По по ви ћа, ше фа Со ци јал но-ме ди-
цин ског оде ље ња овог За во да.

Ло ше здрав стве но ста ње је убр за ло тре ну так од ла ска у пен зи ју. На 
осно ву ар хив ске гра ђе мо же се пре ци зно ис пра ти ти цео по сту пак пен зио-
ни са ња Адол фа Хемп та. У до пи су Ми ни стар ства со ци јал не по ли ти ке и 
на род ног здра вља од 9. мар та 1935. Ми ни стар ству фи нан си ја сто ји да ,,услед 
сла бог здра вља и ста ро сти, јер има ви ше од 60 го ди на др Адолф Хемпт” 
те шко вр ши сво ју слу жбу. Ис так ну та је нео п ход ност пен зи о ни са ња ,,у 
ин те ре су слу жбе”. По ла гао је пра ва на пу ну пен зи ју, услед при зна тих 37 
го ди на слу жбе. По тврд ни од го вор из Ми ни стар ства фи нан си ја сти гао је 
31. мар та. Усле ди ло је обра ћа ње ми ни стра на род ног здра вља 9. апри ла 
1935. пред сед ни ку Ми ни ста р ског са ве та. Тра же на је са гла сност за чин 
пен зи о ни са ња, јер су би ли ис пу ње ни сви за кон ски усло ви. Ука зом од 25. 
апри ла 1935. оно је по твр ђе но. На осно ву од лу ке од 4. ма ја 1935. ми ни стра 
на род ног здра вља и на ре ђе ња Кра љев ске бан ске упра ве у Но вом Са ду од 

24 Ла зар Мар ко вић Мр гуд (1876–1935) ле кар и драм ски пи сац био је из ме ђу оста лог 
шеф Здрав стве ног од се ка за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу, шеф Ин спек то ра та Ми ни стар ства на-
род ног здра вља (1924–1929), а по том на чел ник Оде ље ња за со ци јал ну по ли ти ку и на род но 
здра вље Ду нав ске ба но ви не (1929–1931) [Малетин 1974: 50].
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9. ма ја 1935, Адолф Хемпт је 11. ма ја 1935. пре дао ду жност Јо ва ну По по-
ви ћу (здрав стве ном са вет ни ку), но вом управ ни ку Хи ги јен ског за во да. 
При ли ком при мо пре да је, би ли су при сут ни ин же њер Бо жи дар Сто ја но вић 
и др Ми лан Ни ко лић. На осно ву го ди на рад ног ста жа, по ло жај не пла те 
и по ло жај ног до дат ка, ре ше њем од 9. мар та 1935. Хемп ту је при па да ла 
пен зи ја од 3.710 ди на ра. Пре ми нуо је 20. ју ла 1943. и са хра њен је на Ка-
то лич ком гро бљу у Но вом Са ду.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

У ра ду је ана ли зи ра но про фе си о нал но и на уч но кре та ње др Адол фа 
Хемп та, на осно ву Пер со нал ног до си јеа (Ар хив Вој во ди не) ко ји до са да 
ни је био пред мет на уч них раз ма тра ња. За хва љу ју ћи бо гат ству ње го ве 
гра ђе, у мо гућ но сти смо да про ши ри мо на ша са зна ња о ве ли ка ну ју го сло-
вен ске и свет ске ра би о ло ги је.

До си је да је пре ци зне по дат ке о про фе си о нал ном ан га жма ну др Хемп та 
од 1898. до 1905. го ди не. По ред име на бол ни ца и оде ље ња на ко ји ма је 
ра дио, До си је пру жа по твр де о уса вр ша ва њу Хемп то вих зна ња из обла сти 
хи рур ги је, оф та мо ло ги је а ис так нут је и ње гов рад с ренд ген-апа ра том.

Пер со нал ни до си је до но си но ве по дат ке ко ји ра све тља ва ју Хемп то ву 
ин ци ја ти ву и кон кре тан рад на осни ва њу Па сте ро вог за во да за Бо сну и 
Хер це го ви ну. Он је из ра дио Про је кат, а по том и На црт бу ду ћег за во да. 
На кон из вр ше них тех нич ких при пре ма, под нео је ела бо рат Зе маљ ској 
вла ди БиХ. Ре а ли за ци ју це лог пла на спре чио је Пр ви свет ски рат, са зна-
је мо из До си јеа. Исто вре ме но, у скло пу при пре ма за осни ва ње За во да, 
Хемпт је ин тен зив но ра дио на струч ном и на уч ном уса вр ша ва њу. О ње-
го вим сту диј ским бо рав ци ма у ино стран ству ре чи то све до чи ви ше до ку-
ме на та ко ји се на ла зе у До си јеу. По себ но из два ја мо по твр ду ко ју је 4. 
ок то бра 1912. на не мач ком је зи ку из дао но бе ло вац Иља Иљич Меч ни ков 
о Хемп то вом бо рав ку у Фран цу ској. До си је до но си но ве де та ље ко ји су 
ве за ни за ње гов про фе си о нал ни жи вот у Лу кав цу (1905–1915, 1918–1921). 
Сло бод но мо же мо кон ста то ва ти да Пер со нал ни до си је др Адол фа Хемп-
та пред ста вља ва жан из вор за про у ча ва ње исто ри је здрав стве не не ге и 
за шти те у Бо сни и Хер це го ви ни по чет ком 20. ве ка.

Зна ча јан део про фе си о нал не би о гра фи је др Адол фа Хемп та пред ста-
вља ју и на гра де ко је је при мио то ком жи во та а о ко ји ма до са да ни је пи-
са но. Он је чак три пу та при мио од ли ко ва ње, за огро ман уло же ни труд 
на ор га ни за ци ји са ни тет ских уста но ва и ле че њу ра ње ни ка то ком Пр вог 
свет ског ра та. Уру че но му је 1916. и при зна ње Зе маљ ске вла де Бо сне и 
Хер це го ви не за рад на су зби ја њу за ра зних бо ле сти и епи де ми ја.

Из Пер со нал ног до си јеа до зна је мо да је Хемпт био је дан од ини ци ја-
то ра Пр ве ин тер на ци о нал не кон фе рен ци је о бе сни лу. Лич но му је уру чен 
по зив да у ви ду ре фе ра та под не се из ве штај о сво јој ме то ди и ис ку стви ма 
у ве зи с при ме ном инак ти ви са не вак ци не. Де таљ но се пра те кроз до ку-
мен та ње го ве при пре ме за од ла зак у Па риз.
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По до ла ску у Но ви Сад, Хемпт је вред но и не у мор но ра дио на осни-
ва њу и ор га ни за ци ји Па сте ро вог за во да. Го ди на ма ни је ко ри стио го ди шњи 
од мор, што се од ра зи ло и на ње го во здрав стве но ста ње, о че му ре чи то 
све до чи До си је.

До си је нас ин фор ми ше о љу ди ма ко ји су у раз ли чи тим фа за ма игра-
ли ва жну уло гу у Хемп то вом жи во ту. Исто вре ме но, реч је о ис так ну тим 
на уч ним, кул тур ним и по ли тич ким лич но сти ма он да шњег вре ме на, па на 
тај начин кроз До си је упо зна је мо дру штве ну и кул тур ну исто ри ју ре ги о на.

ЗА ХВАЛ НОСТ

Рад пред ста вља фа зни ре зул тат про јек та Ми ни стар ства про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је „Вој во ђан ски про стор у 
кон тек сту европ ске исто ри је” (бр. 147002 Д). По себ ну за хвал ност ду гу-
је мо ви шем ар хи ви сти мср Љи ља ни До жић из Ар хи ва Вој во ди не у Но вом 
Са ду на про фе си о нал ној и струч ној по мо ћи.
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ПРИ ЛО ЗИ:

Прилогбр.1.

Пи смо др Адол фа Хемп та Ми ни стар ству на род ног здра вља Кра ље ви не 
СХС од 21. де цем бра 1921. о нео п ход но сти ис тра жи вач ког бо рав ка у Бу-
дим пе шти, Бе чу и Бер ли ну, због осни ва ња Па сте ро вог за во да у Но вом 
Са ду [АВ ПД АХ].

Др Адолф Хемпт, ре фе рент Здрав стве ног од се ка за Ба нат, Бач ку и Ба ра њу 
у Но вом Са ду
Пред мет: Мо ли за до зво лу 3 мје сеч ног на уч ног пу то ва ња у ино стран ство 
на др жав ном тро шку

Ми ни стар ству на род ног здра вља Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
у Бе о гра ду

У Но вом Са ду дне 21. дец. 1921.
По што сам де сиг ни ран за упра ви те ља Па сте ро вог за во да (Pa ste ur skog 

za vo da) ко ји се зи да у Но вом Са ду, мо лим да ми се од ре ди тро мје сеч но 
на уч но пу то ва ње у ино зем ство на др жав ни тро шак, и то у ту свр ху да се на 
ли цу мје ста мог нем што тач ни је упо зна ти са мо дер ним ме то да ма ан ти-
ра бич ког по сту па ња у не ким од Ва ма гла со ви тим ино стран ским Па сте-
ро вим за во ди ма, ко ји се на ла зе у ста рим све у чи ли шним гра до ви ма, Бу-
дим пе шти, Бе чу и Бер ли ну. Ови су нам за во ди нај бли жи и не са мо да су 
нај ви ђе ни ји не го су и по гле дом ва лу те нај лак ше до се жљи ви. Ова би три 
мје ста тре бао ре дом ба рем сва ко кроз мје сец да на по ха ђа ти, све га ску па 
да кле тре ба ло би три мје се ца за те сту ди је – осим вре ме на ко је је по треб но 
за пу то ва ње.

Ка ко из при ло га про из ла зи, ба вио сам се још при је ра та кроз не ко-
ли ко го ди на овом стру ком у на мје ри да осну јем та кав је дан за вод за Бо сну 
и Хер це го ви ну. Ме ђу тим је про шло 8-9 го ди на па је по треб но, да се не 
са мо те о ре тич но из књи га и ча со пи са не го и прак тич но упо знам са свим 
оним но вим мо ди фи ка ци ја ма ра зних ан ти ра бич них ме то да и ци је лим 
знан стве ним на прет ком у тој стру ци, а да би се и ми ти ме по слу жи ли 
мо гли у на шем нај но ви јем Па сте ро вом за во ду у ко рист сви ју оних, ко ји 
ће та мо од са да по мо ћи тра жи ти про тив ужа сне по ги бе љи ко ја усли јед 
ује да би је сних жи во ти ња при је ти.

др Адолф Хемпт
ре фе рент Здрав стве ног од се ка и 
де сиг ни ра ни упра ви тељ Па сте ро вог за во да у Но вом Са ду
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Прилогбр.2

Пи смо др Адол фа Хемп та на чел ни ку Ми ни стар ства на род ног здра вља 
од 23. ја ну а ра 1927. го ди не, по во дом при пре ма за од ла зак на Пр ву ин тер-
на ци о нал ну кон фе рен ци ју о бе сни лу у Па ри зу [АВ ПД АХ].

Но ви Сад, 23. ја ну а ра 1927.

Ве ле по што ва ни го спо ди не На чел ни че!

Част ми је из ве сти ти Вас, да сам од Хи ги јен ске Сек ци је Дру штва 
На ро да са пот пи сом проф. Raj chma na по зван био, да под не сем оп ши ран 
ре фе рат о мо јој ме то ди и о свим де та љи ма на ше га по сту па ња – за свет ску 
кон фе рен ци ју, ко ја ће се 24. апри ла ове го ди не у Па ри зу одр жа ти, у ци љу 
пре тре са ња свих ва жни јих а до са да још ве ћим де лом не ре ше них и мрач-
них пи та ња Ра би о ло ги је.

Овој Кон фе рен ци ји тре ба да при су ству је са стра не сва ке др жа ве бар 
је дан управ ник – зна ме ни ти јег ко је га Па сте ро вог За во да до тич не зе мље, 
ко ји би био ка дар да уче ству је у де ба та ма о те о рет ским и прак тич ним 
пи та њи ма ове спе ци јал не ми кро би о ло шке стру ке, и да дад не из ре ком 
пра вац за опре де ле ње це лог про гра ма бу ду ћег на ше га ра да – и си сте мат-
ске рас по де ле знан стве ног об ра ђи ва ња ове обла сти. Сва ка ко тре ба да се 
по ша ље на ову Кон фе рен ци ју чо век, ко ји има де лич ног-вла сти тог ис ку-
ства о тој стру ци.

Као ини ци ја тор јед не но ве ме то де – ко ја ни је оста ла не за па же на – у 
стра ним зе мља ма – вр ло би ра до при су ство вао овој Кон фе рен ци ји, би ло 
као овла шће ник Ми ни стар ства, би ло као управ ник За во да, ко ји по се ду-
је нај ве ће ра би о ло шко оде ле ње у на шој др жа ви. Оти шао би у нај го рем 
слу ча ју и као при ват на осо ба – но то ми не до пу шта ју мо ја сред ства. 
Обра ћам се сто га на Вас – мо ле ћи Вас, да ме об зи ром на мој до са да њи 
рад у овој стру ци по мо гућ но сти зва нич но по ша ље те на ову Кон фе рен-
ци ју, ако то др жи те за сход но. Из ве штај сам да нас по слао у Же не ву.

При ми те го спо ди не На чел ни че из раз мог осо би тог по што ва ња.
Ваш уч ти ви,

др Адолф Хемпт

п.с. Ја сам у оста лом је дан од ини ци ја то ра ове свет ске кон фе рен ци је. 
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Фо то гра фи ја 1. Адолф Хемпт (1926); 

из вор: Слу жбе нич ки лист,  
Ар хив Вој во ди не.

Фо то гра фи ја 2. Адолф Хемпт (1932); 
из вор: Слу жбе нич ки лист,  

Ар хив Вој во ди не.
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SUM MARY: The pa per analyzes the pro fes si o nal mo ve ments, the sci en ti fic and 
pro fes si o nal work of Dr. Adolf Hempt, one of the le a ding ra bi o lo gists in Yugo sla via and 
in the world. The re se arch is ba sed on the well-pre ser ved and unex plo red per so nal dos si er 
of Dr. Adolf Hempt, which is kept in the Ar chi ve of Voj vo di na (No vi Sad). From the rich 
so ur ce of ma te rial, the aut hors se lec ted the do cu ments that par tir cu larly hig hlight his 
li fe in Lu ka vac, then cer ti fi ca tes of his sci en ti fic and pro fes si o nal en ga ge ment in Vi en na, 
Pa ris and Bu da pest (1910–1912), te sti mony abo ut the pre pa ra ti ons for his par ti ci pa tion in 
the First In ter na ti o nal Con fe ren ce on Ra bi es, and many let ters writ ten by Hempt him self. 
His Cur ri cu lum Vi tae of 26 Au gust, 1921, and two co pi es of Of fi cial ga zet te (from 1926 
and 1932) sho uld be par ti cu larly men ti o ned. The ori gi nal ma te rial is in Ser bian, Ger man 
and La tin. Dr. Hempt li ved or spent lon ger or shor ter pe ri ods of his li fe, re se ar ching and 
im pro ving him self, in No vi Sad, Sa ra je vo, Graz, Mu nich, Vi en na, Gross-En zer sdorf, 
Lu ka vac, Pa ris, and Bu da pest. His pro fes si o nal ca re er can be trac ked thro ugh se ve ral 
sta ges. He was a mi li tary doc tor in pe a ce (1898–1905) and at war (1914–1918). His ar ri val 
in Lu ka vac co in ci des with the so cio-eco no mic de ve lop ment and the ri se of this small 
town. He wor ked he re as a fac tory, mu ni ci pal, and ra il way doc tor (1905–1921). Wor king 
on the era di ca tion of in fec ti o us di se a ses and epi de mics, he left an in de li ble mark on the 
hi story of he alth ca re and cul tu re in Bo snia and Her ze go vi na. From 1908 un til the be gin ning 
of the First World War, he was en ga ged in the la unch of the Pa ste ur In sti tu te in Bo snia 
and Her ze go vi na. Af ter he mo ved to No vi Sad, as a fo un der and ad mi ni stra tor of the 
Pa ste ur In sti tu te, he wro te sci en ti fic pa pers, tra vel led and ex plo red. This pa per de als with 
a se ri es of les ser known and unk nown facts which com ple ments and il lu mi na tes the 
bi o graphy of Dr. Adolf Hempt. 
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Lu ka vac, Vi en na
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СА ЖЕ ТАК: У ве ћи ни до са да шњих ис тра жи ва ња у обла сти ор га ни-
за ци о ног по на ша ња и срод них ди сци пли на, по себ но у окру же њу ма ње 
раз ви је них зе ма ља, ни је ис пи ти ва но ка ко ко му ни ка ци ја ути че на мо ти ва-
ци ју за по сле них. Циљ овог ра да је да ис пи та на ко ји на чин ин тер на ко му-
ни ка ци ја ути че на мо ти ва ци ју за по сле них. У ра ду се прет по ста вља да 
по сто ји по зи тив на ди рект на ве за из ме ђу ин тер не ко му ни ка ци је и иден ти-
фи ка ци је за по сле них с ор га ни за ци јом, као и из ме ђу ин тер не ко му ни ка ци-
је и мо ти ва ци је за по сле них. Осим то га, у ра ду се ис пи ту је ин ди рек тан 
ути цај ин тер не ко му ни ка ци је на мо ти ва ци ју по сред ством иден ти фи ка ци је 
за по сле них с ор га ни за ци јом. Ста ти стич ка ме то да за про ве ру хи по те за је 
струк тур но мо де ло ва ње при ме ном тех ни ке нај ма њих пар ци јал них ква дра-
та. По да ци су при ку пље ни ан кет ним ис пи ти ва њем на узо р ку за по сле них 
у ор га ни за ци ја ма у Бе о гра ду у по след њем квар та лу 2018. Ан ке ти ра ње је 
оба вље но он лајн упит ни ком. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по твр ди ли су по ста-
вље не хи по те зе. Ути цај ин тер не ко му ни ка ци је на мо ти ва ци ју је и ди рек тан 
и ин ди рек тан. По сред ник у том од но су је иден ти фи ка ци ја за по сле них с 
ор га ни за ци јом.
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КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ко му ни ка ци ја, иден ти фи ка ци ја за по сле них с ор га-
ни за ци јом, мо ти ва ци ја за по сле них, ути цај

JEL: L29, M12, M39

Мо ти ва ци ја до при но си по бољ ша њу пер фор ман си за по сле них [Van 
Knip pen berg 2000]. Због то га је зна чај но да за по сле ни бу ду ви со ко мо ти-
ви са ни. То ме мо же до при не ти ко му ни ка ци ја, на ро чи то из ме ђу ме на џе ра 
и за по сле них [Mayo 2003; Dolp hin 2005; Lo wen ste in 2006, пре ма: Mis hra 
et al. 2014]. Ка да се ко му ни ка ци јом по др жа ва ју за по сле ни у за до во ље њу 
по тре ба, они су ви ше мо ти ви са ни и ан га жо ва ни, те вољ ни да се по све те 
по слу [Bar rett 2014]. Ме ђу тим, рет ке су сту ди је у ко ји ма је при мар ни циљ 
ис тра жи ва ња ис пи ти ва ње од но са из ме ђу ко му ни ка ци је и мо ти ва ци је 
[Kay & Chri stop hel 1995; Bla sko va et al. 2016] у од но су на оне у ко ји ма је 
опи си ва но ко ли ко је ва жна ко му ни ка ци ја за мо ти ва ци ју [Raj hans 2012; 
Chi trao 2014; Ra ma danty & Mar ti nus 2016; Мotoi 2017]. По што је зна чај но 
по зна ва ти ка ко ко му ни ка ци ја ути че на мо ти ва ци ју, а на ве де не сту ди је 
ни су ис пи ти ва ле на чин на ко ји се тај ути цај оства ру је, по себ но у ор га-
ни за ци ја ма ма ње раз ви је них зе ма ља, у овом ра ду се же ле ло ис пи та ти да 
ли иден ти фи ка ци ја за по сле них с ор га ни за ци јом по сре ду је у том од но су. 

Ко му ни ка ци ја под сти че иден ти фи ка ци ју за по сле них [Che ney 1983] 
та ко што об ли ку је њи хо ве ста во ве ко ји ре флек ту ју сна жну ве зу с ор га-
ни за ци о ном иден ти фи ка ци јом [Huff еt al. 1989, пре ма: Na kra 2006: 45]. 
Ме ђу тим, у до са да шњим ис тра жи ва њи ма ви ше је ис пи ти ван ути цај ко-
му ни ка ци је на ор га ни за ци о ну по све ће ност (пре да ност или при вр же ност 
– енгл. com mit ment) не го њен ути цај на ор га ни за ци о ну иден ти фи ка ци ју. 
С тим у ве зи, у овом ра ду се усва ја ју ста во ви Смит са и са рад ни ка ко ји сма-
тра ју да још увек ни је ја сно ка ко ко му ни ка ци ја ути че на иден ти фи ка ци-
ју за по сле них [Smidts et al. 2001]. Пре ма то ме, ко му ни ка ци ја је за не ма рен 
ин стру мент у упра вља њу иден ти фи ка ци јом. У при лог ово ме је и чи ње ни-
ца да ор га ни за ци ја мо же ко му ни ка ци јом по ди ћи ни во мо ти ва ци је и учи-
ни ти да се за по сле ни осе ћа ју по но сно [Dolp hin 2005: 171]. Ви ше по но сни 
ор га ни за ци јом су углав ном они за по сле ни ко ји су ви ше иден ти фи ко ва ни 
с њом [Har qu a il 1998, пре ма: Ashforth et al. 2008]. Ово има по себ ну ва жност, 
јер су ви ше иден ти фи ко ва ни за по сле ни и ви ше мо ти ви са ни [Pratt 1998; 
Ha slam et al. 2000; Van Knip pen berg 2000].

Има ју ћи у ви ду до са да шња ис тра жи ва ња, у овом ра ду је пред ло жен 
мо дел у ко јем се те сти ра ди рек тан ути цај ко му ни ка ци је на мо ти ва ци ју 
али и ин ди рек тан ути цај по сред ством иден ти фи ка ци је. Ова ква ис тра жи-
ва ња у ор га ни за ци ја ма Ре пу бли ке Ср би је су рет ка (пре тра га по мо ћу кључ них 
ре чи у ба зи Срп ског ци тат ног ин дек са их ни је про на шла), што се од но си 
и на дру ге ма ње раз ви је не зе мље. Циљ је да се до ка же да ви ши ни во и 
ква ли тет ко му ни ка ци је во ди ви шем ни воу мо ти ва ци је за по сле них ди рект-
но, и ин ди рект но та ко што ути че да се за по сле ни ви ше иден ти фи ку ју с 
ор га ни за ци јом.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња у овом ра ду мо гу би ти од те о риј ске и прак тич-
не ко ри сти. Ова кав мо дел до при но си бо љем раз у ме ва њу ути ца ја ко му ни-
ка ци је на мо ти ва ци ју за по сле них [Dolp hin 2005; Аldag & Ku zu ha ra 2015]. 
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За ис тра жи ва че у под руч ју ор га ни за ци о ног по на ша ња, упра вља ња људ-
ским ре сур си ма, ме наџ мен та и ма р ке тин га, ови ре зул та ти су зна чај ни, јер 
да ју до при нос са гле да ва њу ути ца ја ко му ни ка ци је на мо ти ва ци ју на на чин 
на ко ји је до са да овај ути цај рет ко са гле да ван. Та ко ђе, ис тра жи ва ња ових 
од но са у ор га ни за ци ја ма ма ње раз ви је них зе ма ља ни су про на ђе на. Ови 
на ла зи мо гу по слу жи ти ме на џе ри ма у кре и ра њу стра те ги је ко му ни ка ци је 
од ко је се оче ку је по ди за ње ни воа мо ти ва ци је за по сле них. 

Рад је струк ту ри ран та ко да су у на став ку из ло же ни кон цеп ту ал ни 
оквир ис тра жи ва ња, ме то до ло шки оквир ис тра жи ва ња, ре зул та ти и ди-
ску си ја. У за кључ ку су на ве де на огра ни че ња ис тра жи ва ња и пред ло же не 
смер ни це за бу ду ћа ис тра жи ва ња.

КОН ЦЕП ТУ АЛ НИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА 

У овом ра ду се по ла зи од ста во ва Ба ре та да се осо бе осе ћа ју мо ти ви-
са ним, од но сно без бед ним и си гур ним, по што ва ним, те срећ ним тек ка да 
су у мо гућ но сти да за до во ље по тре бе [Bar rett 2014] као и од ем пи риј ских 
на ла за ра ни јих сту ди ја у ко ји ма је утвр ђе но да ко му ни ка ци ја ути че на 
мо ти ва ци ју за по сле них [Bla sko va et al. 2016; Ruk ma na et al. 2018] од но сно 
ко му ни ка ци ја ме на џе ра на мо ти ва ци ју под ре ђе них [Kay & Chri stop hel 
1995]. Осим то га, ко му ни ка ци ја мо же олак ша ти про цес ор га ни за ци о не 
иден ти фи ка ци је на ро чи то ка да се пу тем ње за по сле ни ма пред ста вља ју 
ци ље ви, вред но сти и до стиг ну ћа [Che ney 1983]. У ве зи с тим: „Ис тра жи-
ва ње ефе ка та ко му ни ка ци је на ста во ве за по сле них о ор га ни за ци ји пру жа 
те о риј ску осно ву ис тра жи ва ња ве зе из ме ђу ко му ни ка ци је и ор га ни за ци о не 
иден ти фи ка ци је” [Huff еt al. 1989, пре ма: Na kra 2006: 45]. Исто вре ме но, 
те о риј ске осно ве за ис пи ти ва ње ве зе из ме ђу ор га ни за ци о не иден ти фи ка-
ци је и мо ти ва ци је про на ла зе се у чи ње ни ци да она омо гу ћа ва за по сле нима 
да за до во ље сво је по тре бе [Pratt 1998]. Осим то га, овај рад осла ња се и на 
ре зул та те до са да шњих ем пи риј ских сту ди ја ко је су ис пи ти ва ле ути цај 
ко му ни ка ци је на иден ти фи ка ци ју за по сле них [Smidts et al. 2001; Na kra 2006; 
Bar tels еt al. 2007; Reed et al. 2016; Ne to et al. 2018] и ути цај иден ти фи ка ци је 
за по сле них на њи хо ву мо ти ва ци ју у кон тек сту те о ри је дру штве ног иден ти-
те та и те о ри је са мо-ка те го ри за ци је [Van Knip pen berg 2000; Van Dick & Wag-
ner 2002; Van Dick 2004; Weg ge et al. 2006; Bjer re ga ard et al. 2017]. Из на ве де-
ног се мо же уо чи ти да се у овим сту ди ја ма ни су ис пи ти ва ли на чи ни на ко је 
се оства ру је ути цај ко му ни ка ци је на мо ти ва ци ју, ни ти је ор га ни за ци о на 
иден ти фи ка ци ја ис пи ти ва на као по сред ник у овом од но су. Пре ма све му 
на ве де ном, у овом ра ду је ко му ни ка ци ја по сма тра на као ин тер на ко му ни-
ка ци ја, иден ти фи ка ци ја као иден ти фи ка ци ја за по сле них с ор га ни за ци јом, 
а мо ти ва ци ја кроз ни во на ко јем су за по сле ни за до во љи ли сво је по тре бе.

По ста вља ње хи по те за

Ути цај ко му ни ка ци је на иден ти фи ка ци ју: Ко му ни ка ци ја је про цес 
раз ме не по ру ка из ме ђу нај ма ње две стра не. У до са да шњим ис тра жи ва њи ма 
је углав ном по сма тра на као ин тер на ко му ни ка ци ја. Она се од ви ја уну тар 
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ор га ни за ци је и њен циљ ни ау ди то ри јум чи не за по сле ни [Dolp hin 2005]; 
укљу чу је ве о ма ши рок спек тар об ли ка, ти по ва и то ко ва ко му ни ка ци је. 
У до са да шњим ис тра жи ва њи ма је по сма тра на кроз ин фор ми са ње, ко му-
ни ка ци ју на до ле и на го ре, отво ре ну ко му ни ка ци ју над ре ђе них и ко му-
ни ка ци о ну кли му1. У овом ра ду ко му ни ка ци ја је по сма тра на кроз то ко ве 
ко му ни ка ци је (ин фор ми са ња) на го ре и на до ле, и ко му ни ка ци ју над ре ђе-
них са за по сле ним с на гла ском на слу ша ње, што све ре флек ту је ко му ни-
ка ци о ну кли му. Ка да се ви ше и бо ље ко му ни ци ра са за по сле ним, он да се 
они ви ше иден ти фи ку ју с ор га ни за ци јом. 

Иден ти фи ка ци ја пред ста вља пер цеп ци ју је дин ства2 по је дин ца с гру-
пом или ње го ве при пад но сти гру пи, уз под ра зу ме ва но де ље ње ње них 
успе ха и не у спе ха [Ashforth & Mael 1989: 34]. У ве ћи ни до са да шњих ис тра-
жи ва ња ор га ни за ци о на иден ти фи ка ци ја је по сма тра на као једнодимен-
зиoнални кон структ у кон тек сту те о ри је дру штве ног иден ти те та. С тог 
ста но ви шта, она је об лик дру штве не идентификацијe, ко јом се „по је ди нац 
де фи ни ше у сми слу њeговог члан ства у одређенoj ор га ни за ци ји” [Mael & 
Ashforth 1992: 105] чи ји су ци ље ви бли ски ње го вим [Van Dick & Wag ner 
2002: 133]. Ова кво по сма тра ње на чел но се при хва та с тим да је у овом ра ду 
иден ти фи ка ци ја са гле да на кроз иден ти фи ка ци ју за по сле них с ци ље ви ма, 
с ми си јом и ви зи јом, и с кул ту ром ор га ни за ци је.3 У по је ди ним ис тра жи-
ва њи ма у ко ји ма је ис пи ти ва на ве за из ме ђу ко му ни ка ци о не кли ме и ор га-
ни за ци о не иден ти фи ка ци је ау то ри из ве шта ва ју о ста ти стич ки зна чај ној 
по зи тив ној ве зи из ме ђу ових ва ри ја бли [Smidts et al. 2001; Na kra 2006; 
Reed et al. 2016; Ne to et al. 2018]. На ро чи то се ис ти че да по врат не ин фор ма-
ци је, те ин фор ма ци је ко је се упу ћу ју у прав цу на до ле као и оне ко је се 
при ма ју од за по сле них у прав цу на го ре или кроз ко му ни ка ци ју над ре-
ђе них има ју ди рек тан по зи ти ван ути цај на ор га ни за ци о ну иден ти фи ка-
ци ју [Na kra 2006; Ne to et al. 2018].

На осно ву све га на ве де ног по ста вље на је пр ва хи по те за (Х1) ко ја гла си: 
Ин тер на ко му ни ка ци ја по зи тив но ути че на ни во иден ти фи ка ци је за по сле-
них с ор га ни за ци јом. 

Ути цај иден ти фи ка ци је на мо ти ва ци ју: Мо ти ва ци ја је оно што по кре-
ће по је дин ца да за до во љи од ре ђе не по тре бе или же ље [видети: Ku va as et 
al. 2017]. По сма тра на са ста но ви шта те о ри је са мо-ка те го ри за ци је, рад на 
мо ти ва ци ја је ре зул тат же ље за по сле них за по бољ ша њем се бе. То по бољ-
ша ње се мо же оства ри ти на раз ли чи те на чи не и на раз ли чи тим ни во и ма 

1 Ко му ни ка ци о на кли маре флек ту јеусло ве у ко ји ма се од ви ја ко му ни ка ци ја и на чин 
на ко ји се раз ме њу ју или пре но се ин фор ма ци је [Smidts et al. 2001]. Чи не је „по ве ре ње, за јед-
нич ко од лу чи ва ње, искре ност, отво ре ност у ко му ни ка ци ји на до ле, слу ша ње у ко му ни ка ци ји 
на го ре, и фо ку си ра ње на ци ље ве ви со ких пер фор ман си” [Pa ce & Fa u les 2010, пре ма: Ra ma-
danty & Mar ti nus 2016: 80].

2 Ис тра жи ва ње по све ће но сти за по сле них ор га ни за ци ји је мно го че шће али оно за не-
ма ру је осе ћај је дин ства по је дин ца и ор га ни за ци је [A brams et al. 1998; Pratt 1998, пре ма: Van Dick 
& Wag ner 2002: 133].

3 За по сле ни ко ји се иден ти фи ку је као члан ор га ни за ци је не мо ра ну жно и оба ве зно да 
при хва ти све ње не вред но сти, ци ље ве, уве ре ња и сл. [Ashforth et al. 2008: 330]. За мо ти ви са ње 
за по сле них да оства ру ју ор га ни за ци о не ци ље ве и ра де у ин те ре су ор га ни за ци је, од ва жно-
сти је да су иден ти фи ко ва ни с ње ним ци ље ви ма, ми си јом, ви зи јом и кул ту ром.
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ап страк ци је [Tu r ner 1985], тј. за ви си од кон тек ста [Bjer re ga ard et al. 2017] 
и не под ра зу ме ва хи је рар хи ју у њи хо вом за до во ље њу.4 У слу ча ју да се пер-
ци пи ра ју ци ље ви и ин те ре си ор га ни за ци је као ко лек тив ни, мо ти ва ци ја 
за по сле них да уло же на по ре у име ор га ни за ци је во ди рад ној мо ти ва ци ји 
[Van Knip pen berg 2000]. Ути цај иден ти фи ка ци је на мо ти ва ци ју нај че шће 
се об ја шња ва те о ри јом дру штве ног иден ти те та и те о ри јом са мо-ка те го-
ри за ци је [Van Knip pen berg 2000; Bjer re ga ard et al. 2017]. У овом ра ду мо-
ти ва ци ја се по сма тра кроз ни во си гур но сти, при пад но сти и са мо по твр ђи-
ва ња [Ma slow 1943], из у зи ма ју ћи раз ма тра ње ре до сле да за до во ље ња ових 
по тре ба, јер ка ко се на во ди у ли те ра ту ри „ни је дан ни во по тре ба ни је 
ре ле вант ни ји за мо ти ва ци ју за по сле них не го би ло ко ји дру ги” [Ha slam 
et al. 2000: 319]. По сма тра на кроз при зму те о ри је дру штве ног иден ти те-
та, иден ти фи ка ци ја с ор га ни за ци јом под ра зу ме ва из ра жен дру штве ни 
иден ти тет на ор га ни за ци о ном ни воу. На осно ву на ве де ног по ста вље на је 
дру га хи по те за (Х2) ко ја гла си: Иден ти фи ка ци ја за по сле них с ор га ни за-
ци јом по зи тив но ути че на ни во мо ти ва ци је за по сле них у ор га ни за ци ји.

Ути цај ко му ни ка ци је на мо ти ва ци ју: До са да шња ис тра жи ва ња ко ја 
су се ба ви ла ути ца јем ко му ни ка ци је на мо ти ва ци ју ука зу ју на по сто ја ње 
по зи тив не ве зе из ме ђу по сма тра них ва ри ја бли. Кеј и Кри сто фел из ве шта-
ва ју о ди рект ној по зи тив ној ве зи из ме ђу отво ре не ко му ни ка ци је ме на џе ра 
и мо ти ва ци је под ре ђе них [Kay & Chri stop hel 1995]. Бла шко ва и са рад ни ци 
до ка зу ју да је ве за из ме ђу ни воа ин фор ма ци ја и отво ре не ко му ни ка ци је 
и ни воа мо ти ва ци је ја ка и по зи тив на [Bla sko va et al. 2016], док Рук ма на 
и са рад ни ци от кри ва ју да по сто ји ди рект на и по зи тив на ве за из ме ђу ор га-
ни за ци о не ко му ни ка ци је и рад не мо ти ва ци је [Ruk ma na et al. 2018].

На осно ву све га на ве де ног, прет по ста вља се да ин тер на ко му ни ка-
ци ја има по зи ти ван ди рек тан ути цај на ни во мо ти ва ци је за по сле них у 
ор га ни за ци ји (Х3а). 

Има ју ћи у ви ду да ко му ни ка ци ја мо же ути ца ти на иден ти фи ка ци ју 
за по сле них с ор га ни за ци јом и да се прет по ста вља ди рек тан и по зи ти ван 
ути цај иден ти фи ка ци је на мо ти ва ци ју, мо же се прет по ста ви ти да ће ин-
тер на ко му ни ка ци ја ин ди рект но ути ца ти на ни во мо ти ва ци је за по сле них 
у ор га ни за ци ји – по сред ством ни воа њи хо ве иден ти фи ка ци је (Х3б). 

МЕ ТО ДО ЛО ШКИ ОКВИР ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
Ме то де ис тра жи ва ња

За про ве ру по ста вље них хи по те за ко ри шће но је струк тур но мо де-
ло ва ње при ме ном ме то де нај ма њих пар ци јал них ква дра та (енгл. par tial 
le ast squ a res struc tu ral equ a ti on mo de ling – PLSSEM). Ова ме то да омо гу-
ћа ва те сти ра ње ка у зал них од но са изме ђу по сма тра них ва ри ја бли, а успе шно 
се при ме њу је у мно гим ди сци пли на ма дру штве них на у ка [Ha ir et al. 2012]. 
Пред ност ме то де је што је не па ра ме тар ска, па зах те ви у ве зи ди стри бу ци је 

4 Мо ти ва ци о ни ути цај раз ли чи тих по тре ба ме ња се под ути ца јем ис так ну тих нор ми 
и ци ље ва ко ји су по ве за ни са са мо-ка те го ри ја ма на раз ли чи тим ни во и ма ап страк ци је – лич-
ном, дру штве ном, ху ма ном [Ha slam et al. 2000: 319].
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по да та ка ни су стро ги. Осим то га, по год на је за рад с ма лим узор ци ма и 
успе шно пре ва зи ла зи про бле ме мул ти ко ли не ар но сти [Ha ir et al. 2012]. За 
об ра ду по да та ка ко ри шћен је софт вер СмартПЛС 3 (SmartPLS 3). 

Узо рак и на чин при ку пља ња по да та ка

Ис тра жи ва ње је спо ве де но у по след њем квар та лу 2018. го ди не у три 
углед не ор га ни за ци је, сред ње ве ли чи не, ко је по слу ју у сек то ру услу га 
– бан кар ству, ви со ком обра зо ва њу и тр го ви ни на те ри то ри ји Гра да Бе о гра-
да. У ор га ни за ци ја ма ко је по слу ју у сек то ру услу га и оства ру ју ди рек тан 
кон такт с ко ри сни ци ма, уло га за по сле них [Bo wers & Mar tin 2007] и ко му-
ни ка ци је у мо ти ви са њу за по сле них у ис по ру ци услу ге ви со ког ква ли те та 
je од кључ ног зна ча ја [Ze it haml et al. 1988]. При ку пља ње по да та ка је оба-
вље но елек трон ским пу тем. Ис пи та ни ци су да ва ли од го во ре на пи та ња 
ко ја се од но се на ко му ни ка ци ју, иден ти фи ка ци ју и мо ти ва ци ју. Упит ник 
је упу ћен на 180 имејл адре са, а до би је но је 144 ком плет но по пу ње на упит-
ни ка. У до са да шњим сту ди ја ма је пре по зна то ис тра жи ва ње у ма њем бро ју 
ор га ни за ци ја с ма њим узо р ком [Na kra 2006; Reed et al. 2016].

Узо рак чи не 45% ис пи та ни ка му шког по ла и 55% жен ског. У ста ро-
сној струк ту ри пре о вла да ва ју мла ди до 30 го ди на ста ро сти (53%), ста ро-
сти од 31 до 50 го ди на (33%), оста так чи не ста ри ји од 50 го ди на. Сред ње 
обра зо ва ње по се ду је 15% ис пи та ни ка, ви ше 29% а ви со ко 56%. Ве ћи на 
ис пи та ни ка има стаж до 10 го ди на (70%), од 11 до 20 го ди на је 12%, од 
21 и ви ше 18%. Ме ђу њи ма 80% су за по сле ни без ру ко во де ће по зи ци је. 

Ва ри ја бле у ис тра жи ва њу и на чин њи хо вог ме ре ња

Мо дел фо р му ли сан у ра ду са сто ји се од три ла тент не ва ри ја бле (хи-
по те тич ка кон струк та) а то су: ин тер на ко му ни ка ци ја, иден ти фи ка ци ја 
за по сле них с ор га ни за ци јом и мо ти ва ци ја. 

Про це на вред но сти сва ког хи по те тич ког кон струк та вр ши се по мо ћу 
ана ли зе ва ри јан се и ко ва ри јан се ма ни фест них ва ри ја бли (ре флек тив них 
ин ди ка то ра)5. Ин тер ну ко му ни ка ци ју као кон структ опи су ју три ре флек-
тив на ин ди ка то ра: 1) ни во ква ли те та и ре дов ност то ка ко му ни ка ци је од 
над ре ђе них ка за по сле ним на ни жим ни во и ма (под ре ђе ним), озна ка IK1; 
2) ни во ква ли те та и ре дов ност то ка ко му ни ка ци је од за по сле них на ни жим 
ни во и ма ка над ре ђе ним, озна ка IK2; 3) ни во и ква ли тет ак тив ног слу ша ња 
над ре ђе ног у ко му ни ка ци ји са за по сле ним6 – озна ка IK3. Иден ти фи ка
ци ју за по сле них с ор га ни за ци јом као кон структ, та ко ђе, опи су ју три ре-
флек тив на ин ди ка то ра: 1) ни во иден ти фи ка ци је за по сле них с ци ље ви ма 
ор га ни за ци је, озна ка NI1; 2) ни во иден ти фи ка ци је за по сле них с ми си јом 
и ви зи јом ор га ни за ци је, озна ка NI2; 3) ни во иден ти фи ка ци је за по сле них 

5 Ма те ма тич ки мо дел на осно ву ко га се из ра чу на ва вред ност ла тент них ва ри ја бли пре-
зен то ван је у: [Sar stedt et al. 2016].

6 Ово под ра зу ме ва и ни во у ко јем над ре ђе ни не пре ки да за по сле ног у раз го во ру и не 
до вр ша ва сâм ре че ни цу пре ма соп стве ном ми шље њу, не од го ва ра пи та њем на пи та ње. 
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с кул ту ром ор га ни за ци је, озна ка NI3. Мо ти ва ци ју за по сле них у ор га ни
за ци ји као кон структ опи су ју сле де ћи ре флек тив ни ин ди ка то ри: 1) ни во 
си гур но сти за по сле них у ор га ни за ци ју, озна ка NМ1; 2) ни во при пад но сти 
за по сле них ор га ни за ци ји, озна ка NM2; 3) ни во са мо по твр ђе но сти за по-
сле них у ор га ни за ци ји, озна ка NМ3. 

Ис пи та ни ци су на ска ли од 1 до 5 оце њи ва ли ни во прет ход но на ве де них 
ин ди ка то ра (1 – ве о ма ни зак ни во; 3 – сред њи ни во; 5 – ве о ма ви сок ни во).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА
У пр вој фа зи ана ли зе по да та ка про це њен је ква ли тет мер ног мо де ла; 

те сти ра на је по у зда ност мер них ска ла и ква ли тет струк тур ног мо де ла. У 
дру гој фа зи те сти ра на је ста ти стич ка зна чај ност ве за из ме ђу ла тент них вари-
ја бли у мо де лу, што пред ста вља осно ву за усва ја ње или од ба ци ва ње хи потеза.

Про це на ква ли те та мер ног мо де ла
Фак тор ска ана ли за (функ ци ја PLS Al go rithm) је ко ри шће на да би се издво-

ји ли по ка за те љи по у зда но сти и ва лид но сти мер них ска ла (ви де ти: Та бе ла 1).

Та бе ла 1. По ка за те љи по у зда но сти и кон вер гент не ва лид но сти мер них кон-
струк та

Ком по нен та
(Com po nent)

По ка за те љи по у зда но сти и ва лид но сти
(Re li a bi lity and va li dity in di ca tors)

Крон ба хов ал фа 
ко е фи ци јент 
(Cron bach’s 

alp ha)

Ком по зит на 
по у зда ност 
(Com po si te 

re li a bi lity – CR )

Про сеч на вред ност 
из дво је не ва ри јан се 

(Ave ra ge va ri an ce 
ex trac ted – AV E)

Фак тор ске 
те жи не 
(Fac tor 

lo a dings)
ИK  (IK) 0,811 0,886 0,722

 IK1 0,893
 IK2 0,843
 IK3 0,811

OИ (OI) 0,877 0,924 0,803
 NI1 0,865
 NI2 0,907
 NI3 0,916

М (M) 0,899 0,936 0,831
 NM1 0,934
 NM2 0,918
 NM3 0,881

ИК: Ин тер на ко му ни ка ци ја 
ОИ: Ор га ни за ци о на иден ти фи ка ци ја 
М: Мо ти ва ци ја 

IC: Intеrnal com mu ni ca tion
OI: Or ga ni za ti o nal iden ti fi ca tion
M: Mo ti va tion 

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра
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За про це ну по у зда но сти, ко ри шћен је Крон ба хов ал фа ко е фи ци јент. 
Ка ко су вред но сти овог по ка за те ља из над пре по ру че не ми ни мал не вред-
но сти од 0,7 [Ha ir et al. 2010] сви де фи ни са ни кон струк ти су по у зда ни. Да би 
се утвр ди ло да ли ин ди ка то ри до бро кон вер ги ра ју ка ла тент ним ва ри ја-
бла ма ко ји ма су до де ље ни, по сма тра не су фак тор ске те жи не (пон де ри). 
Пре по ру че но је да фак тор ске те жи не бу ду ве ће од 0,7 [Car mi nes & Zel ler 
1979]. Овај кри те ри јум ис пу њен је за све по сма тра не ва ри ја бле (ви де ти: 
Та бе ла 1). Осим овог кри те ри ју ма, за утвр ђи ва ње кон вер гент не ва лид но-
сти мер них кон струк та, нео п ход но је да ком по зит на по у зда ност (CR) 
кон струк та у мо де лу бу де ве ћа од 0,7, да про сеч не вред но сти из дво је не 
ва ри јан се (AVE) бу ду ве ће од 0,5, као и да ком по зит не по у зда но сти кон-
струк та бу ду ве ће од од го ва ра ју ћих вред но сти про сеч не из дво је не ва ри-
јан се [Fo r nell & Larc ker 1981]. На осно ву пре зен то ва них ре зул та та за кљу-
чу је се да је ис пу њен и овај услов (ви де ти: Та бе ла 1). 

За про це ну дис кри ми нант не ва лид но сти ко ри шћен је кри те ри јум 
Фор не ра и Лар ке ра [Fo r nell & Larc ker 1981]. Овај кри те ри јум на ла же да 
дис кри ми нант на ва лид ност по сто ји он да ка да је ква драт ни ко рен про сеч-
них из дво је них ва ри јан си ве ћи од ко ре ла ци ја из ме ђу ва ри ја бли у мо де лу 
(ви де ти: Та бе ла 2 – под ву че не вред но сти, док се ко ре ла ци је из ме ђу ва ри-
ја бли на ла зе ис под њих). Овај кри те ри јум је та ко ђе ис пу њен. 

Та бе ла 2. Кри те ри јум Фор не ра и Лар ке ра

Ком по нен та 
(Com po nent)

Кри те ри јум Фор не ра и Лар ке ра
(For nell-Larc ker Cri te rion)

ИK (IC) OИ (OI) М (M)
ИK (IC) 0,850
ОИ (OI) 0,651 0,896
М (M) 0,610 0,614 0,911

ИК: Ин тер на ко му ни ка ци ја 
ОИ: Ор га ни за ци о на иден ти фи ка ци ја 
М: Мо ти ва ци ја

IC: Intеrnal com mu ni ca tion
OI: Or ga ni za ti o nal iden ti fi ca tion
M: Mo ti va tion

Из вор: Ис тра жи ва ње ау то ра

За про це ну ква ли те та струк тур ног мо де ла ко ри шћен је ко е фи ци јент 
де тер ми на ци је (R2) ко ји ука зу је на то ко ли ко се ва ри јан се у за ви сној ва ри-
ја бли мо же опи са ти про ме ном не за ви сних ва ри ја бли укљу че них у мо дел. 
У дру штве ним на у ка ма је ми ни мал на при хва тљи ва вред ност ко е фи ци-
јен та де тер ми на ци је 0,1, а стро жи јим кри те ри ју мом се сма тра 0,25 [Falk 
& Mil ler 1992]. Вред ност ко е фи ци јен та де тер ми на ци је ла тент не ва ри ја бле 
„Иден ти фи ка ци ја” из но си 0,424, док је вред ност овог ко е фи ци јен та за ва-
ри ја блу „Мо ти ва ци ја” 0,454, чи ме је ис пу њен чак и стро жи ји кри те ри јум. 
Осим то га, оба ре зул та та су ста ти стич ки зна чај на (p= 0,000). 
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Те сти ра ње хи по те за

На кон што је утвр ђе но да је мер ни мо дел по у здан и ва ли дан, при сту-
пље но је те сти ра њу ста ти стич ке зна чај но сти ко е фи ци је на та пу та ња из ме-
ђу ва ри ја бли у мо де лу, на осно ву че га се за кљу чи ва ло о при хва та њу или 
од ба ци ва њу хи по те за. Ко е фи ци јен ти пу та ња и њи хо ва ста ти стич ка зна-
чај ност ге не ри са ни су Бут стреп про це ду ром (енгл. Bo ot strap ping). Ре зул-
та ти пре зен то ва ни у Та бе ли 3 до би је ни су на осно ву дво стра ног Т-те ста 
с ни во ом зна чај но сти од 0,05 и на осно ву 5.000 под у зо ра ка.

Та бе ла 3. Ста ти стич ка зна чај ност прет по ста вље них ве за у мо де лу

Ком по нен та
(Com po nent)

Ко е фи ци јен ти пу та ња (Path co ef fi ci ents)
Стан дар ди зо ва на ре гре си о на 

оп те ре ће ња (Stan dar di zed 
re gres sion we ights β)

T вред но сти
(T Sta ti stics)

п-вред но сти
(P Va lu es)

Х1: ИK→ОИ (H1: IC→OI) 0,651 9,415 0,000
Х2: ОИ→М (H2: OI→М) 0,376 2,554 0,011
Х3а: ИK→М (H3a: IC→М) 0,366 2,712 0,007
Х3б: ИK→ОИ→М 
(H3b: IC→OI→М) 0,245 2,589 0,010

ИК: Ин тер на ко му ни ка ци ја 
ОИ: Ор га ни за ци о на иден ти фи ка ци ја
М: Мотивација

IC: Intеrnal com mu ni ca tion
OI: Or ga ni za ti o nal iden ti fi ca tion
M: Motivation

Извор: Ис тра жи ва ње ау то ра

Ре зул та ти пре зен то ва ни у Та бе ли 3 ука зу ју на то да по сто ји ја ка по-
зи тив на и ста ти стич ки зна чај на ди рект на ве за из ме ђу ин тер не ко му ни-
ка ци је и иден ти фи ка ци је за по сле них с ор га ни за ци јом (p<0,01; β=0,651), 
на осно ву че га се усва ја пр ва хи по те за. За тим, по ка за ло се да по сто ји ди-
рект на и по зи тив на ве за из ме ђу ни воа иден ти фи ка ци је за по сле них с ор га-
ни за ци јом и ни воа мо ти ва ци је (p<0,05; β=0,376), што оправ да ва усва ја ње 
дру ге хи по те зе. Тре ћом хи по те зом прет по ста вље но је да ни во ин тер не 
ко му ни ка ци је ути че на мо ти ва ци ју за по сле них, ка ко ди рект но (Х3а), та ко 
и ин ди рект но (Х3б). Ре зул та ти ис тра жи ва ња по твр ђу ју ову прет по став ку. 
Ди рек тан ути цај је ста ти стич ки зна ча јан (p<0,01; β=0,366). Ин ди рек тан 
ути цај ко ји ин тер на ко му ни ка ци ја има на мо ти ва ци ју по сред ством иден-
ти фи ка ци је за по сле них с ор га ни за ци јом је та ко ђе ста ти стич ки зна ча јан 
(p=0,01; β=0,245). Овај ме ди ја тор ни ути цај је де ли ми чан, од но сно по сто ји 
пар ци јал ни ме ди ја тор ни ути цај иден ти фи ка ци је на ве зу из ме ђу ин тер не 
ко му ни ка ци је и мо ти ва ци је за по сле них.

ДИ СКУ СИ ЈА

Мо ти ва ци ја за по сле них ја вља се као зна ча јан фак тор по бољ ша ња 
пер фор ман си за по сле них и ор га ни за ци је [Van Knip pen berg 2000; Osa biya 
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2005]. Сто га је ис пи ти ва ње на чи на на ко ји се мо же по ве ћа ти мо ти ва ци ја 
за по сле них до би ло зна чај но ме сто у ли те ра ту ри ор га ни за ци о ног по на-
ша ња [Po r ter et. al. 2003; Day 2012; La za ro iu 2015; Osa biya 2015]. У ве ћи ни 
сту ди ја ко је су спро ве де не у ма ње раз ви је ним зе мља ма, на во ди се да 
ор га ни за ци је мо гу да мо ти ви шу за по сле не кроз ко му ни ка ци ју али се у 
њи ма не ис пи ту је на ко ји на чин ко му ни ка ци ја ути че на мо ти ва ци ју. Ка ко 
би се по пу ни ле уо че не пра зни не у ли те ра ту ри спро ве де но је ис тра жи ва-
ње на узо р ку за по сле них у углед ним ор га ни за ци ја ма, сред ње ве ли чи не, 
ко је по слу ју у обла сти услу га – бан кар ству, ви со ком обра зо ва њу и тр го-
ви ни на те ри то ри ји Гра да Бе о гра да (Ре пу бли ка Ср би ја). 

Ре зул та ти спро ве де ног ис тра жи ва ња су от кри ли по зи ти ван и ста
ти стич ки зна ча јан ди рек тан ути цај ин тер не ко му ни ка ци је на ни во иден
ти фи ка ци је за по сле них с ор га ни за ци јом што је у са гла сно сти с на ла зи ма 
прет ход них сту ди ја [Smidts et al. 2001; Na kra 2006; Reed et al. 2016; Ne to 
et al. 2018]. Ква ли тет ни и ре дов ни то ко ви ко му ни ка ци је у прав ци ма од-
о зго ка до ле и од о здо ка го ре и ко му ни ка ци ја над ре ђе них са за по сле ни ма 
чи не да се за по сле ни осе ћа ју по што ва ним, да осе ћа ју при пад ност ор га-
ни за ци ји и да у ње ним ци ље ви ма, ми си ји, ви зи ји и кул ту ри пре по зна ју 
сво је, да ви де шан се за раз вој и са мо по твр ђи ва ње што и је сте у ин те ре су 
ор га ни за ци је. На ве де но упра во ука зу је на то да ин фор ми са ње у ор га ни-
за ци ји тре ба спро во ди ти пу тем отво ре не ко му ни ка ци је на до ле и на го ре 
као и кроз ко му ни ка ци ју над ре ђе них ко ји по се ду ју ве шти не ак тив ног 
слу ша ња. На ве де ни на чи ни отво ре не ко му ни ка ци је ре флек ту ју по вољ ну 
ко му ни ка ци о ну кли му. Ко му ни ка ци ја на до ле је дан је од кључ них на чи на 
да се за по сле ни ма са оп ште ци ље ви ор га ни за ци је, да их они раз у ме ју, и 
у њи ма пре по зна ју сво је ци ље ве, ка ко би се мо гли иден ти фи ко ва ти с њи ма. 
На ве де но се од но си и на ми си ју и ви зи ју и кул ту ру. Ко му ни ка ци ја на го ре 
је на чин да се до би ју ин фор ма ци је о то ме ка ко су за по сле ни раз у ме ли 
при мље не по ру ке, да бу ду са слу ша ни њи хо ви пред ло зи и ми шље ња. Ко-
му ни ка ци ја над ре ђе них са за по сле ни ма нај бо љи је на чин да им се да ју 
упут ства за рад, да се од њих до би ју по врат не ин фор ма ци је и смер ни це 
за бу ду ћу ко му ни ка ци ју ко јом се за по сле ни ма пре но се по ру ке да су по-
што ва ни, по треб ни ор га ни за ци ји и да им ор га ни за ци ја пру жа шан су да 
ак тив но уче ству ју у ње ном ра ду и раз во ју. 

Овим ис тра жи ва њем по твр ђе но је да иден ти фи ка ци ја за по сле них 
с ор га ни за ци јом ди рект но и по зи тив но ути че на мо ти ва ци ју, што је у 
скла ду с на ла зи ма Ван Кни пен бер га, ко ји на во ди да ор га ни за ци о на иден-
ти фи ка ци ја ути че на мо ти ва ци ју за по сле них да уло же на по ре у име ор га-
ни за ци је [Van Knip pen berg 2000]. Осим то га, на во ди се да ор га ни за ци о на 
иден ти фи ка ци ја ути че на мо ти ва ци ју та ко што про из ла зи из ко лек тив не 
иден ти фи ка ци је са за ни ма њем, ко јој су до при не ли бри га о за по сле ном и 
ко ри сни ци ма услу га ор га ни за ци је [Bjer re ga ard et al. 2017]. Сто га, ви ше 
иден ти фи ко ва ни за по сле ни с ци ље ви ма, с ми си јом и ви зи јом, и с кул ту-
ром ор га ни за ци је би ће и ви ше мо ти ви са ни, јер кроз ове об ли ке иден ти-
фи ка ци је осе ћа ју ве ћу си гур ност, ве ћу при пад ност и мо гућ ност да се 
са мо по твр де. 
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Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња по ка зу ју да ин тер на ко му ни ка ци ја 
до при но си ве ћој мо ти ва ци ји за по сле них. До са да шња ис тра жи ва ња из ве-
шта ва ју о истим ре зул та ти ма [Kay & Chri stop hel 1995; Bla sko va et al. 2016; 
Ruk ma na et al. 2018]. Ре зул та ти ис тра жи ва ња у овом ра ду по ка зу ју да ква-
ли тет ни и ре дов ни то ко ви ко му ни ка ци је на до ле и на го ре као и слу ша ње 
у ко му ни ка ци ји над ре ђе них чи не да су за по сле ни ви ше си гур ни у ор га ни-
за ци ју, да осе ћа ју при пад ност ор га ни за ци ји и да су ви ше са мо по твр ђе ни, 
од но сно да су ви ше мо ти ви са ни. Уста но вље но је да се је дан део ути ца ја 
ин тер не ко му ни ка ци је на мо ти ва ци ју оства ру је ди рект но, а дру ги кроз 
по ве ћа ње иден ти фи ка ци је за по сле них с ор га ни за ци јом. Ово ука зу је на 
зна чај иден ти фи ка ци је за по сле них с ци ље ви ма, с ми си јом и ви зи јом, и с 
кул ту ром ор га ни за ци је као по сред ни ка у овом од но су. 

Ка ко би за по сле ни би ли ви ше мо ти ви са ни, по треб но је да ме на џе ри 
под сти чу све ви до ве ин тер не ко му ни ка ци је, али и да ја ча ју иден ти фи ка-
ци ју за по сле них. Ка да је ко му ни ка ци ја ре дов на и ква ли тет на, ла ко се са-
оп шта ва ју ци ље ви и пре но се вред но сти и ста во ви у ор га ни за ци ји, што 
до при но си ја ча њу иден ти фи ка ци је за по сле них с ор га ни за ци јом. Осе ћај 
при пад но сти ор га ни за ци ји (иден ти фи ко ва ни за по сле ни) мо ти ви ше за по-
сле не, па ће они же ле ти да се по све те сво јим рад ним за да ци ма, да уло же 
ве ће на по ре у оства ри ва њу ци ље ва, што мо же има ти низ по зи тив них по-
сле ди ца на по сло ва ње ор га ни за ци је (ве ће пер фор ман се за дат ка и кон тек-
сту ал не пер фор ман се, ве ћа про дук тив ност, ве ће за до вољ ство по слом). На 
мо ти ва ци ју се мо же и ди рект но ути ца ти по бољ ша њем ква ли те та и ре дов-
но сти ко му ни ка ци је у свим сме ро ви ма и на свим ни во и ма у ор га ни за ци ји. 
Она тре ба да бу де са став ни део мо ти ва ци о ног про гра ма сва ке ор га ни за ци је. 

ЗА КЉУ ЧАК

С об зи ром на зна чај мо ти ва ци је за по сле них за по бољ ша ње ор га ни за-
ци о них пер фор ман си и уо че ну пра зни ну у ли те ра ту ри о на чи ну на ко ји 
ко му ни ка ци ја ути че на мо ти ва ци ју, спро ве де но је ис тра жи ва ње на узо р ку 
за по сле них у ор га ни за ци ја ма у Гра ду Бе о гра ду. У ра ни јим сту ди ја ма 
ни је ис пи ти ва но на ко ји на чин ко му ни ка ци ја вр ши ути цај на иден ти фи-
ка ци ју за по сле них с ци ље ви ма, с ми си јом и ви зи јом, и с кул ту ром ор га-
ни за ци је. Та ко ђе, на овај на чин ни је по сма тран ути цај иден ти фи ка ци је 
на мо ти ва ци ју, по себ но у окру же њу ма ње раз ви је них зе ма ља као и на чин 
на ко ји се вр ши ути цај на по је ди не ва ри ја бле мо ти ва ци је. Ре зул та ти спро-
ве де ног ис тра жи ва ња су ука за ли да ин тер на ко му ни ка ци ја до при но си 
ве ћој иден ти фи ка ци ји за по сле них с ор га ни за ци јом и да има ди рек тан и 
по зи ти ван ути цај на мо ти ва ци ју за по сле них ко ја је по сма тра на кроз ниво 
њи хо ве си гур но сти, при пад но сти и са мо по твр ђи ва ња. Та ко ђе су ука за ли да 
иден ти фи ка ци ја за по сле них с ор га ни за ци јом до во ди до ве ће мо ти ва ци је. 
Осим то га, уста но вље но је да је ути цај ко му ни ка ци је на мо ти ва ци ју дво-
јак. Је дан део тог ути ца ја од и гра ва се ди рект но, док се дру ги од и гра ва 
пу тем по ве ћа ња иден ти фи ка ци је за по сле них с ци ље ви ма, с ми си јом, 
ви зи јом и с кул ту ром ор га ни за ци је. 
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Овај рад до при но си бо љем раз у ме ва њу зна ча ја ин тер не ко му ни ка-
ци је у ја ча њу мо ти ва ци је и упу ћу је на зна чај ис пи ти ва ња на чи на на ко ји 
се овај ути цај од ви ја. Глав ни до при нос ра да је што ис пи ту је прет по ста-
вље не ве зе у ор га ни за ци ја ма ма ње раз ви је не зе мље у ко ји ма је ова ве за 
рет ко те сти ра на. Осим то га, ра ди се о ор га ни за ци ја ма ко је оства ру ју 
ди рек тан кон такт с ко ри сни ци ма, и у ко ји ма је до при нос мо ти ви са них 
за по сле них ис по ру ци услу ге ви со ког ква ли те та од кључ ног зна ча ја. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња се од но се на три ор га ни за ци је, сред ње ве ли-
чи не, ко је по слу ју у под руч ју бан кар ства, ви со ког обра зо ва ња и тр го ви не 
на те ри то ри ји Гра да Бе о гра да, та ко да, иа ко ис тра жи ва ње да је ин те ре сант-
не уви де у од но се из ме ђу по сма тра них ва ри ја бли, при ли ком ту ма че ња 
ре зул та та тре ба има ти у ви ду на ве де на огра ни че ња. Ка ко је мо дел те сти-
ран на ма њем узо р ку, у ма њем бро ју ор га ни за ци ја и на ужем под руч ју, 
би ло би до бро по но ви ти ис тра жи ва ње, уз ува жа ва ње на ве де них огра ни-
че ња, јер су ова ква ис тра жи ва ња рет ка у овој обла сти.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА
Овај рад ре зул тат је ис тра жи ва ња на про јек ту ИИИ 45003 – Оп то елек-

трон ски на но ди мен зи о ни си сте ми – пут ка при ме ни Ин сти ту та за фи зи-
ку Зе мун, ко ји је фи нан си ран од Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

ЦИ ТИ РА НИ ИЗ ВО РИ И ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Al dag, Ra mon Ј. & Lo ren W. Ku zu ha ra (2015). Cre a ting High Per for man ce Te ams. USA, NY: 
Ro u tled ge.

Ashforth, Bla ke E. & Fred F. Mael (1989). So cial iden tity the ory and the or ga ni za tion. Aca
demy of Ma na ge ment Re vi ew, XIV (1): 20–39. 

Ashforth, Bla ke E.; Spen cer H. Har ri son & Ke vin G. Cor ley (2008). Iden ti fi ca tion in Or ga-
ni za ti ons: An Exa mi na ti on of Fo ur Fun da men tal Qu e sti ons. Jo u r nal of Ma na ge ment, 
XXXIV (3): 325–374. 

Bar rett, Ric hard (2014). The Va lu esDri ven Or ga ni za tion. USA, NY: Ro u tled ge.
Bar tels, Jos; Ad Pruyn, Men no de Jong & In ge Jo u stra (2007). Mul ti ple or ga ni za ti o nal le vels 

and the im pact of per ce i ved ex ter nal pre sti ge and com mu ni ca tion cli ma te. Jo u r nal of 
Or ga ni za ti o nal Be ha vi or, XXVI II (2): 173–190.

Bjer re ga ard, Kir sten; Ale xan der S. Ha slam, Avril Mew se & Tho mas Mor ton (2017). The sha red 
ex pe ri en ce of ca ring: a study of ca re-wor kers’ mo ti va ti ons and iden ti fi ca ti ons at work. 
Age ing & So ci ety, XXXVII (1): 113–138. 

Bla sko va, Mаrtina; Ru dolf Bla sko, Sta ni slaw Bor kow ski & Jo an na Ro sak-Sz yroc ka (2016). 
Se ar ching cor re la ti ons bet we en com mu ni ca tion and mo ti va tion. Com mu ni ca ti onsSci
en ti fic let ters of the Uni ver sity of Zi li na, XVI II (1A): 28–35.

Bo wers, Mic hael R. & Char les L. Mar tin (2007). Tra ding pla ces re dux: em ployee s as cu sto mers, 
cu sto mers as em ployee s. Jo ur nal of Ser vi ces Mar ke ting, XXI (2): 88-98.

Car mi nes, Ed ward G. & Ric hard A. Zel ler (1979). Re li a bi lity and Va li dity As ses sment. USA, 
Ca li fo r nia: SA GE Pu bli ca ti ons. 

Che ney, Ge or ge (1983). On the Va ri o us and Chan ging Me a nings of Or ga ni za ti o nal Mem ber-
ship: A Fi eld Study of Or ga ni za ti o nal Iden ti fi ca tion. Com mu ni ca tion Mo no graphs, L 
(4): 342–362.



225

Chi trao, Pradnya (2014). In ter nal com mu ni ca tion sa tis fac tion as an em ployee  mo ti va tion tool 
in the re tail sec tor in Pu ne. The Eu ro pean Jo u r nal of So cial & Be ha vi o u ral Sci en ces, 
X (3): 1541–1552.

Day, Da vid V. (2012). Le a der ship. In: Ste ve W. J. Ko zlow ski (Ed.), The Ox ford hand bo ok of 
or ga ni za ti o nal psycho logy. USA, NY: Ox ford Uni ver sity Press, 696–732.

Dolp hin, Ric hard R. (2005). In ter nal Com mu ni ca ti ons: To day’s Stra te gic Im pe ra ti ve. Jo u r nal 
of mar ke ting com mu ni ca ti ons, XI (3): 171–190.

Falk, Frank R. & Nancy B. Mil ler (1992). A pri mer for soft mo de ling. USA, Akron: Uni ver sity 
of Akron Press. 

For nell, Cla es & Da vid F. Larc ker (1981). Struc tu ral Equ a ti on Mo dels with Unob ser va ble 
Va ri a bles and Me a su re ment Er ror: Al ge bra and Sta ti stics. Jo u r nal of Mar ke ting Re se arch, 
XVI II (3): 382–388. 

Ha ir, Joe F.; Mar ko Sar stedt, Chri stian M. Rin gle & Je an net te A. Me na (2012). An as ses sment 
of the use of par tial le ast squ a res struc tu ral equ a ti on mo de ling in mar ke ting re se arch. 
Jo u r nal of the aca demy of mar ke ting sci en ce, XL (3): 414–433.

Ha ir Jr., Jo seph F.; Wil li am C. Black, Ba rry J. Ba bin & Rolph E. An der son (2010). Mul ti va ri a te 
da ta analysis. 7th edi tion. USA, NJ: Pren ti ce-Hall, Inc. Up per Sad dle Ri ver. 

Ha slam, Ale xan der S.; Cla re Po well & John C. Tur ner (2000). So cial iden tity, self-ca te go ri-
za tion, and work mo ti va tion: ret hin king the con tri bu tion of the gro up to po si ti ve and 
su sta i na ble or ga ni sa ti o nal out co mes. Ap plied Psycho logy, XLIX (3): 319–339.

Kay, Bon nie & Di a ne M. Chri stop hel (1995). The re la ti on ships among ma na ger com mu ni ca tion 
open ness, non ver bal im me di acy, and sub or di na te mo ti va tion. Com mu ni ca tion Re se arch 
Re ports, XII (2): 200–205. 

Ku va as, Bard; Ro bert Buch, An to i net te We i bel, An ders Dysvik & Chri sti na G. L. Ner stad 
(2017). Do in trin sic and ex trin sic mo ti va tion re la te dif fe rently to em ployee  out co mes? 
Jo u r nal of Eco no mic Psycho logy, LXI (Au gust): 244–258.

La za ro iu, Ge o r ge (2015). Work mo ti va tion and or ga ni za ti o nal be ha vi or. Con tem po rary Re a dings 
in Law and So cial Ju sti ce, VII (2): 66–75.

Mael, Fred F. & Bla ke E. Ashforth (1992). Alum ni and the ir al ma ma ter: A par tial test of the 
re for mu la ted mo del of or ga ni za ti o nal iden ti fi ca tion. Jo u r nal of Or ga ni za ti o nal Be ha vi or, 
XI II (2): 103–123.

Ma slow, Abra ham H. (1943). A the ory of hu man mo ti va tion. Psycho lo gi cal Re vi ew, L (4): 
370–396.

Mayo, El ton (2003). The hu man pro blems of an in du strial so lu tion. 11th edi tion. Lon don: Ro-
u tled ge.

Mis hra, Ka ren; Lo is Boynton & Aneil Mis hra (2014). Dri ving em ployee  en ga ge ment: The 
ex pan ded ro le of in ter nal com mu ni ca ti ons. In ter na ti o nal Jo u r nal of Bu si ness Com mu
ni ca tion, LI (2): 183–202.

Mo toi, Ga bri e la (2017). Co uld Em ployee s’ Mo ti va tion Be In cre a sed By A Bet ter Or ga ni za ti o nal 
Com mu ni ca tion? A So ci o lo gi cal Per spec ti ve. So cial Sci en ces and Edu ca tion Re se arch 
Re vi ew, IV (1): 174–190.

Na kra, Ras hmi (2006). Re la ti on ship bet we en Com mu ni ca tion Sa tis fac tion and Or ga ni za ti o nal 
Iden ti fi ca tion: An Em pi ri cal Study. Vi sion: The Jo ur nal of Bu si ness Per spec ti ve, X (2): 
41–51.

Ne to, Mário Te i xe i ra Re is; Lu a na Car la Fulgêncio da Sil va & Cláudia Apa re ci da Ave lar Fer-
re i ra (2018). In flu en ce of In ter nal Com mu ni ca tion on the Or ga ni za ti ons’ Per for man ce: 
Pro po si tion of Mo del. Fu tu re stu di es re se arch jo u r nal, X (2): 214–237.

Osa biya, Ba ba tun de Jo seph (2005). The ef fect of em ployee s mo ti va tion on or ga ni za ti o nal 
per for man ce. Jo u r nal of pu blic ad mi ni stra tion and po licy re se arch, VII (4): 62–75.

Por ter, Lyman W.; Gre gory A. Bi gley & Ric hard M. Ste ers (2003). Mo ti va tion and work be
ha vi or. 7th edi tion. McGraw-Hill/Ir win.

Pratt, Mic hael Ge rard (1998). To Be or Not to Be? Cen tral Qu e sti ons in Or ga ni za ti o nal Iden-
ti fi ca tion. In: Da vid A. Whet ten & Paul C. God frey (Eds.), Iden tity in Or ga ni za ti ons: 
Bu il ding The ory Thro ugh Con ver sa ti ons. Tho u sand Oaks, CA: Sa ge, 171–207.



226

Raj hans, Kir ti (2012). Ef fec ti ve or ga ni za ti o nal com mu ni ca tion: A key to em ployee  mo ti va tion 
and per for man ce. In ter sci en ce Ma na ge ment Re vi ew, II (2): 81–85.

Ra ma danty, Sa ri & Handy Mar ti nus (2016). Or ga ni za ti o nal Com mu ni ca tion; Com mu ni ca tion 
and Mo ti va tion in the Wo rk pla ce. Hu ma ni o ra, VII (1): 79–88.

Reed, Ken dra; Je rry R. Go olsby & Mic hel le K. Johnston (2016). Ex trac ting Me a ning and 
Re le van ce from Work: The Po ten tial Con nec tion Bet we en the Li ste ning En vi ron ment 
and Em ployee ’s Or ga ni za ti o nal Iden ti fi ca tion and Com mit ment. In ter na ti o nal Jo u r nal 
of Bu si ness Com mu ni ca tion, LI II (3): 326–342. 

Ruk ma na, Ha ris Dwi; So pi ah M. Pd MM & El fia No ra SE (2018). The Im pact of Or ga ni za tion 
Com mu ni ca tion on Em ployee  Per for man ce Thro ugh Em ployee ’s Work Mo ti va tion at 
Pt. Pu tri Pan da Unit Ii Tu lun ga gung, East Ja wa, In do ne sia. KnE So cial Sci en ces, III (3): 
211–227.

Sar stedt, Mar ko; Jo seph F. Ha ir, Chri stian M. Rin gle, Kai O. Thi e le & Si eg fried P. Gu der gan 
(2016). Esti ma tion is su es with PLS and CBSEM: Whe re the bi as li es! Jo ur nal of Bu si ness 
Re se arch, LXIX (10): 3998–4010.

Smidts, Ale; Ad Th. H. Pruyn & Ce es B. M. Van Riel (2001). The Im pact of Em ployee  Com-
mu ni ca tion and Per ce i ved Ex ter nal Pre sti ge on Or ga ni za ti o nal Iden ti fi ca tion. The Aca
demy of Ma na ge ment Jo u r nal, XLIV (5): 1051–1062. 

Tur ner, John C. (1985). So cial ca te go ri za tion and the self-con cept: a so cial cog ni ti ve the ory 
of gro up be ha vi or. In: Ed ward J. Law ler (Ed.), Advan ces in Gro up Pro ces ses: The ory 
and Re se arch. Gre en wich, Con nec ti cut: JAI Press, 77–121.

Van Dick, Rоlf & Ul rich Wag ner (2002). So cial iden ti fi ca tion among school te ac hers: Di men si ons, 
fo ci, and cor re la tes. Eu ro pean Jo u r nal of Work and Or ga ni za ti o nal Psycho logy, XI (2): 
129–149.

Van Dick, Rolf (2004). My job is my ca stle: Iden ti fi ca tion in or ga ni za ti o nal con texts. In: Cary 
L. Co o per & Ivan T. Ro bert son (Eds.), In ter na ti o nal Re vi ew of In du strial and Or ga ni
za ti o nal Psycho logy, 19: 171–203.

Van Knip pen berg, Daan (2000). Work mo ti va tion and per for man ce: A so cial iden tity per spec ti ve. 
Ap plied psycho logy, XLIX (3): 357–371.

Weg ge, Jürgen; Rolf Van Dick, Gary K. Fis her, Chri sti a ne Wec king & Kai Molt zen (2006). 
Work mo ti va tion, or ga ni sa ti o nal iden ti fi ca tion, and well-be ing in call cen tre work. Work 
& Stress, XX (1): 60–83. 

Ze it haml, Va la rie A.; Le o nard L. Be rry & Anant ha rant han Pa ra su ra man (1988). Com mu ni ca tion 
and con trol pro ces ses in the de li very of ser vi ce qu a lity. Jo u r nal of Mar ke ting, LII (2): 
35-48.



227

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

THE IM PACT OF IN TER NAL COM MU NI CA TION AND EM PLOYEE S’  
IDEN TI FI CA TION WITH THE OR GA NI ZA TION ON MO TI VA TION 

by

VE SNA MI LA NO VIĆ
“Union – Ni ko la Te sla” Uni ver sity, Bel gra de

Fa culty of Bu si ness Stu di es and Law
Knez Mi ha i lo va 33, Bel gra de, Ser bia

vmi la no vic555@gmail.com

KA TA RI NA RA DO SA VLJE VIC NJE GIĆ
Fa culty of Bu si ness Eco no mics and En tre pre ne ur ship

Mi tro po li ta Pe tra 8, Bel gra de, Ser bia
ra do sa vlje vic.k@gmail.com

SUM MARY: Mo ti va tion can ha ve a gre at im pact on the im pro ve ment of em ployee s 
and the or ga ni za ti o nal per for man ce. The re fo re, it is im por tant to exa mi ne which fac tors 
con tri bu te to the em ployee s’ mo ti va tion. Pre vi o us re se ar ches in the fi eld of or ga ni za ti o nal 
be ha vi or ra rely exa mi ned in which way com mu ni ca tion af fects em ployee s’ mo ti va tion. 
Relying on pre vi o us em pi ri cal re se arch, so cial iden tity the ory and self-ca te go ri za tion 
the ory, a mo del of the im pact of in ter nal com mu ni ca tion on the em ployee s’ mo ti va tion 
thro ugh the ir iden ti fi ca tion with the or ga ni za tion was for mu la ted. The mo del as su mes that 
the re is a di rect and po si ti ve im pact of in ter nal com mu ni ca tion on em ployee s’ iden ti fi ca tion 
with the or ga ni za tion, as well as the di rect and po si ti ve im pact of in ter nal com mu ni ca tion 
on em ployee s’ mo ti va tion. Ad di ti o nally, it as su mes in di rect ef fect of the in ter nal com-
mu ni ca tion on the em ployee s’ mo ti va tion thro ugh the ir iden ti fi ca tion. Com mu ni ca tion 
was ob ser ved thro ugh up ward and dow nward com mu ni ca tion (in for ma tion) flows, and 
thro ugh su per i ors’ com mu ni ca tion with the emp ha sis on li ste ning, which all re flect the 
com mu ni ca tion cli ma te. Iden ti fi ca tion was ob ser ved thro ugh the iden ti fi ca tion of the 
em ployee s with go als, mis sion and vi sion, and the cul tu re of the or ga ni za tion. The le vel 
of mo ti va tion was me a su red as the le vel in which em ployee s feel mo re se cu re, the le vel in 
which they feel that they be long to the or ga ni za tion, and the le vel of the ir self-con fir ma tion. 
The mo del was te sted on a sam ple of 144 em ployee s in three dif fe rent or ga ni za ti ons ope-
ra ting in the ter ri tory of Bel gra de (Re pu blic of Ser bia). The ob ser ved or ga ni za ti ons we re 
me di um-si zed firms that are ope ra ting in the fi eld of ban king, tra de, and hig her edu ca tion. 
The da ta we re col lec ted thro ugh on-li ne sur vey. The sur vey was con duc ted in the last 
qu ar ter of 2018. The sta ti sti cal met hod used was struc tu ral equ a ti on mo de ling thro ugh 
par tial squ a res (PLS-SEM). The re sults of the con duc ted re se arch re ve a led a po si ti ve and 
sta ti sti cally sig ni fi cant re la ti on ship bet we en in ter nal com mu ni ca tion and the le vel of 
em ployee s’ iden ti fi ca tion with the or ga ni za tion. It was al so con fir med that the em ployee s’ 
iden ti fi ca tion with the or ga ni za tion di rectly and po si ti vely in flu en ces the em ployee s’ 
mo ti va tion. In ad di tion, the re sults in di ca te that in ter nal com mu ni ca tion con tri bu tes to bet ter 
em ployee s’ mo ti va tion, and it was fo und that one part of this im pact is ac com plis hed di rectly, 
whi le the ot her part is ac com plis hed in di rectly, thro ugh the in cre a se of the em ployee s’ 
iden ti fi ca tion with the or ga ni za tion. Ba sed on the re sults, re com men da ti ons to ma na gers 
are pro po sed, as well as the gu i de li nes for fu tu re re se arch.

KEYWORDS: in ter nal com mu ni ca tion, em ployee s’ iden ti fi ca tion with the or ga ni-
za tion, em ployee s’ mo ti va tion, im pact
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СА ЖЕ ТАК: Пи та ња пер спек ти ве оп стан ка и про из вод ње до вољ них 
ко ли чи на и ква ли те та здрав стве но без бед не хра не у бу дућ но сти на ла зе се 
на вр ху ли сте при о ри те та са вре ме ног дру штва. Огра ни че ње нео б но вљи вих 
и об но вљи вих ре сур са (уз дра ма ти чан раст по пу ла ци је у све ту и кли мат-
ске про ме не) до дат но оте жа ва оства ре ње ово га ци ља. Про стор Ре пу бли ке 
Ср би је (а по себ но АП Вој во ди не) је у том сми слу по себ но зна ча јан као 
ре ги ја по год на за ова кву вр сту про из вод ње, ка ко за до ма ће по тре бе, та ко 
и за пла сман ових про из во да на свет ско тр жи ште. У ра ду су си стем ски пре-
до че не раз ли чи те вр сте озна ка (ге о граф ске озна ке по ре кла, стан дар ди, сер-
ти фи ка ти и др.) ко ји ма се мо гу озна ча ва ти про из во ди ко ји по се ду ју по себ не 
ка рак те ри сти ке. Ова кве озна ке про из во да на тр жи шту мо гу ути ца ти на 
њи хо ву бо љу по зи ци о ни ра ност и про да ју (све у куп ну ва ло ри за ци ју) јер 
про из во ди ко ји су њи ма озна че ни по сти жу и ви шу це ну.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: про из вод ња хра не,стан дар ди, сер ти фи ка ци о ни знак, 
ор ган ски про из вод, ге о граф ске озна ке

JEL: А12

Са вре ме ни раз вој ве ћи не др жа ва и ре ги о на све ви ше се ба зи ра на очу-
ва њу при род них до ба ра и спе ци фич но сти као и на не го ва њу на ци о нал них 
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и ре ги о нал них иден ти те та. Очу ва ње тих вред но сти од ви ја се на раз ли чи-
тим ни во и ма и уз раз ли чи те при сту пе. Све из ра же ни ји тренд на свет ском 
тр жи шту је на гла ше на же ља по тро ша ча за ау тен тич но шћу, тра ди ци јом 
и про из во ди ма ко ји се у том сми слу од ли ку ју по себ ним и ка рак те ри стич-
ним ква ли те том. На свет ском (али и до ма ћем) тр жи шту, све ве ћи је број 
ку па ца ко ји су спрем ни да пла те до дат ну вред ност за ова кве про из во де, а 
ко ји ис пу ња ва ју ви ше стан дар де у по гле ду ква ли те та, еко ло шких, етич ких 
и здрав стве них од ли ка.

За јед нич ка аграр на по ли ти ка Европ ске уни је (ЗАП) то ком сво јих 
го то во пе де сет го ди на тран сфор ми са ла је сво је при о ри те те. Од по ве ћа ња 
про из вод ње хра не, ско ро без об зи ра на тро шко ве, све до кон тро ле ви шка 
про из вод ње и пре ко мер них тро шко ва уз ис пу ња ва ње ни за дру штве них 
и еко ло шких нор ми. С дру ге стра не, Ре пу бли ка Ср би ја кон цен три са на је на 
за вр ша ва ње про це са тран зи ци је у тр жи шну еко но ми ју и ства ра ње ефи ка-
сног и кон ку рент ног по љо при вред ног сек то ра, узи ма ју ћи у об зир ак ту ел не 
дру штве не и еко ло шке про бле ме [Цвијановић и др. 2011: 368].

Иа ко има мо го то во три де сет го ди на не пре кид ног па да при вред не 
ак тив но сти, по себ но у ин ду стриј ском сек то ру, ко ји је знат но ути цао на 
сма ње ње не га тив них ути ца ја на ква ли тет ва зду ха, во де и зе мљи шта, што 
омо гу ћу је по ди за ње ни воа ква ли те та по љо при вред них и пре храм бе них 
про из во да, чи ни се да сла бо или у не до вољ ној ме ри ко ри сти мо све ком па-
ра тив не пред но сти ста ња у ко јем се на ла зи мо. Из ра же на де по пу ла ци ја, 
као и на гла ше но де мо граф ско ста ре ње уз ви ше де це ниј ске ми гра ци је ста-
нов ни штва из при вред но не раз ви је них оп шти на ка ур ба ним цен три ма, 
не ки су од глав них стра те шких про бле ма Ре пу бли ке Ср би је.

РАС ПО ЛО ЖИ ВИ РЕ СУР СИ И МО ГУЋ НОСТ ПРО ИЗ ВОД ЊЕ  
ЗДРАВ СТВЕ НО БЕЗ БЕД НЕ ХРА НЕ

Пре ко мер на екс пло а та ци ја при род них ре сурсâ и дру ги не га тив ни 
фак то ри пре ста ли су да бу ду ви дљи ви са мо за по све ће ни ке за шти те жи-
вот не сре ди не и очу ва ња при ро де и са да за о ку пља ју па жњу це ло куп не 
јав но сти. Са вре ме но дру штво да нас све ви ше стре ми ка дру гој вр сти бор-
бе, ува жа ва ју ћи по тре бе са вре ме ног дру штва и опре де ље ње ка кон цеп ту 
одр жи вог раз во ја као из ба лан си ра ном од но су за до во ље ња по тре ба и тен-
ден ци ји при вред ног ра ста, уз нео п ход но очу ва ње жи вот не сре ди не. На ме ће 
се по тре ба ка од го вор ни јој упо тре би ре сур са уз нео п ход но раз ви ја ње све-
сти о пи та њи ма жи вот не сре ди не и спро во ђе њу основ них стра те шких 
ак тив но сти ко ји ма се де фи ни шу план ски прин ци пи и кри те ри ју ми да љег 
раз во ја [Павловић и др. 2016: 553].

Про бле ми ко је са со бом но си на ру ша ва ње при ро де на пи је де стал су 
до ве ли про бле ме жи вот не сре ди не. До са да шње ме ре и пра ви ла по на ша ња 
за шти те жи вот не сре ди не ни су до вољ ни. Из град ња ху ма ног дру штва 
ко је ће се трај но раз ви ја ти у скла ду са при ро дом, во де ћи ра чу на о пра ву 
бу ду ћих ге не ра ци ја ни је са мо иде ал ко јем тре ба да те жи мо, већ ну жна 
по тре ба са вре ме ног чо ве чан ства. Еко ло шка свест ни је са мо па сив на сли ка 
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објек тив ног ста ња о жи вот ној сре ди ни, она мо ра да бу де ак тив ни но си лац 
нео п ход ног урав но те же ња еко ном ских ци ље ва уз при ме ну по слов не ети ке 
[Miladinović 2008: 235].

Са вре ме ни еко но ми сти са гле да ва ју еко ном ски жи вот као ак тив ност 
ко ја се за сни ва на ра ци о нал ном из бо ру оскуд них сред ста ва (ко ја има ју и 
мо гу ћу ал тер на тив ну упо тре бу), за за до во ље ње од ре ђе них људ ских по тре-
ба. По јам „сред ста ва” че сто за ме њу ју пој мом ре сур си, ко јим се озна ча ва ју 
огра ни че на до бра ко ја чо век мо же тро ши ти, раз ме њи ва ти или ко ри сти ти 
за про из вод њу дру гих до ба ра [Марковић 2014: 31]. Еко но ми ја за сно ва на на 
фи ло зо фи ји и кон цеп ту кон стант ног при вред ног ра ста и про фи та да нас 
је су о че на са гра ни ца ма ко је по ста вља екос фе ра пла не те Зе мље. Ка да 
до ђе мо до тог ни воа раз во ја, је ди на мо гу ћа про гре сив на ал тер на ти ва је 
ква ли та тив ни дру штве ни раз вој, ко ји под ра зу ме ва еко но ми ју за сно ва ну 
на рав но те жи (ба лан су), а то је кон цепт одр жи вог раз во ја. Одр жи ви раз вој 
је про цес про ме на у ко ме екс пло а та ци ја ре сур са, упра вља ње ин ве сти ци-
ја ма, тех но ло шки раз вој и ин сти ту ци о нал не про ме не мо ра ју би ти кон зи-
стент не са бу ду ћим, а не са мо са са да шњим по тре ба ма [Штрбац и др. 
2012: 18–29].

Ква ли тет на жи вот на сре ди на пред ста вља jедан од пред у сло ва одр жи-
вог раз во ја. При род ни фак то ри су за то по себ но ва жни у при мар ној по љо-
при вред ној про из вод њи а по себ но осо би не зе мљи шта, ква ли тет во де и 
кли мат ски усло ви има ју ве ли ки ути цај на ква ли тет од ре ђе ног по љо при-
вред ног про из во да. Спе ци фич на свој ства по љо при вред них про из во да 
за то на ста ју пр вен стве но за хва љу ју ћи овим при род ним фак то ри ма и усло-
ви ма као што су под не бље, кли ма, ре љеф, зе мљи ште, во де и др. али и као 
ре зул тат на чи на и по ступ ка про из вод ње ка рак те ри стич них за од ре ђе но 
(ге о граф ско) под руч је.

Са гле да ва ју ћи при род не, кул тур не и дру ге по тен ци ја ле код нас, на-
ме ће се оп шти за кљу чак да је по треб но пред у зе ти мно го ви ше зна чај них 
ме ра ка ко би се по сто је ћи при род ни ре сур си бо ље ко ри сти ли, а ти ме и 
по ве ћао БДП. Ка да је у пи та њу про из вод ња хра не и ко ри шће ње зе мљи шног 
ре сур са ове ме ре и ак тив но сти об у хва та ју: (ур гент но) по ве ћа ње по вр ши-
на ко је се на вод ња ва ју, аде ква тан из бор ра тар ских кул ту ра, ко ри шће ње 
и прак тич ну при ме ну зе ле них из во ра енер ги је (би о ма се), ге о тер мал не 
енер ги је, енер ги је во де, ве тра и сун ца и др. По ред из у зет но ви со ког про-
цен та об ра ди вог по љо при вред ног зе мљи шта (83,2%) на те ри то ри ји АП 
Вој во ди на, од че га је чак 95% ква ли тет но об ра ди во зе мљи ште, при ме тан 
је ни зак стан дард гра ђа на. Је дан од узро ка (по ред ни жих при но са, из ра-
же не за ви сно сти од вре мен ских усло ва и др.) на ла зи се и у то ме што је 
ве ћи на про из во да ко ја се уз га ја на под руч ју АП Вој во ди на мер ка тил на 
ро ба ко ја не мо же да по стиг не ви со ку це ну и ко ја за ви си од тре нут ног 
ста ња на про дукт ним бер за ма.

Да кле, има мо огро ман про це нат по љо при вред ног зе мљи шта и из ра-
зи то плод ну зе мљу. Уз по сто је ћу сла бу ин ду стриј ску ак тив ност то ре зул-
ти ра ре ла тив но ква ли тет ном (не знат но за га ђе ном) жи вот ном сре ди ном. 
Ипак на ши про из во ди и по ред ових ква ли тет них при род них усло ва на 
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тр жи шту има ју ни ску це ну. Услед то га има мо ни зак стан дард зе мљо рад-
ни ка, из ра же ну де по пу ла ци ју (број умр лих је за го то во 30.000 ве ћи од 
бро ја но во ро ђе них) као и на гла ше но де мо граф ско ста ре ње (1/6 ста нов ни-
штва ста ра је 65 и ви ше го ди на). Ру рал но ста нов ни штво чи ни 17,5% у ЕУ, 
а у Ср би ји 43,6% [Србија 2020: Кон цепт раз во ја Ре пу бли ке Ср би је до 2020. 
го ди не, 2010: 3]. Та ко ђе, изрaжене су и ви ше де це ниј ске ми гра ци је ста-
нов ни штва из при вред но не раз ви је них оп шти на ка ур ба ним цен три ма 
[Програм раз во ја АП Вој во ди не 2014–2020, 2014: 13].

С дру ге стра не по сма тра но, ана ли зом ми гра ци о них кре та ња уста-
но вље но је да су она у ви со кој ко ре ла ци ји са раз ви је но шћу под руч ја и ви-
си ном БДВ-а по ста нов ни ку. На пред на ве де ни по да ци по сле ди ца су ви-
ше де це ниј ског ста ња, а са на ци ја зах те ва ду го роч но и озбиљ но стра те шко 
ре ша ва ње овог про бле ма. Јед но од ре ше ња је усме ра ва ње по љо при вред-
ни ка ка про из вод њи про из во да ко ји има ју ве ћу тр жи шну вред ност. То у 
мно гим слу ча је ви ма не зна чи ну жну пре о ри јен та ци ју про из во ђа ча на про-
из вод њу дру гих про из во да, већ на све оне ак тив но сти ко је се од но се на 
по ди за ње њи хо ве вред но сти.

ЕКО ЛО ШКИ КОН ТЕКСТ ПРО ИЗ ВО ДА, КОН КУ РЕНТ НОСТ  
И МЕ ЂУ НА РОД НИ СТАН ДАР ДИ

Сва ка људ ска де лат ност до во ди до ве ћег или ма њег не га тив ног ути-
ца ја на жи вот ну сре ди ну и рас по ло жи ве (нео б но вљи ве) ре сур се у нај ши-
рем сми слу. Ка да су у пи та њу по љо при вред ни про из во ди, по треб но је да се 
на гла си да је по себ но зна ча јан за га ђи вач жи вот не сре ди не сек тор по љо-
при вре де. Из про це са по љо при вред не про из вод ње до ла зи углав ном до 
еми си је раз ли чи тих га со ва, азот них ок си да, амо ни ја ка и ме та на као по-
сле ди ца при род не де ни три фи ка ци је и ко ри шће ња ђу бри ва. Та ко ђе, упо-
тре ба ђу бри ва и пе сти ци да до во ди до за га ђе ња зе мљи шта и под зем них 
во да као и про це са еу тро фи ка ци је. Ка да се овом до да и сма ње ње ху му сног 
сло ја, еол ска еро зи ја, по пла ве и упо тре ба ГМО, по ста је ја сно да је за одр-
жи ву по љо при вред ну про из вод њу нео п хо дан са свим дру га чи ји при ступ 
од оно га ко ји смо до са да при ме њи ва ли у сва ко днев ној прак си.

Про пи си и стан дар ди ква ли те та по ста ју све стро жи па је ве о ма ва-
жно да про из во ди, а по себ но они на ме ње ни из во зу, бу ду у скла ду с њи ма. 
На при мер, иден ти фи ка ци јом вр сте и ме ста по ја вљи ва ња не га тив них 
еко ло шких ути ца ја, а кроз ве зи ва ње за све тех нич ко-тех но ло шке и дру ге 
еле мен те про из во да. Ово мо же да под ра зу ме ва стан дар де про из во да, ма-
те ри јал не и енер гет ске ин пу те, сâм про цес до би ја ња про из во да, ње го во 
па ко ва ње, скла ди ште ње, тран спорт, ко ри шће ње и од ла га ње ис ко ри шће-
ног про из во да и нус про и зво да, као и све еми си је то ком свих прет ход но 
на ве де них фа за. У та квим усло ви ма, еко ло шки иде а лан про из вод био би 
онај ко ји, с јед не стра не не про у зро ку је ни ка кве штет не еми си је у еко ло-
шки си стем, а ко ји с дру ге стра не зах те ва нај ма ње мо гу ће утро шке при-
род них ре сур са. Ути цај на жи вот ну сре ди ну је сва ка про ме на жи вот не 
сре ди не, би ло по гор ша ње или по бољ ша ње, ко ја је, пот пу но или де ли мич но, 
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ре зул тат ак тив но сти, про из во да или услу га не ке ор га ни за ци је или по је-
ди на ца. Спре ча ва ње за га ђе ња под ра зу ме ва при ме ну ино ви ра них про це-
са, прак се, ма те ри ја ла или про из во да ко ји ма се из бе га ва, сма њу је или 
кон тро ли ше за га ђи ва ње. Ово об у хва та и ре ци кли ра ње, об ра ду, про ме не 
про це са, кон трол не ме ха ни зме, ефи ка сну упо тре бу и суп сти ту ци ју ма те-
ри ја ла. По тен ци јал не ко ри сти од спре ча ва ња за га ђи ва ња об у хва та ју сма-
ње ње штет них ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, по ве ћа ње ефи ка сно сти и 
сма ње ње тро шко ва [Lukinović i dr. 2017: 243]. Одр жи ви раз вој се по сти же 
ин те гра ци јом еко ном ског на прет ка са за шти том жи вот не сре ди не и дру-
штве ним на прет ком [La a ra i fi et al. 2017: 45].

Гло бал на кон ку рент ност под сти че ком па ни је да ула жу све ви ше и 
ви ше ре сур са у по ве ћа ње ефи ка сно сти упра вља ња. У по след ње вре ме ова 
си ту а ци ја је до ве ла до ду бо ких про ме на [Ren zi and Cap pel li 2000: 852], тржи-
ште све ви ше на ме ће по тре бу ува жа ва ња ку па ца ко ји ма је етич ки на ста-
нак про из во да опре де љу ју ћи фак тор. Ја ча ње све сти по тро ша ча ни је до шло 
од јед ном, оно је ста са ва ло то ком го ди на, на кри ли ма мно гих афе ра ко је 
су за бри ња ва ле по тро ша че, би ло да се ра ди о зло у по тре ба ма рад не сна ге 
у зе мља ма ју го и сточ не Ази је, би ло да су у пи та њу еко ло шке ка та стро фе 
иза зи ва не ши ром пла не те. Ку по ви на про из во да све ви ше по ста је ге о по ли-
тич ки чин у коjeм је глас ку па ца од лу чу ју ћи [Go le man 2009: 174]. Куп ци 
су при мар ни по кре та чи при ти ска на про из во ђа че да пре ду зму ме ре за-
шти те жи вот не сре ди не и одр жи вог раз во ја. На ин сти ту ци о нал ном ни воу, 
нај ве ћи по кре тач за пред у зи ма ње ме ра одр жи вог раз во ја и дру штве но 
од го вор ног по сло ва ња чи не оба ве зе ускла ђи ва ња с ва же ћим про пи си ма 
[Denić i dr. 2015: 734].

Нај ве ћу и нај зна чај ни ју ме ђу на род ну ор га ни за ци ју у обла сти стан-
дар ди за ци је пред ста вља ИСО (In ter na ti o nal Or ga ni sa tion for Stan dar di za tion). 
ИСО је мре жа на ци о нал них ин сти ту та из 162 зе мље и ујед но је нај ве ћа 
свет ска ин сти ту ци ја за раз вој стан дар да. Стан дард (у нај ши рем сми слу) 
пред ста вља до ку мент ко јим се утвр ђу ју пра ви ла, смер ни це или ка рак те-
ри сти ке за од ре ђе не ак тив но сти или њи хо ве ре зул та те ра ди оства ри ва ња 
оп ти мал ног ни воа пер фор ман си у од ре ђе ној обла сти. Они мо гу би ти ин-
тер на ци о нал ни, ре ги о нал ни, на ци о нал ни, гран ски и ин тер ни а при ме на 
стан дар да (нај че шће) ни је оба ве зу ју ћа, осим ако то ни је од ре ђе но тех нич-
ким или дру гим про пи сом до не тим за ис пу ње ње од ред би за ко на. Као осно-
ва за из ра ду стан дар да ко ри сте се до стиг ну ћа на у ке и прак се у од ре ђе ној 
обла сти као и ме ђу на род ни стан дар ди и пре по ру ке.

По што ва ње зах те ва кон ку рент ног и је дин стве ног тр жи шта нео п ход но 
је за пут Ср би је ка ЕУ и члан ству у Свет скoј трговинскoј ор га ни за ци ји 
(СТО). Мо ра ју се усво ји ти ме ре ко ји ма се обез бе ђу ју сло бо дан про ток робa, 
од но сно тр го ви на без не по треб них тех нич ких пре пре ка, ко ри шће њем 
про пи са, стан дар да и по сту па ка за оце њи ва ње уса гла ше но сти про из во да, 
во де ћи при то ме ра чу на да се на тр жи ште ста вља ју ква ли тет ни и без бед ни 
про из во ди. Би тан пред у слов у том сми слу је и ус по ста вља ње ефи ка сног 
на ци о нал ног си сте ма ин фра струк ту ре ква ли те та, што пред ста вља ви со ко 
ин те гри са ну мре жу ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја у обла сти стан дар ди за ци је, 
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ме тро ло ги је, акре ди та ци је и оце њи ва ња уса гла ше но сти са зах те ви ма тех-
нич ких про пи са и стан дар да (укљу чу је ис пи ти ва ње, кон тро ли са ње и сер-
ти фи ка ци ју про из во да). У скла ду с тим, на на ци о нал ном ни воу се до но се 
пр во пре по ру ке, за тим ди рек ти ве и нај зад стан дар ди ква ли те та про из во да 
и упра вља ња (на пр. се ри је ИСО 9000, 14000, 18000, 22000, 50000 и др.).

Стан дар ди ко ји се уже при ме њу ју на пре храм бе не про из во де/хра ну 
по сто је као оп шти стан дар ди или пре по ру ке за сле де ће зах те ве: де кла ри-
са ње, ади ти ве за пре храм бе не про из во де, кон та ми нан те, ме то де ана ли зе 
и узи ма ња узо ра ка, хи ги је ну хра не, ди је те ти ку (ис хра ну) и хра ну с по себ-
ном ди је тет ском на ме ном, остат ке ве те ри нар ских ле ко ва у хра ни, остат ке 
пе сти ци да у хра ни и др.

Са вре ме но тр жи ште је пре за си ће но огром ном по ну дом, па су по тро-
ша чи у по зи ци ји да бу ду све зах тев ни ји и из бир љи ви ји при ли ком свог 
из бо ра про из во да ко је же ле да ку пе. Од лу ку о ку по ви ни про из во да, по-
тро ша чи до но се по кре ну ти сво јим уну тра шњим мо ти ви ма, али и во ђе ни 
број ним дру гим спољ ним ути ца ји ма и ин фор ма ци ја ма. Мно го број ни 
ре ги о ни и др жа ве по кре ну ли су кам па ње обе ле жа ва ња сво јих вр хун ских 
про из во да по себ ним озна ка ма, ко ји ма же ле да кроз уво ђе ње по себ них 
сер ти фи ка та, сво је нај бо ље на ци о нал не про из во де по др же ка ко у уну тра-
шњој тр го ви ни [Србија 2020: Кон цепт раз во ја Ре пу бли ке Ср би је до 2020. 
го ди не, 2010: 3], та ко и да их још ви ше пре зен ту ју чи та вом све ту.

СТАН ДАР ДИ ЗА ЦИ ЈА И ДРУ ГА ОБЕ ЛЕЖ ЈА ПРО ИЗ ВО ДА  
С ПО СЕБ НИМ КА РАК ТЕ РИ СТИ КА МА

Кон цепт дру штве не од го вор но сти на стао је као ре зул тат по тре бе за 
но вим из во ри ма еко ном ског ра ста уз ин ве сти ра ње у чи сти ју про из вод њу, 
енер гет ску ефи ка сност и очу ва ње жи вот не сре ди не [Stefanović i Aći mo vić 
2015: 734]. По ве ћа но ин те ре со ва ње за дру штве ну од го вор ност на ста је услед 
по ве ћа не све сти о етич ким про бле ми ма и све из ра же ни јим ви до ви ма 
по сле ди ца кли мат ских про ме на. Уло га ко ју тр жи ште и по тро ша чи има ју 
вр ше ћи при ти сак на ком па ни је (да се ори јен ти шу ка они ма ко ји функ цио-
ни шу пре ма етич ким и еко ло шки оправ да ним стра те ги ја ма), „пре о бра-
жа ва их из бес по моћ них шра фо ва у си лу од ути ца ја”. Др жа ва Мејн (САД) 
има за кон ко ји са др жи од ред бе пре ма ко ји ма град ске и др жав не ин сти ту-
ци је при ли ком на бав ки опре ме мо ра ју тра жи ти до ка зе од до ба вља ча да 
ро ба не по ти че из фа бри ка ко је има ју из ра бљи вач ки од нос пре ма рад ној 
сна зи. Др жа ва Ви скон син (САД) је за ко ном оба ве за ла др жав не ин сти ту-
ци је да ку пу ју ре ци кли ра ни па пир (по сту па њу на сна гу за ко на раз ли ка 
у це ни из ме ђу обич ног па пи ра и ре ци кли ра ног би ла је огром на, вре ме ном 
се она у пот пу но сти из јед на чи ла). Че ти ри нај ве ћа тр го вин ска лан ца на 
све ту Wal lmart (САД), Te sco (В. Бри та ни ја), Ca re fo ur (Фран цу ска) и Me tro 
(Не мач ка) 2007. го ди не су осно ва ле Гло бал ни про грам свет ске ускла ђе-
но сти ка ко би се раз вио уни фи ко ва ни ко декс рад не сна ге у про из вод ним 
по го ни ма ко ји их снаб де ва ју ши ром све та. Они на ме ра ва ју да кроз над зор 
про из вод них про це са вр ше кон тро лу за бра не де чи јег и ро бов ског ра да, 
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ра сне и пол не дис кри ми на ци је и по ште но оп хо ђе ње и ис пла ту [Денић и 
др. 2015: 734].

Ка да су про из во ди у пи та њу, мо гућ ност да се кроз озна ке на ети ке-
ти куп ци упо зна ју са свој стви ма про из во да ко је ку пу ју уз до ступ ност 
ин фор ма ци ја и са зна ња о штет но сти од ре ђе них ма те ри ја или по ступ ка, 
до во де до сна жног ја ча ња куп ца као тр жи шне си ле. По тен ци јал ле жи у 
спрем но сти све ве ћег бро ја ку па ца да пла те до дат ну вред ност за про из-
во де ко ји су на ста ли пре ма етич ким и еко ло шким стан дар ди ма. Иа ко се 
још увек са мо део ку па ца во ди етич ким, еко ло шким или здрав стве ним 
ути ца јем при из бо ру про из во да, у зна чај ном је по ра сту број ку па ца ко ји 
је во љан да до дат но пла ти про из во де ко ји ис пу ња ва ју ви ше стан дар де 
[Denić i dr. 2015: 734]. По раст па жње ко ју овом про бле му по кла ња ју др жа-
ве и ком па ни је про пра ти ла је и по ја ва услу жних сер ви са ко ји куп ци ма и 
про из во ђа чи ма ну де увид у ба зе по да та ка ко је по ка зу ју раз ли чи те вр сте 
ана ли за етич но сти и еко ло шке по доб но сти од ре ђе них про из во да.

Уво ђе ње стан дар да ра ди по ве ћа ња ефи ка сно сти ра да пу тем уни фи-
ка ци је мо же има ти је дан или ви ше ци ље ва ко ји омо гу ћа ва ју да про из во ди, 
про це си и услу ге бу ду ускла ђе ни са сво јом на ме ном. Ти ме се по ди же ква-
ли тет услу га и исто вре ме но из ла зи у су срет по тре ба ма ко ри сни ка про из-
во да и услу га и до при но си по ди за њу ни воа њи хо вог за до вољ ства [Симић 
2017]. Фор мал ни по сту пак стан дар ди за ци је ро ба или услу га нај че шће се 
од ви ја кроз про цес сер ти фи ка ци је. Сер ти фи ка ци ја је по сту пак ко јим се 
утвр ђу је да про из вод, про цес или услу га, ис пу ња ва ју зах те ве ре ле вант ног 
стан дар да. Сер ти фи кат је зва нич на по твр да ко ју из да је овла шће но сер ти-
фи ка ци о но те ло, ко јом се по твр ђу је да је пред мет про ве ре (сер ти фи ка ци је) 
ускла ђен са зах те ви ма стан дар да [Институ т за стан дар ди за ци ју Ср би је, 2019].

ОзнакаСрпскиквалитет.Вла да Ре пу бли ке Ср би је по кре ну ла је 
про је кат озна ча ва ња срп ских про из во да и услу га ви шег ква ли те та „Срп
ски ква ли тет”. На ве де на озна ка би тре ба ло да, из ме ђу оста лог, упу ћу је 
и на то да се ра ди о про из во ди ма с не по но вљи вим и је дин стве ним осо би-
на ма којe укљу чу ју од ли ке срп ске тра ди ци је. У том ци љу Вла да РС 2016. 
го ди не, до не ла је Уред бу o озна ча ва њу по љо при вред них и пре храм бе них 
про из во да на ци о нал ном озна ком ви шег ква ли те та „Срп ски ква ли тет” 
[Службени гла сник РС 90/2016]. „Срп ски ква ли тет” је до бро вољ ни стан-
дард ква ли те та, ко јим се по себ ном озна ком га ран ту је ква ли тет про из во-
да спе ци фич них ка рак те ри сти ка, пре све га про из ве де них од си ро ви на 
ис кљу чи во с те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је и до ка за но ви шег ква ли те та 
у од но су на про из во де исте ка те го ри је на тр жи шту. Овом озна ком обе ле-
жа ва ју се по љо при вред ни и пре храм бе ни про из во ди у ци љу ин фор ми са ња 
до ма ћих и ино стра них по тро ша ча о њи хо вим по себ ним свој стви ма. По-
сту пак озна ча ва ња по љо при вред них и пре храм бе них про из во да озна ком 
„Срп ски ква ли тет” спро во ди Ми ни стар ство по љо при вре де. 

ОзнаканајбољеизВојводине. У ци љу иден ти фи ка ци је и про мо ци-
је нај ква ли тет ни јих про из во да из Вој во ди не, Са вет за стан дар ди за ци ју у 
са ста ву Се кре та ри ја та за при вре ду Из вр шног ве ћа АП Вој во ди не по кре-
нуо је 2003. го ди не по сту пак уста но вље ња зна ка „Нај бо ље из Вој во ди не”. 
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Од лу ка о уста но вље њу зна ка „Нај бо ље из Вој во ди не” слу жбе но је об ја вље-
на у Слу жбе ном ли сту АПВ [25/2004] [Si min i Ja nju šić 2014: 60], а 2008. 
го ди не Из вр шно ве ће АП до не ло је но ву Од лу ку о уста но вља ва њу зна ка 
„Нај бо ље из Вој во ди не” [Службени лист АПВ, 12/2008]. Од лу ком је ре-
гу ли са но пра во на ко ри шће ње овог зна ка за обе ле жа ва ње при род них, по љо-
при вред них, за нат ских, ин ду стриј ских и про из во да до ма ће ра ди но сти. 
Пра во на ко ри шће ње зна ка до де љу је се на три го ди не, а про из во ди или 
услу ге мо ра ју да ис пу ња ва ју усло ве про пи са не по себ ним пра вил ни ци ма 
о про из вод њи и услу га ма и њи хо вом ста вља њу у про мет. Пре храм бе ни 
про из во ди и уго сти тељ ске услу ге мо ра ју да за до во ље зах те ве HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Pints) стан дар да. Ко ли чи на про из во да и 
обим услу га мо ра ју кон стант но да за до во ља ва ју по тре бе тр жи шта, а про-
из вод би тре ба ло да има про фе си о нал но ди зај ни ран ви зу ел ни иден ти тет. 
Та ко ђе, про из во ди или услу ге мо ра ју да за до во ље по себ не кри те ри ју ме ко је 
утвр ђу ју екс перт ски ти мо ви за по је ди нач не гру пе про из во да и услу га. До-
дат ни кри те ри ју ми ко је би тре ба ло да за до во ље про из во ђа чи или да ва о ци 
услу га су сер ти фи ко ва ни си сте ми ме наџ мен та ква ли те том ИСО 9001 и 
ме наџ мен та за шти те жи вот не сре ди не ИСО 14001.

Сертификационизнак„Органскипроизвод”икодOrganicCon-
trolSystem.Тр жи ште за ор ган ске про из во де у кон стант ном је по ра сту, а 
њи хо ва це на је знат но ве ћа од кон вен ци о нал но уз га ја них про из во да. На 
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је из ра же ни су по вољ ни агро е ко ло шки усло-
ви и при род ни ре сур си за про из вод њу ор ган ске хра не. Ве ли ка по вр ши на 
ква ли тет ног зе мљи шта, во де, ре ла тив но сла бо за га ђен ва здух, као и тра ди-
ци о нал на ори јен та ци ја ве ћег бро ја про из во ђа ча ка ор ган ској про из вод њи, 
до бри су пред у сло ви за ши ру и при ме њи ву ор ган ску про из вод њу [Србија 
2020: Кон цепт раз во ја Ре пу бли ке Ср би је до 2020. го ди не, 2010: 3].

За ко ном о ор ган ској про из вод њи [Службени гла сник РС, 30/10] про пи-
са ни су усло ви и на чин обе ле жа ва ња и де кла ри са ња ор ган ских про из во да. 
За оба вља ње по сло ва кон тро ле и сер ти фи ка ци је у ор ган ској про из вод њи 
Ми ни стар ство да је овла шће ња за кон тро лу и сер ти фи ка ци ју. Овла шће не 
кон трол не ор га ни за ци је из да ју пи сме но уве ре ње (сер ти фи кат) ко јим се 
по твр ђу је да је ор ган ски про из вод про из ве ден у скла ду са за ко ном и про-
пи си ма до не тим на осно ву ње га. Про из во ђач чи је ме то де ор ган ске биљ не 
про из вод ње об у хва та ју из бор вр ста и сор ти би ља; пло до ред; си сте ме об ра-
де зе мљи шта; сред ства и на чин ђу бре ња; си стем одр жа ва ња плод но сти 
зе мљи шта; на чин су зби ја ња биљ них бо ле сти, ште то чи на и ко ро ва; на чин 
са ку пља ња ди вљих биљ них вр ста из при род них ста ни шта, мо гу се обра-
ти ти овла шће ној кон трол ној ор га ни за ци ји за вр ше ње кон тро ле и сер ти-
фи ка ци ју. На осно ву из ве шта ја о из вр ше ним кон тро ла ма, из да је се сер ти-
фи кат за ор ган ски про из вод ко ји ва жи го ди ну да на од да на из да ва ња.

Пра вил ни ком о кон тро ли и сер ти фи ка ци ји у ор ган ској про из вод њи 
и ме то да ма ор ган ске про из вод ње [Службени гла сник РС, 48/11] про пи сан 
је из глед озна ке и на ци о нал ног зна ка ко јим се обе ле жа ва ју до ма ћи не пре-
ра ђе ни сер ти фи ко ва ни ор ган ски про из во ди. На ци о нал на озна ка „Ор ган ски 
про из вод” га ран ту је да је про из вод про шао кроз про цес у скла ду с про пи-
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си ма од овла шће не кон трол не ор га ни за ци је ко ја је из вр ши ла сер ти фи ка-
ци ју тог про из во да, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ор ган ска про-
из вод ња. До ма ћи пре ра ђе ни сер ти фи ко ва ни ор ган ски про из вод мо же се 
обе ле жи ти овом озна ком ако са др жи нај ма ње 95% ор ган ски про из ве де них 
са сто ја ка. Про из во ди ко ји са др же озна ку „Ор ган ски про из вод” у спи ску 
са сто ја ка мо гу са др жа ти и тер ми не, од но сно скра ће ни це ко је озна ча ва ју 
по ре кло ор ган ског про из во да (еко ло шки, би о ло шки, ор га ник, од но сно еко, 
био, орг и сл.). Про из во ди ко ји не ма ју озна ку Ор ган ски про из вод већ са мо 
пре фик се „Био”, „Еко” или „Ор ган ско”, ни су кон тро ли са ни и сер ти фи ко-
ва ни ор ган ски про из во ди.

До ма ћи биљ ни по љо при вред ни про из во ди ко ји су у тзв. пре ла зном 
пе ри о ду (пе ри од кон вер зи је тра је нај ма ње две го ди не за јед но го ди шње 
биљ не вр сте или три го ди не за ви ше го ди шње биљ не вр сте), али се про-
из во де пре ма ме то да ма ор ган ске по љо при вред не про из вод ње, мо гу се 
озна чи ти озна ком „Про из вод из до ба кон вер зи је”. Овом озна ком мо гу се 
обе ле жи ти про из во ди биљ ног по ре кла из пе ри о да кон вер зи је ко ји са др же 
ис кљу чи во је дан са сто јак по љо при вред ног по ре кла, по ис те ку ро ка од го-
ди ну да на од да на за кљу че ња уго во ра са овла шће ном кон трол ном ор га ни-
за ци јом. Пра вил ни ком о кон тро ли и сер ти фи ка ци ји у ор ган ској про из вод њи 
и ме то да ма ор ган ске про из вод ње [Службени гла сник РС, 48/11], про пи сан 
је из глед озна ка за серти фи ко ва ни про из вод из пе ри о да кон вер зи је.

Географскеознакепорекла. Ове озна ке мо гу да бу ду по тен ци јал ни 
из вор до дат не вред но сти про из во да и фак тор очу ва ња жи вот не сре ди не. 
Пр ви мул ти ла те рал ни спо ра зум ко јим се ре гу ли шу ге о граф ске озна ке је 
Па ри ска кон вен ци ја о за шти ти ге о граф ских озна ка из 1883. го ди не. До 
да нас је пот пи сан низ ме ђу на род них до ку ме на та ко ји ма се уре ђу је пра во 
ге о граф ских озна ка по ре кла. Ре пу бли ка Ср би ја је 1999. го ди не по твр ди-
ла За ко ном Ли са бон ски аран жман за хва љу ју ћи ко јим озна ке ге о граф ског 
по ре кла ко је су ре ги стро ва не за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је у дру гим 
чла ни ца ма пот пи сни ца ма, има ју на те ри то ри ји на ше др жа ве исто деј ство 
као да су ди рект но при ја вље не и ре ги стро ва не код нас. По себ но је зна чај-
но да пре ма Ли са бон ској кон вен ци ји, ро ба за шти ће на озна ком ге о граф ског 
по ре кла ни је пред мет та риф них ба ри је ра и не ма про пи са них кво та за 
из воз на тр жи ште ЕУ. У све ту 111 зе ма ља шти ти озна ке ге о граф ског по-
ре кла sui ge ne ris си сте мом, док 56 зе ма ља шти ти ге о граф ске озна ке пу тем 
жи го ва, сер ти фи ка ци о них или ко лек тив них жи го ва. Пре не ти на овај на чин 
по ру ку по тро ша чи ма о по себ ним ка рак те ри сти ка ма свог про из во да, ње-
го вом по ре клу и по себ но сти ма је дан је од ци ље ва ка ко јем тре ба те жи ти 
јер та кви про из во ди на са вре ме ном тр жи шту по сти жу ви шу це ну. Та ва-
ло ри за ци ја је нај и зра же ни ја кроз ге о граф ске озна ке по ре кла. Про из во ди 
ко ји но се озна ку за шти ће ног ге о граф ског по ре кла на под руч ју Европ ске 
уни је по сти жу це не ко је су ви ше из ме ђу 10% и 230% (ви на) у од но су на 
про из во де ко ји не ма ју ту озна ку. У Фран цу ској си ре ви ко ји но се озна ку 
за шти ће ног ге о граф ског по ре кла има ју ви шу це ну од го то во 2 евра у од-
но су на дру ге слич не си ре ве без озна ке. То до во ди и до по ве ћа ња це на 
дру гих чи ни ла ца у лан цу про из вод ње, пa је и от куп на це на ли тре мле ка 
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за про из вод њу чу ве ног фран цу ског си ра Бо фор из но си ла 0,57 евра, што 
је 90% ви ше од це не си ро вог мле ка за про из вод њу си ра, ко ја је 0,30 евра 
[Стојановић 2011]. Ре пу та ци ја сте че на за хва љу ју ћи при род ним усло ви ма 
(под не бљу и дру гим ге о граф ским осо би на ма), као и на по ри ма мно гих 
ге не ра ци ја љу ди од ре ђе ног кра ја, чи ни о ци су ко ји про из во ди ма из од ре-
ђе них сре ди на да ју мно го ве ћу кон ку рент ску пред ност на тр жи шту у од-
но су на исте или слич не вр сте про из во да, ко ји се из ра ђу ју под дру га чи јим 
ге о граф ским усло ви ма и од стра не дру гих про из во ђа ча [Јањић 1982: 155]. 
По себ ни при род ни усло ви и ду го го ди шње ис ку ство љу ди из од ре ђе ног 
ге о граф ског под руч ја, ства ра ју у све сти по тр о ша ча ути сак да од ре ђе ни 
про из во ди из од ре ђе не сре ди не, са др же спе ци фич на свој ства и по се бан 
ква ли тет, ко ји се вре ме ном при хва та ју и као део иден ти те та од ре ђе ног 
под не бља [Bec ker and Sta us 2008: 3].

При род ни и људ ски фак то ри од зна ча ја су код нај ве ћег бро ја про из-
во да ко ји им, за јед но де лу ју ћи, обез бе ђу ју по се бан ква ли тет (раз не вр сте 
ал ко хол них пи ћа, си ре ви, итд). Код не ких про из во да од лу чу ју ћу уло гу 
има тра ди ци о на лан на чин про из вод ње уса вр шен у од ре ђе ном кра ју. Ве-
ћи на на ци о нал них про пи са о ге о граф ским озна ка ма по ре кла де фи ни ше 

Сли ка 1. Раз ли ке у про сеч ној це ни (из ра же но у еври ма) екс тра де ви чан ског уља 
са ге о граф ским по ре клом и це не екс тра де ви чан ског уља без ге о граф ске озна ке 

по ре кла [Ca ce res Cla ve ro et al. 2006]
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пред мет прав не за шти те по ре кла као про из вод чи ји су ква ли тет и по себ на 
свој ства пре те жно усло вље ни ге о граф ским усло ви ма ко ји об у хва та ју људ-
ске и при род не фак то ре, а чи ји на зив пред ста вља ге о граф ски на зив зе мље, 
ре ги о на или ме ста из ко јег по ти че. Пре ма по след њим по да ци ма на зва нич-
ном сај ту Европ ске уни је [E u ro pean Com mis sion, 2013] уку пан го ди шњи 
обрт оства рен тр го ви ном са мо про из во ди ма са за шти ће ним ге о граф ским 
по ре клом из но си око 54 ми ли јар де евра. По ве ћа ње це не и ве ћи при хо ди, 
до во де до по бољ ша ња усло ва ра да и жи во та на се лу, раз во ја ин фра струк-
ту ре (пу те ва, во до во да, шко ла, здрав стве не слу жбе, деч јих уста но ва, до-
мо ва кул ту ре), раз во ја се о ског ту ри зма, до ма ће ра ди но сти и дру гих де-
лат но сти. Ува жа ва ју ћи зна чај по тен ци ја ла и зна чај ге о граф ских озна ка 
Европ ски пар ла мент до био је мо гућ ност да кон зор ци јум спро ве де стра-
те ги је за упра вља ње снаб де ва њем [Swin nen 2015].

Тре нут но и ак ту ел но ста ње (сајт – Спи сак озна ка ге о граф ског по ре кла 
ре ги стро ва них у За во ду за ин те лек ту ал ну сво ји ну) код нас по ка зу је да је 
од укуп но 78 ре ги стро ва них ге о граф ских озна ка по ре кла пред За во дом 
за ин те лек ту ал ну сво ји ну, 60 до ма ћих озна ка ге о граф ског по ре кла: Го ве ђа 
ужич ка пр шу та, Свињ ска ужич ка пр шу та, Ужич ка сла ни на, Срем ски 
ку лен, Срем ска до ма ћа ко ба си ца, Срем ска са ла ма, По жа ре вач ка ко ба си-
ца, Ртањ ски чај, Кри во вир ски кач ка ваљ, Хо мољ ски ов чи ји сир, Хо мољ ски 
ко зји сир, Хо мољ ски кра вљи сир, Ба нат ски ри злинг, Ја го дин ска ру жи ца, 
Вр шач ко шам пи он пи во, Ко со во по ље (Am sel feld, Fi eld of the black bird, 
Champ de mer le), Ко сов ско ви но (Am sel fel der), При зрен, Метохијa (Me tohy), 
Кла дов ски ка ви јар (Ca vi ar of Kla do vo), Во да Врњ ци, Апа тин ско је лен пи во, 
Бу ја но вач ка ми не рал на во да Aqua He ba, Пи рот ски ћи лим, Си ро гој но, 
Ми не рал на во да Ду бо ка, Би сер но остр во, му скат кро кан, Књаз Ми лош 
Бу ко вич ка ба ња, Пе тров ска Кло ба са (Пе тро вач ка ко ба си ца), Ле ско вач ко 
рoш тиљ ме со (за пље ска ви це и ће вап чи ће), Ва љев ски ду ван чва р ци, Бер мет, 
Свр љи шки кач ка ваљ, Кар ло вач ки ри злинг, Фу то шки све жи и ки се ли 
ку пус, Хо мољ ски мед, Ариљ ска ма ли на, Свр љи шки бел муж, Без дан ски 
да маст, Ста ро пла нин ски кач ка ваљ, Ле ско вач ки до ма ћи ај вар, Фру шко гор-
ски ли пов мед, Ка чер ски мед, Сје нич ки ов чи ји сир, Сје нич ка јаг ње ти на, 
Пи рот ски кач ка ваљ од кра вљег мле ка, Сом бор ски сир, Ечан ски ша ран, 
Зла тар ски сир, Сје нич ки кра вљи сир, Ле ме шки ку лен, Вр шач ка шун ка, 
Вр бич ки бе ли лук, Ђер дап ски мед, Обла чин ка из Обла чи не, Чи го та, 
Свр љи шки кра вљи сир, Бе геч ка шар га ре па, Вла син ски мед и Сје нич ка 
сте ља [Елаборати за озна ке ге о граф ског по ре кла ре ги стро ва не у За во ду 
за ин те лек ту ал ну својину].

ЗА КЉУ ЧАК

Аграр на и ру рал на по ли ти ка, ко ја по љо при вред ни ци ма омо гу ћа ва 
кон ти ну и ра ну и ста бил ну про из вод њу и при ме рен жи вот ни стан дард, а 
по тро ша чи ма ква ли тет ну и здрав стве но без бед ну хра ну пре ма при хва-
тљи вим це на ма (уз очу ва ње и за шти ту жи вот не сре ди не), циљ је ко јем 
те жи ве ли ки број зе ма ља Европ ске уни је и ко јем тре ба да те жи мо и ми. 
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Ка ко би се ис ко ри сти ли по тен ци ја ли ко ји по сто је у Ре пу бли ци Ср би ји 
(АП Вој во ди ни) тре ба ло би из ра ди ти ба зу свих по љо при вред но-пре храм-
бе них про из во да ко ји има ју по тен ци јал за за шти ту ге о граф ског по ре кла. 
Та ква ба за по да та ка би омо гу ћи ла ре ал но са гле да ва ње по тен ци ја ла и 
ра ци о нал ну упо тре бу свих рас по ло жи вих ре сур са.

Ува жа ва ју ћи на пред на ве де не ана ли зе ста ња при род них усло ва, ре-
сур са и при вре де на под руч ју Ре пу бли ке Србијe (АП Војводинe), на ме ће 
се за кљу чак да је нео п хо дан раз вој одр жи ве еко ло шки при хва тљи ве, мул-
ти функ ци о нал не про дук тив не и кон ку рент не по љо при вре де ко ја ис пу ња-
ва еко ном ске, еко ло шке и ме ђу на род не стан дар де. По ве ћа њем це не про из-
во да кроз до дат не вред но сти, пре све га оли че не у ге о граф ским озна ка ма 
по ре кла, као и сер ти фи ко ва ним про из во ди ма, ства ра се до бра по ла зна 
тач ка за ства ра ње усло ва за за по шља ва ње, оста нак мла дих и ква ли тет ни ји 
жи вот на се лу. Ти ме би се по тен ци јал но мо гли знат но убла жи ти глав ни 
стра те шки про бле ми ко ји су из ра же ни на под руч ју не са мо АП Вој во ди не, 
већ и чи та ве Ре пу бли ке Ср би је, а то су ми гра ци је из ру рал них сре ди на 
пре ма гра до ви ма, од у ми ра ње се ла и ло ша де мо граф ска сли ка. Ко ра ци ко ји 
су до са да учи ње ни у до дат ној ва ло ри за ци ји по љо при вред них про из во да 
код нас ни су још увек до вољ ни. За по че ти су и мно ги ре форм ски про це си 
ко ји ни су ре а ли зо ва ни у нео п ход ном и по треб ном оби му. Озна ча ва ње 
про из во да не ма са мо ре клам ну и мар ке тин шку функ ци ју јер на зна ча ва-
ње од ре ђе них стан дар да ко је про из вод ис пу ња ва, при вла чи по тро ша че 
јер им га ран ту ју без бед ност, по у зда ност и ква ли тет. Дру штве ни ефе кат 
ово га је ипак да ле ко ши ри, стан дар ди за ци јом „еко ло шких про из во да” 
чу ва ју се жи вот на сре ди на и здра вље ста нов ни штва, ви ше це не ова квих 
про из во да до во де до ве ћег стан дар да и бо љег жи во та у ру рал ним сре ди-
на ма и др. Због то га је ва жно пер ци пи ра ти озна ча ва ња про из во да као ва жно 
ору ђе ко јим се мо гу уна пре ди ти мно ги зна чај ни фак то ри (по ред свих 
на ве де них, по себ но же ли мо да на гла си мо еко ном ски) кроз по бољ ша ну 
ва ло ри за ци ју ова квих про из во да. У том ци љу (а на осно ву ак ту ел ног са-
гле да ва ња свих ових трен до ва), све ово је мо гу ће стра те шки са гле да ва ти и 
на да ље, кроз ре а ли за ци ју ком плек сних и ин тер ди сци пли нар них ис тра-
жи ва ња ко ја би об у хва ти ла све на пред на ве де не аспек те а у са вре ме ном 
и раз вој ном кон тек сту по љо при вред не про из вод ње.

ЗА ХВАЛ НОСТ

Рад пред ста вља при лог про јек ту у окви ру Оде ље ња за при род не на-
у ке Ма ти це срп ске „Пи та ња жи вот не сре ди не и мо гућ ност про из вод ње 
здрав стве но без бед не хра не у АП Вој во ди ни”, ко ји фи нан си ра По кра јин-
ски се кре та ри јат за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра жи вач ку де лат ност 
и 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 is sue of the per spec ti ve of sur vi val and pro duc tion of suf fi ci ent 
amo unts and qu a lity of he alth-sa fe food in the fu tu re is on the top of the con tem po rary 
so ci ety’s pri o rity list. Li mi ta tion of non-re ne wa ble and re ne wa ble re so ur ces (as well as 
dra ma tic in cre a se of po pu la tion in the world and cli ma te chan ges) ad di ti o nally ma kes re ac hing 
this goal dif fi cult. The Re pu blic of Ser bia (and espe ci ally the Pro vin ce of Voj vo di na) is 
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in this sen se very sig ni fi cant as a re gion su i ta ble for this kind of pro duc tion, not only for 
do me stic ne eds, but al so for pla ce ment of the se pro ducts on the world mar ket. This pa per 
syste ma ti cally pre sents dif fe rent types of marks (ge o grap hi cal in di ca tion of ori gin, stan dards, 
cer ti fi ca tes, etc.) that might be used for la bel ling pro ducts that ha ve spe cial cha rac te ri stics. 
Such pro duct la bel might in f lu en ce the ir bet ter po si ti o ning and the ir sa le (the ove rall 
va lo ri sa tion), sin ce pro ducts mar ked by them ac qu i re hig her pri ces.

KEYWORDS: food pro duc tion, stan dards, cer ti fi ca te, or ga nic pro duct, ge o grap hi cal 
in di ca tion
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РАЗ ЛИ КА У ФЕР ТИ ЛИ ТЕ ТУ ИЗ МЕ ЂУ ЖЕ НА  
СА И БЕЗ ТЕР ЦИ ЈАР НОГ ОБРА ЗО ВА ЊА У СР БИ ЈИ

НА ТА ЛИ ЈА МИ РИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Ге о граф ски фа кул тет

Од сек за де мо гра фи ју
Сту дент ски трг 3, Бе о град, Ср би ја
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СА ЖЕ ТАК: Циљ ра да је да се раз ли ка у фер ти ли те ту из ме ђу же на са и 
без тер ци јар ног обра зо ва ња у Ср би ји „раз ло жи” на три ефек та ко ји ре флек-
ту ју од сту па ња у ре про дук тив ном по на ша њу из ме ђу ове две гру пе же на. 
При ме њен је ме тод де ком по зи ци је ба зи ран на по да ци ма По пи са ста нов ни-
штва и до ма ћин ста ва (2011). Овај ме тод омо гу ћа ва кван ти фи ка ци ју до при-
но са не у че ство ва ња у ре про дук ци ји, ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство 
(ефе кат ком по зи ци је) и сто па фер ти ли те та пре ма ста ро сти при ра ђа њу 
пр вог де те та (ефе кат сто па), у об ја шња ва њу раз ли ке у фе р ти ли те ту из ме ђу 
же на са и без тер ци јар ног обра зо ва ња (45–49, 50–54, 55–59). По ка за ло се да 
ефе кат ком по зи ци је и не у че ство ва ња у ре про дук ци ји до при но се у зби ру 
чак 80% раз ли ке у ни воу ра ђа ња из ме ђу ове две обра зов не ка те го ри је же на. 
Сла би ји ефе кат сто па од ра жа ва по при лич но ујед на чен мо дел за ви сно сти 
ни воа ра ђа ња и ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство (мо дел кван тум-тај-
минг ин тер ак ци је) код же на свих ни воа обра зо ва ња.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: фер ти ли тет, обра зо ва ње же на, ме тод де ком по зи ци је, 
Ср би ја

Не га тив на ве за из ме ђу фер ти ли те та и обра зо ва ња об ја шња ва се чи-
ње ни цом да по раст обра зо ва ња усло вља ва ве ће опор ту ни тет не тро шко ве 
ра ђа ња де те та [Bec ker 1991], као и ши ре ње пост ма те ри ја ли стич ких вред но-
сти и нор ми ко је об ли ку ју ни ске фе р ти ли тет не пре фе рен ци је [Lest ha eg he 
& Van de Kaa 1986]. Од ла га ње ра ђа ња код нај о бра зо ва ни јих, пр во бит но ини-
ци ра но ду жим про це сом шко ло ва ња, пре по зна то је као ди рек тан узрок ове 
не га тив не ве зе [So bot ka 2004; Bil la ri et al. 2006; Bhrol chain & Be a u jo uan 2012]. 
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Ис тра жи ва ња су по ка за ла да у усло ви ма по вољ не ин сти ту ци о нал не 
и дру штве не кли ме (као што су зе мље Скан ди на ви је), обра зо ва ни је же не 
по ка зу ју тен ден ци ју ка „на док на ђи ва њу” ка сног ула ска у ро ди тељ ство по-
ви ше ним сто па ма ра ђа ња у по зни јим го ди на ма жи во та, до при но се ћи на 
тај на чин су жа ва њу обра зов не раз ли ке фе р ти ли те та. Иа ко сти ца ње те р-
ци јар ног обра зо ва ња по вла чи ка сни је ра ђа ње пр вог де те та, по ви ше ним 
сто па ма ра ђа ња на кон три де се те и три де сет пе те го ди не жи во та нај о бра-
зо ва ни је же не те же „опо рав ку” плод но сти, што се че сто у ли те ра ту ри 
на зи ва кван тум-тај минг ин тер ак ци јом [Ren dall & Smal lwo od 2003; Ne els 
& De Watcher 2010; Frej ka 2012; Ca stro 2015]. 

Бе ринг тон, Сто ун и Бе и жу ан на гла ша ва ју да раз ли ка у фе р ти ли те ту 
пре ма обра зо ва њу же на све ви ше би ва де тер ми ни са на овом кван тум-тај минг 
ин тер ак ци јом. Ра де ћи ис тра жи ва ње за Ве ли ку Бри та ни ју, ау то ри су на 
јед ној стра ни ука за ли да обра зов ној ра зли ци фе р ти ли те та до ми нант но 
до при но се из ра же ни је од ла га ње ра ђа ња и по сле дич но фре квент ни је не-
у че ство ва ње у ре про дук ци ји код нај о бра зо ва ни јих же на у од но су на мање 
обра зо ва не (ко хор та ро ђе на 1950–1959. го ди не). На дру гој стра ни, ви ше 
сто пе ра ђа ња код нај о бра зо ва ни јих же на, ко је су пр во де те ро ди ле у три-
де се тим го ди на ма жи во та у од но су на ма ње обра зо ва не, „убла жа ва ју” обра-
зов ну раз ли ку фе р ти ли те та за око 16% у овој ко хор ти [Ber ring ton et al. 2015].

ЦИ ЉЕ ВИ И КОН ТЕКСТ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Прет ход на ис тра жи ва ња у Ср би ји та ко ђе су ука за ла на раз ли ке у фер-
ти ли те ту пре ма обра зо ва њу же на у сми слу ње го ве нај ни же вред но сти код 
нај о бра зо ва ни јих [Рашевић 2015]. Ме ђу тим, ис тра жи ва ње Н. Ми рић [2018] 
по ка за ло је да ге не рал но ути цај обра зо ва ња на фе р ти ли тет вре ме ном 
сла би на во де ћи по да так да је за вр шни фер ти ли тет нај о бра зо ва ни јих био 
за 20% ни жи у од но су на же не ко је не ма ју тер ци јар но обра зо ва ње у 2011. 
го ди ни, док је две де це ни је ра ни је (1991) овај про це нат из но сио чак 39%. 
Упра во је то био мо тив да се обра зов ној ди фе рен ци ја ци ји фе р ти ли те та 
де таљ ни је при сту пи и да се ис пи та шта, и у ко јој ме ри, њој до при но си.

Ин тен зив ни је од ла га ње ра ђа ња пре по зна то је као глав ни узрок ни жег 
фе р ти ли те та нај о бра зо ва ни јих же на у Ср би ји. Ра де ћи ана ли зу из мо мент не 
пе р спек ти ве, Ра ше вић и Ва сић [Rašević i Va sić 2017] су по ка за ли да по ло-
ви ну укуп ног ра ђа ња нај о бра зо ва ни је же не оства ре тек на кон 31. го ди не 
ста ро сти, док же не без тер ци јар ног обра зо ва ња по ло ви ну свог ра ђа ња 
оства ру ју до 24. го ди не. Од ла га ње ро ди тељ ства код нај о бра зо ва ни јих жена 
Ра ше вић [Rašević 2008] об ја шња ва зах те ви ма ко је пред же не по ста вља 
обра зов ни си стем, као и чи ње ни цом да је школ ска спре ма по ве за на с ни зом 
со ци јал них и пси хо ло шких фак то ра фер ти ли те та, ме ђу ко ји ма ис ти че 
за по сле ност, за ни ма ње, жи вот ни стан да рд, ста тус у дру штву, мо бил ност, 
ин ди ви ду ал не по тре бе и аспи ра ци је и мо гућ но сти њи хо вог оства ре ња, 
раз ли чи ти при ти сци и оба ве зе ко је се по ста вља ју пред же ну, по и ма ње 
вред но сти бра ка, по ро ди це и де це, пси хо ло шка це на ро ди тељ ства, це на мај-
чи ног вре ме на, ин ди ви ду а ли зам. Тре ба спо ме ну ти и со ци о ло шка ис тра-
жи ва ња ко ја су по ка за ла да се у тран зи ци о ним усло ви ма мла ди у Ср би ји 
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те шко оса мо ста љу ју ис ти чу ћи фе но мен „про ду же не мла до сти”, што у 
крај њој ли ни ји ре зул ти ра про лон ги ра њем сту па ња у брак и за сни ва ња 
по ро ди це [Ignjatović 2009; To ma no vić 2012].

Де фи ни тив но је да је од ла га ње ро ди тељ ства по ве за но с фре квент ним 
не у че ство ва њем у ре про дук ци ји код нај о бра зо ва ни јих. Фо ку си ра ју ћи се 
на пост фер тил ни кон тин гент же на (50–59), Ми рић [Mirić 2017] је ука за ла 
да се сто па не у че ство ва ња у ре про дук ци ји кре ће у ра спо ну од око 5% код 
же на без шко ле или с основ ном шко лом до чак 25% код же на с ака дем-
ском ти ту лом (ма ги стри и док то ри на у ка). 

Има ју ћи у ви ду на ла зе прет ход них сту ди ја, овај рад тре ба да пру жи 
од го вор на пи та ње: у ко ли кој ме ри од сту па ња по пи та њу ста ро сти при ула-
ску у ро ди тељ ство од но сно не у че ство ва ња у ре про дук ци ји до при но се разли-
ци у ни воу ра ђа ња из ме ђу же на са и без тер ци јар ног обра зо ва ња у Ср би ји? 

По што су ис тра жи ва ња у европ ским зе мља ма по ка за ла да је од ла га ње 
ра ђа ња пр вог де те та не рет ко пра ће но „опо рав ком” плод но сти у ка сни јим 
го ди на ма жи во та нај о бра зо ва ни јих, циљ ра да је сте и да ис пи та да ли ово 
ва жи и за Ср би ју. Дру гим ре чи ма, тре ба од го во ри ти на пи та ња: да ли је 
ин тен зив ни је од ла га ње ро ди тељ ства пра ће но по ви ше ним сто па ма ра ђа ња 
у три де се тим, че тр де сетим го ди на ма жи во та нај о бра зо ва ни јих же на? Да 
ли „опо ра вак“ плод но сти мо же убла жи ти ефек те ин тен зив ног од ла га ња 
ра ђа ња и не у че ство ва ња у ре пр о дук ци ји код нај о бра зо ва ни јих и на тај 
на чин до при не ти сма ње њу обра зов не раз ли ке фер ти ли те та у Ср би ји?

МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Ана ли за је ба зи ра на на по да ци ма По пи са ста нов ни штва и до ма ћин става 
(2011).1 Об у хва ће не су же не ко је су у мо мен ту по пи са би ле на кра ју фер тилне 
до би (45–49) или су из ње иза шле (50–54, 55–59). Ко ри шће на је ди хо том на 
кла си фи ка ци ја обра зо ва ња: же не с тер ци јар ним обра зо ва њем (ви ша и ви сока 
шко ла, фа кул тет, ака де ми ја) и же не без тер ци јар ног обра зо ва ња (Та бе ла 1).

Та бе ла 1. Обра зов ни са став же на ко хор ти 45–49, 50–54 и 55–59, Ре пу бли ка 
Ср би ја, 2011.

Ста ро сне 
ко хор те У куп но Же не с тер ци јар ним 

обра зо ва њем 
Же не без тер ци јар ног 

обра зо ва ња Не по зна то 

Број
45–49 245.484 48.570 196.043 871
50–54 265.836 46.947 217.941 948
55–59 306.713 45.800 259.783 1,130

%
45–49 100 19,8 79,9 0,3
50–54 100 17,7 82,0 0,3
55–59 100 14,9 84,7 0,4

Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин става (2011)
На по ме на: Ни је об у хва ће на те ри то ри ја АП Ко со во и Ме то хи ја

1 Ре зул та ти су ис ка за ни за Ре пу бли ку Ср би ју без по да та ка за АП Ко со во и Ме то хи ја. 
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По угле ду на рад [Ber ring ton et al. 2015], ана ли за је под ра зу ме ва ла при-
ме ну ме то да де ком по зи ци је.2 Овај ме тод омо гу ћа ва да се раз ли ка у сто пи 
ку му ла тив ног фер ти ли те та (про се чан број де це по же ни) из ме ђу же на са 
и без тер ци јар ног обра зо ва ња (на ве де них ста ро сних ко хор ти) раз ло жи на 
три ефек та: 1) Ефе кат не у че ство ва ња у ре про дук ци ји; 2) Ефе кат ком по-
зи ци је-ста ро сти же на при ра ђа њу пр вог де те та; 3) Ефе кат сто па-сто па 
фер ти ли те та пре ма ста ро сти же на при ра ђа њу пр вог де те та.

До при нос не у че ство ва ња у ре пр о дук ци ји ра зли ци у фер ти ли те ту 
из ме ђу две обра зов не гру пе же на, из ра чу на ће се на сле де ћи на чин (Фор-
му ла 1):

 (1)

СКФ – сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та же на од ре ђе не ста ро сне ко хор те; СКФм – сто па 
ку му ла тив ног фер ти ли те та мај ки (ни су узе те у об зир же не ко је ни су уче ство ва ле у ре пр о-
дук ци ји); Пм – удео мај ки у укуп ном бро ју же на од ре ђе не ста ро сне ко хор те; т – же не с 
тер ци јар ним обра зо ва њем; о – же не без тер ци јар ног обра зо ва ња.

Дру га ком по нен та у фор му ли (1) пред ста вља ефе кат не у че ство ва ња 
у ре про дук ци ји. До би је на вред ност би ће ре ла ти ви зо ва на та ко што ће 
би ти из ра чу нат њен про цен ту ал ни удео у ра зли ци (СКФт–СКФо).

Исти ме тод би ће ис ко ри шћен за раз ла га ња раз ли ке у сто пи ку му ла тив-
ног фер ти ли те та мај ки са тер ци јар ним обра зо ва њем и мај ки без тер ци јар-
ног обра зо ва ња (СКФм,т–СКФм,о) на две ком по нен те. Пр ва ком по нен та 
ре флек ту је до при нос раз ли чи то сти из ме ђу ове две гру пе же не по пи та њу 
ста ро сти при ра ђа њу пр вог де те та (ефе кат ком по зи ци је). Дру га ком по нен-
та ре флек ту је раз ли чи тост из ме ђу ове две гру пе же на по пи та њу сто па 
фер ти ли те та пре ма ста ро сти при ра ђа њу пр вог де те та (ефе кат сто па). Дру-
гим ре чи ма, до би ја се увид у то у ко јој ме ри раз ли ка (СКФм,т–СКФм,о) 
ва ри ра под прет по став ком кон стант них сто па фер ти ли те та пре ма ста ро-
сти при ра ђа њу пр вог де те та (пр ва ком по нент а) од но сно кон стант не ди стри-
бу ци је же на пре ма ста ро сти при ра ђа њу пр вог де те та (дру га ком по нент а). 
Пре до че не ком по нен те из ра же не су кроз Фор му лу 2:

 (2)

Б,т – број мај ки с тер ци јар ним обра зо ва њем у од ре ђе ној ста ро сној ко хор ти; Б,о – број мај ки без 
тер ци јар ног обра зо ва ње у од ре ђе ној ста ро сној ко хор ти; i – ста рост же на (ста ро сна гру па) 

2 Ме тод де ком по зи ци је је фо ку си ран на ком по нен та ма раз ли ке из ме ђу две сто пе. Сма тра 
се јед ном од тех ни ка стан дар ди за ци је због то га што се при из ра чу на ва њу јед не ком по нен те 
(ефек та), дру га узи ма као стан дард. Иа ко има ши ро ку при ме ну, че сто се ис ти че не до ста так 
овог ме то да ко ји је ве зан за ње го ву за ви сност од про из вољ ног стан дар да. По сто ји ви ше вр ста 
ме то да де ком по зи ци је. Нај јед но став ни ја је сте она ко ја се ба зи ра на по да ци ма кла си фи ко ва ним 
за је дан фак тор, уве де на од стра не Китагаве (Ki ta ga we, 1955). Та ко ђе по сто ји ме тод де ком по-
зи ци је ко ји узи ма у об зир два или ви ше фак то ра [Kim & Stro bi no 1984], као и ме тод ко ји узима 
у об зир за ви сност ре зул та та од ре да ко јим се фак то ри из ра чу на ва ју [Gup ta 1978].
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при ра ђа њу пр вог де те та; Б,т,i – број же на са тер ци јар ним обра зо ва њем ко је су у i-тој ста-
ро сти ро ди ле пр во де те; Б,о,i – број же на без тер ци јар ног обра зо ва ње ко је су у i-тој ста ро сти 
ро ди ле пр во де те; СКФм,т,i – сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та же на са тер ци јар ним обра-
зо ва њем ко је су пр во де те ро ди ле у i-тој го ди ни ста ро сти; СКФм,о,i – сто па ку му ла тив ног 
фер ти ли те та же на без тер ци јар ног обра зо ва ња ко је су пр во де те ро ди ле у i-тој ста ро сти.

До би је не вред но сти ефек та ком по зи ци је и ефек та сто па би ће ре ла-
ти ви зо ва не та ко што ће би ти из ра чу нат њи хов про цен ту ал ни удео у ра зли-
ци (СКФм,т–СКФм,о). На кра ју су вред но сти ова два уде ла (ефе кат сто-
па и ефе кат ком по зи ци је) при ме ње ни на оста так раз ли ке (СКФт–СКФо) 
ко ји ни је об ја шњен ефек том не у че ство ва ња у ре про дук ци ји (Фор му ла 1).

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Раз ли ке у па ри те ту де це из ме ђу же на са и без  
тер ци јар ног обра зо ва ња

Сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та же на с тер ци јар ним обра зо ва њем 
ни жа је у од но су на оне без тер ци јар ног обра зо ва ња у свим ста ро сним ко-
хор та ма у про се ку за 0,35. Уче шће же на без де це је дво стру ко ве ће код оних 
с тер ци јар ним обра зо ва њем (око 15%) у од но су на оне без тер ци ја р ног 
обра зо ва ња (7%). Рас ту ћи ка рак тер не у че ство ва ња у ре пр о дук ци ји ти пи чан 
је нај о бра зо ва ни јим, док је код же на без тер ци јар ног обра зо ва ња еви ден ти-
ра на стаг на ци ја. Та ко 18% нај о бра зо ва ни јих же на нај мла ђе ко хор те 45–49 
ни је има ло ни јед но де те у вре ме по след њег по пи са (Та бе ла 2). 

Ге не рал но, до ми нант ну ка те го ри ју чи не же не с два де те та без об зи ра 
на обра зо ва ње. Око по ло ви не ис пи ти ва них ста ро сних ко хор ти же на с тер-
ци јар ним обра зо ва њем од но сно око 60% же на без тер ци јар ног обра зо ва ња 
има ло је дво је де це. Раз ли ке су ви дљи ви је ка да је у пи та њу за сту пље ност 
оних ко је се од лу чу ју за ве ћи број де це (тро је и че тво ро и ви ше) или пак 
за са мо јед но де те. С јед не стра не, про пор ци ја оних с јед ним де те том (око 
25%) је тро стру ко ве ћа у од но су на про пор ци ју оних ко је се од лу чу ју за 
тро је и ви ше де це (око 8%) код нај о бра зо ва ни јих, док су, с дру ге стра не, 
ови уде ли го то во ујед на че ни код же на без тер ци јар ног обра зо ва ња (око 
16%) (Та бе ла 2).

О по сто ја но сти и хо мо ге но сти из ра зи то ни ских ре про дук тив них 
нор ми код нај о бра зо ва ни јих же на све до чи ана ли за ве ро ват но ћа по ве ћа ња 
бро ја де це. Иа ко нај ви ша ве ро ват но ћа ра ђа ња нај ма ње јед ног де те та упу-
ћу је на из у зет ну ва жност мај чин ства у жи во ту же на свих ни воа обра зо ва-
ња [Мирић 2018], од сту па ња из ме ђу же на са и без тер ци јар ног обра зо ва ња 
су знат но из ра же ни ја ка да је у пи та њу про гре си ја ка де ци ви ших ре до ва 
ро ђе ња (што је у скла ду с на пред пре до че ним од сту па њи ма у са мој струк-
ту ри же на пре ма па ри те ту де це). Та ко је про пор ци ја нај о бра зо ва ни јих 
же на с нај ма ње дво је де це у кон тин ген ту оних с јед ним де те том ма ња за 
пре ко 10 про цент них по е на у од но су на же не без тер ци јар ног обра зо ва ња. 
Слич но ва жи и за ве ро ват но ћу ра ђа ња нај ма ње тро је од но сно че тво ро и 
ви ше де це (Та бе ла 2).
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Та бе ла 2. Сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та, ди стри бу ци ја пре ма па ри те ту деце 
и ве ро ват но ћа по ве ћа ња бро ја де це пре ма обра зо ва њу же на, по ста ро сним ко-
хор та ма, Ре пу бли ка Ср би ја, 2011. 

Ста ро сне 
ко хор те Па ри тет де це 

Же не са тер ци јар ним 
обра зо ва њем 

Же не без тер ци јар ног 
обра зо ва ња

% ВПБД % ВПБД

45–49

0 18,1 8,6
1 25,2 0,819 16,8 0,914
2 48,5 0,694 57,8 0,816
3 7,4 0,145 13,1 0,225

4+ 0,8 0,100 3,7 0,219
СКФ 1,48 1,86

50–54

0 15,2 7,4
1 24 0,848 16,1 0,926
2 52,7 0,718 61,0 0,826
3 7,3 0,134 12,1 0,203

4+ 0,8 0,101 3,4 0,218
СКФ 1,55 1,88

55–59

0 14,3 7,2
1 23,7 0,857 16,9 0,928
2 54,9 0,724 62,0 0,818
3 6,4 0,115 10,8 0,183

4+ 0,7 0,094 3,1 0,224
СКФ 1,56 1,86

СКФ – сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та; ВПБД – ве ро ват но ћа по ве ћа ња бро ја деце
Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин ста ва (2011)
На по ме на: Ни је об у хва ће на те ри то ри ја АП Ко со во и Ме то хи ја

Раз ли ке у ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство из ме ђу же на  
са и без тер ци јар ног обра зо ва ња 

По да ци по пи са (2011) по ка зу ју да је про сеч на ста рост при ула ску у 
ро ди тељ ство код же на с тер ци јар ним обра зо ва њем у про се ку ви ша за 
ско ро 5 го ди на у од но су на же не без тер ци јар ног обра зо ва ња. Да ве ћи на 
же на ко је се од лу чу ју за сти ца ње ви со ког обра зо ва ња ула зе у ро ди тељ ство 
тек на кон ди пло ми ра ња по твр ђу је про сеч на ста рост при ро ђе њу пр вог 
де те та ко ја је на ни воу од 27 го ди на. С дру ге стра не, же не без тер ци јар ног 
обра зо ва ња по ста ле су мај ке у сво јој 22. го ди ни жи во та у про се ку за све 
три ко хор те (Та бе ла 3). 

О ин тен зив ни јем од ла га њу ро ди тељ ства код нај о бра зо ва ни јих све-
до чи по да так да је око 45% њих ро ди ло пр во де те из ме ђу 25–29 го ди на, 
док је не што пре ко по ло ви не же на без тер ци јар ног обра зо ва ња ушла у 
мај чин ство из ме ђу 20–24 го ди не. Ве ли ка од сту па ња из ме ђу ове две ка-
те го ри је же на при сут на су и ка да је у пи та њу за сту пље ност ра ног ула ска у 
мај чин ство, као и за сту пље ност ула ска у ро ди тељ ство на кон 30. го ди не. 
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С јед не стра не, за сту пље ност ра ног ула ска у ро ди тељ ство (пре 20. го ди не) 
ско ро 20 пу та је ве ћа код же на без тер ци јар ног обра зо ва ње у од но су на 
нај о бра зо ва ни је (22% на спрам 1,5%). С дру ге стра не, ско ро че тво ро стру-
ко ви ше нај о бра зо ва ни јих же на (око 26–27%) је ро ди ло пр во де те из ме ђу 
30–39. го ди не у од но су на же не без тер ци јар ног обра зо ва ња (око 7%). Вео-
ма је ма ло уче шће же на, на ро чи то без тер ци јар ног обра зо ва ња, ко је су пр во 
де те ро ди ле на кон 40. го ди не (0,5% же на без тер ци јар ног обра зо ва ња; око 
2% же на с тер ци јар ним обра зо ва њем) (Та бе ла 3).

Та бе ла 3.Ди стри бу ци ја же на пре ма ста ро сти при ра ђа њу пр вог де те та и обра-
зо ва њу, према ста ро сним ко хор та ма, Ре пу бли ка Ср би ја, 2011.

Ста рост 
при ра ђа њу 

пр вог де те та 

Же не са тер ци јар ним обра зо ва њем Же не без тер ци јар ног обра зо ва ња

45–49 50–54 55–59 45–49 50–54 55–59
<20 1,3 1,4 1,8 20,2 21,5 23,8

20–24 24,1 26,1 26,1 52,2 52,7 51,7
25–29 43,4 44,8 45,6 18,6 17,8 16,8
30–34 21,4 19,1 18,7 5,7 5,0 5,0
35–39 7,1 6,3 5,6 2,0 1,7 1,6
40+ 2,2 1,8 1,7 0,5 0,5 0,4

Не по зна то 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8 0,7
Укуп но 100 100 100 100 100 100
Просек 27,4 27,1 27,0 22,6 22,4 22,2

Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин става (2011)
На по ме на: Ни је об у хва ће на те ри то ри ја АП Ко со во и Ме то хи ја

Ме ђу тим, по да ци по ка зу ју да је на де лу ин тен зи ви ра ње од ла га ња ро-
ди тељ ства код же на свих ни воа обра зо ва ња о че му све до чи бла ги по раст 
про сеч не ста ро сти при ра ђа њу пр вог де те та за 0,4 (по ре де ћи нај мла ђу и 
нај ста ри ју ко хор ту). Еви дент но је да се све ве ћа про пор ци ја же на обе 
обра зов не гру пе од лу чу је за мај чин ство на кон 30. го ди не (као и из ме ђу 
25–29. го ди не код оних без тер ци јар ног обра зо ва ња), а све је ма ње оних 
ко је пр во де те ра ђа ју пре два де се те и у ра ним два де се тим (Та бе ла 3).

Ве за из ме ђу бро ја де це и ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство  
код же на са и без тер ци јар ног обра зо ва ња 

За ви сност ни воа ра ђа ња од ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство, у 
стра ној ли те ра ту ри че сто на зи ва на кван тум-тај минг ин тер ак ци јом фер-
ти ли те та, ег зи сти ра и у на шој зе мљи. Еви ден ти ра на је не га тив на ве за ко ја 
се ис по ља ва кроз чи ње ни цу да же не свих ни воа обра зо ва ња ко је су по-
ста ле мај ке у мла ђим го ди на ма (пре и ра не два де се те) има ју знат но ве ћи 
фер ти ли тет (за ско ро пр во де те) у од но су на же не ко је су по ста ле мај ке 
у „по зни јим“ го ди на ма (Та бе ла 4).
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Та бе ла 4.Сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та мај ки пре ма ста ро сти при ра ђа њу 
пр вог де те та и обра зо ва њу, по ста ро сним ко хор та ма, Ре пу бли ка Ср би ја, 2011.

Ста рост 
при ра ђа њу 

пр вог де те та 

Сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та 
Мај ке с тер ци јар ним обра зо ва њем Мај ке без тер ци јар ног обра зо ва ња

45–49 50–54 55–59 45–49 50–54 55–59
<20 1,99 1,96 1,93 2,31 2,25 2,17

20–24 1,98 1,98 1,95 2,08 2,07 2,03
25–29 1,89 1,89 1,88 1,91 1,91 1,90
30–34 1,65 1,67 1,67 1,66 1,68 1,68
35–39 1,34 1,37 1,38 1,39 1,37 1,39
40 + 1,12 1,13 1,11 1,13 1,16 1,15

Не по зна то 2,21 2,15 2,05 2,95 3,02 3,02
Укупно 1,81 1,83 1,82 2,06 2,05 2,02

Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин става (2011)
На по ме на: Ни је об у хва ће на те ри то ри ја АП Ко со во и Ме то хи ја

Ме ђу тим, раз ли ка у сто пи ку му ла тив ног фер ти ли те та из ме ђу мај ки 
са и без тер ци јар ног обра зо ва ња уо че на је је ди но код оних ко је су пр во 
де те ро ди ле пре 20. го ди не. Пре ци зни је, сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та 
од 1,95 (у про се ку за ана ли зи ра не ста ро сне ко хор те) је ти пич на нај о бра-
зо ва ни јим же на ма ко је су пр во де те ро ди ле пре 20. го ди не жи во та, док 
иста сто па код же на без тер ци јар ног обра зо ва ња пре ла зи 2,20 (Та бе ла 4). 
Има ју ћи у ви ду прет по ста вље ну ста рост гра ни цу за за вр ше так тер ци јар-
ног обра зо ва ња (23–24 го ди на), чи ње ни ца је да су оне по ста ле мај ке и пре 
са мог сти ца ња ди пло ме.

Да ље, сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та опа да кон ти ну и ра но с ра стом 
ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство, док исто вре ме но раз ли ка пре ма 
обра зо ва њу иш че за ва. Та ко је ни во фер ти ли те та го то во ујед на чен код свих 
мај ки ко је су пр во де те ро ди ле на кон сво је два де се те го ди не жи во та, на-
ро чи то две де сет пе те го ди не. Пре ци зни је, сто па ку му ла тив ног фер ти ли-
те та кон ти ну и ра но опа да с ра стом ста ро сти при ула ску у ро ди тељ ство од 
око 1,9 код оних ко је су пр во де те ро ди ле уз ме ђу 25–29. го ди не до све га 
1,1 код оних ко је су по ста ле мај ке на кон 40. го ди не, без зна чај них раз ли ка 
пре ма обра зо ва њу (Та бе ла 4). 

Су ми ра но, су прот но не ким европ ским зе мља ма, „ком пен зо ва ње” 
од ла га ња ро ди тељ ства по ви ше ним сто па ма ра ђа ња у по зни јим го ди на ма 
жи во та нај о бра зо ва ни јих же на ни је еви ден ти ра но у Ср би ји. 

Де ком по зи ци ја раз ли ке у фер ти ли те ту из ме ђу же на  
са и без тер ци јар ног обра зо ва ња 

Пре до че но је да је ни во фер ти ли те та же на с тер ци јар ним обра зо ва-
њем ни жи за 0,35 де те та у од но су на же не без тер ци јар ног обра зо ва ња, 
у про се ку за ана ли зи ра не ста ро сне ко хор те. Иа ко је убла же на из о ста вља-
њем же на ко је ни су уче ство ва ле у ре про дук ци ји, не га тив на ко ре ла ци ја 
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из ме ђу ни воа фер ти ли те та и обра зо ва ња је при сут на и ка да су у пи та њу 
са мо же не ко је су ра ђа ле. Та ко је про се чан број де це по мај ци с нај ви шим 
сте пе ном школ ске спре ме у ана ли зи ра ним ста ро сним ко хор та ма за око 0,20–
0,25 ма њи у од но су на мај ке без тер ци јар ног обра зо ва ња (Та бе ла 4 и 5).

Ме тод де ком по зи ци је је по ка зао да ефе кат не у че ство ва ња у ре про дук-
ци ји зна чај но до при но си ра зли ци фер ти ли те та из ме ђу же на са и без тер-
ци јар ног обра зо ва ња. Пре ци зни је, од сту па ње по пи та њу фре квент но сти 
не у че ство ва ња у ре про дук ци ји до при но си са око 45% укуп ној ра зли ци 
у фер ти ли те ту из ме ђу ове две ка те го ри је же на, без зна чај них раз ли ке 
из ме ђу ста ро сних ко хор ти (45,9%, 43,6%, 43,4%) (Та бе ла 5). Ова кав на лаз 
је у скла ду с пре до че ним обра зов ним па тер ном (схе мом) не ма ња де це у 
сми слу ње го ве дво стру ко ве ће за сту пље но сти код нај о бра зо ва ни јих. На 
ве ли ки зна чај не у че ство ва ња у ре про дук ци ји ин ди рект но упу ћу је убла-
же на раз ли ка у сто пи ку му ла тив ног фер ти ли те та мај ки (СКФм).

Та бе ла 5.Ре ла тив ни до при нос ефек та не у че ство ва ња у ре про дук ци ји, ефек та 
сто па и ефек та ком по зи ци је ра зли ци у сто пи ку му ла тив ног фер ти ли те та из ме ђу 
же на са и без тер ци јар ног обра зо ва ња, пре ма ста ро сним ко хор та ма, Ре пу бли ка 
Ср би ја, 2011.

Ста ро сне 
ко хор те

СКФ СКФм
До при нос ра зли ци у СКФ 

из ме ђу же на са и без 
тер ци јар ног обра зо ва ња (%) 
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45–49 1,48 1,86 0,38 1,81 2,06 0,25 45,9 19,2 34,9
50–54 1,55 1,88 0,43 1,83 2,05 0,22 43,6 20,8 35,6
55–59 1,56 1,86 0,30 1,82 2,02 0,20 43,4 22,2 34,4

СКФ  – сто па ку му ла тив ног фер ти ли те та; СКФм – сто па ку му ла тив ног фер ти-
ли те та мај ки
Из вор: По пис ста нов ни штва и до ма ћин става (2011)
На по ме на: Ни је об у хва ће на те ри то ри ја АП Ко со во и Ме то хи ја

Па ра лел но с овим, ефе кат ком по зи ци је до ми ни ра у од но су на ефе кат 
сто па у об ја шња ва њу раз ли ке у фер ти ли те ту из ме ђу же на са и без тер-
ци јар ног обра зо ва ња. Ре ла тив ни до при нос ефек та ком по зи ци је из но си 
35–36% без зна чај них раз ли ка из ме ђу ста ро сних ко хор ти. Ова ко јак ефе-
кат осли ка ва ка сни ју доб при ула ску у ро ди тељ ство код нај о бра зо ва ни јих 
же на у од но су на же не без тер ци јар ног обра зо ва ња (Та бе ла 3). Ме тод 
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де ком по зи ци је је та ко ђе ука зао на по зи ти ван ефе кат сто па ко ји се кре ће 
у ра спо ну од 19,2% у нај мла ђој ко хор ти до 22,2% у на ста ри јој (Та бе ла 5). 
По зи тив ном, али ипак до ста сла би јем ефек ту сто па до при но си то што је 
обра зов на ди фе рен ци ја ци ја фер ти ли те та мај ки СКФм (у сми слу ње го ве 
ве ће вред но сти код же на без тер ци јар ног обра зо ва ња) при сут на са мо код 
же на ко је су се као мла ђе оства ри ле као мај ке (до 25. го ди не жи во та). 
Го то во ујед на че не сто пе ку му ла тив ног фер ти ли те та код свих мај ки ко је 
су на кон 25. го ди не ро ди ле пр во де те (без об зи ра на обра зо ва ње) ути чу 
на то да је њи хов до при нос укуп ној ра зли ци у ни воу ра ђа ња из ме ђу две 
ка те го ри је же на нај ма њи. 

Су ми ра но, мо дел по ви ше них сто па ра ђа ња у по зни јим го ди на ма 
жи во та нај о бра зо ва ни јих ко ји „ума њу је” ефе кат ка сни јег ро ди тељ ства и 
ти ме до при но си убла жа ва њу обра зов не ди фе рен ци ја ци је фер ти ли те та, 
ина че еви ден ти ран у не ким европ ским зе мља ма, из о стао је у Ср би ји. Дру-
гим ре чи ма, сва три ефек та де лу ју у истом прав цу, тј. у прав цу по сто ја ња 
(а не убла жа ва ња) ди фе рен ци ја ци је фер ти ли те та пре ма обра зо ва њу же на.

* * *
Ме тод де ком по зи ци је је ука зао да обра зов на ди фе рен ци ја ци ја ста ро-

сти при ра ђа њу пр вог де те та и по сле дич но не у че ство ва ње у ре про дук ци ји, 
до при но се у зби ру чак 80% раз ли ке у фер ти ли те ту из ме ђу же на са и без 
тер ци јар ног обра зо ва ња. Мо же се за кљу чи ти да од ла га ње ро ди тељ ства 
код нај о бра зо ва ни јих же на нај не по сред ни је, кон ти ну и ра но и до ми нант-
но де тер ми ни ше раз ли ку ни воа ра ђа ња из ме ђу же на раз ли чи тог ни воа 
обра зо ва ња.

Из о ста нак „ком пен зо ва ња” од ла га ња ра ђа ња ви шим сто па ма фер ти-
ли те та у ка сни јим го ди на ма жи во та код нај о бра зо ва ни јих же на ис кљу чио 
је мо гућ ност убла жа ва ња обра зов не раз ли ке фер ти ли те та. Ово за пра во 
све до чи о истом со цио-еко ном ском и ин сти ту ци о нал ном кон тек сту жи вље-
ња у ко јем же не свих ни воа обра зо ва ња ре а ли зу ју сво ју ре про дук ци ју. 

Ова кви ре зул та ти отва ра ју пи та ња ко ја су ве о ма ва жна с апли ка тив ног 
аспек та и ко ја ће као та ква би ти пред мет бу ду ћих ис тра жи ва ња, а то су: 
да ли по сто ји „пра во вре ме” за спро во ђе ње ме ра за под сти ца ње ра ђа ња? 
Да ли тре ба де ло ва ти у прав цу ускла ђи ва ња обра зо ва ња и ра ђа ња или у 
прав цу „опо рав ка” ра ђа ња? Ова пи та ња на ро чи то до би ја ју на зна ча ју има-
ју ћи у ви ду то да је на де лу тран сфор ма ци ја обра зов не струк ту ре фер тил ног 
кон тин ген та у прав цу екс пан зив ног ра ста про пор ци је нај о бра зо ва ни јих.3 
Да кле, све је ве ћа про пор ци ја оних же на чи ја је основ на ка рак те ри сти ка 
ре про дук тив ног по на ша ња – од ла га ње ро ди тељ ства. 

Има ју ћи то у ви ду, отво ре но је пи та ње да ли би евен ту ал но сма ње ње 
го ди на ин ди ви ду ал не ста ро сти при за вр шет ку шко ло ва ња мо гло до при-
не ти убла жа ва њу обра зов не ди фе рен ци ја ци је фер ти ли те та, а ујед но и све-
у куп ном по ра сту ра ђа ња у на шој зе мљи. Ино стра не сту ди је су ука за ле 
на „нај бо љи де мо граф ски сце на рио“ пре ма ко јем би се упра во ре фор мом 

3 Пре ма по да ци ма по пи са ста нов ни штва (2011), пре ко јед не пе ти не же на фер тил ног 
кон тин ген та (15–49) по се до ва ло је тер ци јар но обра зо ва ње. 
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обра зов ног си сте ма у овом сми слу сма њи ла про сеч на ста рост же на при 
ра ђа њу де це за две го ди не што би до ве ло до ра ста ку му ла тив ног фер ти-
ли те та [Lutz & Skir bekk 2005; Ра ше вић 2008].

До дат но, про стор за де ло ва ње у прав цу ускла ђи ва ња обра зо ва ња и 
ра ђа ња у на шој зе мљи мо же се сма тра ти по при лич но огра ни че ним. У 
при лог то ме го во ри ис тра жи ва ње То ма но ви ће ве и сар. [2016] ко је је по-
ка за ло да обра зо ва ње ди вер зи фи ку је тран зи ци ју у ро ди тељ ство уну тар 
жи вот ног ци клу са мла дих ро ди те ља. За ве ћи ну ис пи та ни ка с ви со ким 
обра зо ва њем не по сто је ин сти ту ци о нал не мо гућ но сти ускла ђи ва ња сту-
ди ра ња и ро ди тељ ства (и по тен ци јал но ра да), та ко да је „пу та ња“ тран-
зи ци је у ро ди тељ ство стан дард на и под ра зу ме ва: нај пре обра зо ва ње и 
за по сле ње, па по том брак и за сни ва ње по ро ди це у ка сни јим го ди на ма. 
Не стан дард не жи вот не пу та ње су ре ђе и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва под-
ра зу ме ва ју на пу шта ње шко ло ва ња (или за по сле ња) у слу ча ју за сни ва ња 
по ро ди це. До дат но, ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да ма кро-дру штве ни 
кон текст по ста вља знат на струк ту рал на огра ни че ња за тран зи ци ју у ро-
ди тељ ство. Ви со ка не за по сле ност, не ста бил но и не ре гу ли са но за по сле ње, 
ма те ри јал на угро же ност чи не мла де (чак и оне са фа кул тет ском ди пло-
мом) све ви ше за ви сним од ре сур са ро ди тељ ске по ро ди це и оте жа ва тран-
зи ци ју у ро ди тељ ство.4

Сход но то ме, да ли се он да као нај ре ал ни је на ме ће де ло ва ње у прав цу 
„опо рав ка“ ра ђа ња, од но сно ства ра ња ин сти ту ци о нал не кли ме ко ја би 
омо гу ћи ла „на док на ђи ва ње“ од ла га ња мај чин ства. Иа ко од го вор на ово 
пи та ње зах те ва ду бља ква ли та тив на ис тра жи ва ња, из ве сно је да би се 
спро во ђе њем аде кват них ме ра за ускла ђи ва ње ка ри је ре и ро ди тељ ства 
мо гли по сти ћи по зи тив ни ефек ти на овом по љу што би убла жи ло не га тив-
не ефек те од ла га ња ро ди тељ ства. О то ме све до чи Ис тра жи ва ње о ускла-
ђи ва њу ра да и ро ди тељ ства [Бјелобрк 2017] спро ве де но у на шој зе мљи 
на ре пре зен та тив ном узо р ку. По ла зе ћи од те о риј ских упо ри шта пре ма 
ко ји ма су нај о бра зо ва ни је же не (ко је су при том све број ни је) оне ко је нај-
че шће те же ка ри је ри, сло бод ном вре ме ну и оста лим по тре ба ма „ви шег 
ре да“ [Lest ha eg he & Van de Kaa 1986], мо же се прет по ста ви ти да би урав-
но те же ње раз ли чи тих сфе ра жи во та ових же на у ве ли кој ме ри олак ша ло 
њи хо ву од лу ку о про ши ре њу по ро ди це и у ка сни јим го ди на ма жи во та.
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SUM MARY: This pa per po ints to the re la ti ve im por tan ce of chil dles sness (chil dles-
sness ef fect), post po ne ment of mot her hood to la ter ages (age com po si tion ef fect), and 
fer ti lity ra tes con di ti o nal upon age at en try in to mot her hood (ra tes ef fect) in ex pla i ning ove rall 
dif fe ren ce in the le vel of fer ti lity bet we en wo men with and wit ho ut ter ti ary edu ca tion. 
The aut hor esti ma tes the se in di ca tors for three age co horts, 45–49, 50–54, and 55–59, and 
thus show whet her and how the re la ti ve con tri bu tion of the se three ef fects has chan ged 
over ti me. The de com po si tion met hod ba sed on the da ta from the Cen sus of Po pu la tion, 
Ho u se holds and Dwel lings (2011) is used in this pa per. The re sults in di ca te that the dif-
fe ren ce in fer ti lity bet we en wo men with and wit ho ut ter ti ary edu ca tion is 0.35, on ave ra ge 
for the analyzed age co horts. De com po si tion met hod shows that chil dles sness ef fect and 
age com po si tion ef fect ha ve sig ni fi cantly con tri bu ted with over 80% to this dif fe ren ce. This 
fin ding sug gests that post po ning of child be a ring among wo men with ter ti ary edu ca tion 
has a con ti nu o us, do mi nant im por tan ce in the de ter mi ni stic ba sis of the edu ca ti o nal dif-
fe ren ti a tion of fer ti lity. On the ot her si de, a we a ker ra tes ef fect (20–23%) is evi dent in all 
age co horts. Re a son for this is an ab sen ce of fer ti lity re cu pe ra tion among wo men with 
ter ti ary edu ca tion (in con trary to so me Eu ro pean co un tri es), thus re flec ting the sa me (not 
so fa vo ra ble) so cio-eco no mic and in sti tu ti o nal con text of li fe in which all wo men re a li ze 
re pro duc tion.

KEYWORDS: fer ti lity, fe ma le edu ca tion, de com po si tion met hod, Ser bia
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(НЕ)ЈЕД НА КОСТ ЉУ ДИ: ВЕЧ НА – ПРЕД МО ДЕР НА,  
МО ДЕР НА И ПОСТ МО ДЕР НА – ИЛИ ДЕ МО ДЕ  

ПРАВ НА ИДЕ ЈА?1

ЈА СМИН КА ХА САН БЕ ГО ВИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Прав ни фа кул тет 

Бу ле вар кра ља Алек сан дра 67, Бе о град, Ср би ја
ha san be go vic.j@gmail.com

СА ЖЕ ТАК: Рад се ба ви иде јом прав не јед на ко сти љу ди та ко што по кре-
ће сле де ћа пи та ња: да ли су у пра ву два Пи те ра, Пи тер Ве стен, ка да го во-
ри о пра зној иде ји прав не јед на ко сти, и Пи тер Ун гер, ка да го во ри уоп ште 
о пра зним иде ја ма кри ти ку ју ћи ана ли тич ку фи ло зо фи ју? Да ли је иде ја 
прав не јед на ко сти љу ди де мо ди ра на и пра зна? Мо же ли иде ја прав де без 
иде је јед на ко сти? Ка да је на ста ла јед на кост љу ди као прав на иде ја? У ан-
ти ци? Ко ји со фи сти је за сту па ју? Ка ко је схва та Ари сто тел? Шта ми сле 
сто и ци? По том, ка кав је став раз ли чи тих хри шћан ских уче ња и цр ка ва 
пре ма тој иде ји, а у мо дер но до ба и пре ма прав ним прак са ма ко је је ра ди-
кал но не ги ра ју? Ко је li ber ho mo из Ве ли ке по ве ље сло бо да и ка ко је li ber 
ho mo по стао ho mo? И ка ко је у мо дер но вре ме му шка рац гу био екс клу зив-
ност да је ди ни бу де сма тран чо ве ком и по ста јао са мо јед на вр ста људ ског 
би ћа, ко је пак мо же би ти ка ко му шка рац та ко и же на? Или, обр ну то, ка ко и 
ко ли ко су у мо дер но до ба же не, обо је ни, си ро ма шни, анал фа бе те, ино вер ци 
и стран ци прав но по ста ја ли људ ска би ћа? Ко ји су прав ни про бле ми мо-
дер не, и пре не го што су ре ше ни, уве ћа ни и за ком пли ко ва ни пост мо дер ним 

1 Рад је пр ви пут из ло жен на ен гле ском је зи ку на Кон фе рен ци ји CE ENJ у Ло ђу (Пољ-
ска) 28. 9. 2014. На ен гле ском је зи ку (с ре зи ме ом на сло ве нач ком) об ја вљен је у сло ве нач кој 
ре ви ји Prav nik (Lj.), (In)equ a lity of Hu man Be ings: Eter nal – Pre mo dern, Mo dern and Post mo dern 
– or Out da ted Le gal Idea?, Ca te gory: Ori gi nal Sci en ti fic Ar tic le, 2015, LXX, 132, Nos. 3–4: 155–170; 
UDC: 340.12:342. Рад је на срп ском из ло жен на го ди шњој Кон фе рен ци ји Срп ске сек ци је Ме ђу-
на род ног удру же ња за прав ну и со ци јал ну фи ло зо фи ју ко ја је одр жа на у Бе о гра ду 11. ју на 2016.
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пи та њи ма јед на ко сти љу ди (нпр., по зи тив ном дис кри ми на ци јом, но вим, 
ши рим пој мом прав ног су бјек ти ви те та, прав ном за шти том ма њи на, про-
ме ње ним ста вом пре ма људ ској хо мо сек су ал но сти)? 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: јед на кост, пра зне иде је, не јед на кост љу ди, исто ри ја 
иде је јед на ко сти, прав на јед на кост у исто ри ји

Овај рад ба ви се иде јом прав не јед на ко сти, и то пр вен стве но иде јом 
прав не јед на ко сти љу ди. Али не са мо иде јом јед на ко сти љу ди, ни ти са мо 
прав ном иде јом о јед на ко сти би ло че га. Иде ја јед на ко сти љу ди чи ни срж 
иде је прав де, и то сва ке иде је прав де, сва ке кон цеп ци је или сва ког пој ма 
прав де. 

Схва та ња о прав ди је без број. Али по сто ји не бро је но мно го, и ма ње-
-више раз ра ђе них и за о кру же них, те о ри ја прав де те сто га тре ба под се ти ти 
са мо на ону с ан тич ког по чет ка, на и ме, Ари сто те ло ву, из ло же ну нај ве ћим 
де лом у пе тој књи зи Ни ко ма хо ве ети ке [A ri sto tel 1980], и на две те о ри је 
са са вре ме ног кра ја тог ду гог ни за: Пе рел ма но ву те о ри ју, ко ју је за по чео 
да из ла же у по сле рат ној књи жи ци О прав ди (спи су ко ји је по том увр шћен 
у ње го ву књи гу Прав да и ра зум, а под на сло вом Пет пре да ва ња о прав ди 
об ја вљен и у књи зи Пра во, мо рал и фи ло зо фи ја) [Pe rel man 1945, 1963, 1968, 
1983] и Рол со ву те о ри ју, чи ји се за ме так на ла зи у члан ку „Прав да као 
пра вич ност” из 1957. го ди не, a ко ја је по том не пре ста но раз ви ја на и из ло-
же на у две Рол со ве чу ве не књи ге: Те о ри ја прав де и Прав да као пра вич ност: 
По нов но из ла га ње [Rawls 1957, 1971, 1999, 2001; Rоls 1991, 1998]. 

Иде ја јед на ко сти чи ни срж иде је прав де за то што прав да на ла же јед-
на ко по сту па ње с јед на ки ма, а не јед на ко с не јед на ки ма. Због то га је прав да 
и ви ше од јед на ко сти. Јед на кост на ла же јед на ко по сту па ње с јед на ки ма, а 
прав да пак не са мо што из ри чи то на ла же и не јед на ко по сту па ње с не јед-
на ки ма не го, са мим тим, на ла же још две ства ри: с јед не стра не, раз ли ко-
ва ње су штин ских и не су штин ских (не)јед на ко сти и, с дру ге, сра змер ност, 
сра змер но по сту па ње, сра зме ру у по сту па њу, тј. тре ти ра њу су штин ских 
(не)јед на ко сти. Да кле, јед на кост узе та са ма за се бе мо же да бу де и ап со-
лут на, док јед на кост као сре ди шни део иде је прав де мо ра да бу де и ре-
ла тив на баш за то што је под ло жна по ре ђе њу и сте пе но ва њу. О то ме да се 
по ре ђе ње и сте пе но ва ње од но си са мо на ак ци ден ци је ства ри, као и о разли-
ци из ме ђу су шти не и свој стве но сти, Ари сто тел го во ри у сво јој То пи ци 
(ко ја ће се ка сни је об ја вљи ва ти као пе ти део ње го вог Ор га но на), на ро чи-
то у дру гој и тре ћој књи зи, у ко ји ма из ла же то по се ак ци ден ци је и то по се 
по ре ђе ња као вр сту то по са ак ци ден ци је [A ri sto tel 1965]. И са мо на пр ви 
по глед па ра док сал но, из окол но сти што јед на кост узе та са ма за се бе може 
да бу де и ап со лут на, док јед на кост као сре ди шни део иде је прав де мо ра да 
бу де и ре ла тив на – баш за то што је под ло жна не са мо од ре ђи ва њу (не)су-
шта стве но сти (не)јед на ког, не го и по ре ђе њу и сте пе но ва њу су шта стве но 
(не)јед на ког – из те окол но сти про из ла зе мо гућ но сти по сто ја ња ка ко 
ма њих и ве ћих не јед на ко сти та ко и ма њих и ве ћих јед на ко сти. И ма да 
ма ње и ве ће јед на ко сти зву че ор ве лов ски, иро нич но, сар ка стич но или чак 
то та ли тар но – ка ко ко ме дра го – ипак, то не мо ра увек би ти та ко, иа ко 
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је сте та ко ка да се ка же да су све жи во ти ње јед на ке, али да су не ке јед на-
ки је од оста лих [Or well 1946/2004: 57]. О то ме ће још би ти ре чи.

Ка да се прав ди (тј. пра вед но сти) до да и пра вич ност, ко ја је још од 
Ари сто те ла пре ци зно од ре ђе на као не што што је ви ше и од прав де, а на-
и ме, као прав да (тј. пра вед ност) кон крет ног слу ча ја, да кле, (не)јед на кост 
због кон крет них окол но сти,2 он да се још ја сни је са гле да ва да се не са мо 
јед на кост не го и прав да (тј. пра вед ност) мо же по ре ди ти и сте пе но ва ти, 
и, шта ви ше, уо ча ва се ди ја лек ти ка у од но су јед на ко сти и прав де, од но сно 
ди ја лек ти ка њи хо вих уни вер зал но сти (тј. оп што сти) и кон крет но сти (тј. 
по је ди нач но сти), у ко јој не јед на кост због кон крет них окол но сти мо же 
во ди ти ка оно ме што је бо ље и ве ће од прав де, на и ме, ка пра вич но сти. 
Ова ко ком плек сна по ве за ност јед на ко сти и прав де во ди то ме да се на 
уни вер зал ном, оп штем пла ну ве о ма ма ло мо же ре ћи о јед на ко сти, а сход-
но то ме и о прав ди, па се по ста вља пи та ње ни су ли у пра ву два Пи те ра 
– Ве стен (Pe ter We sten) и Ун гер (Pe ter Un ger) – ка да го во ре о пра зној 
иде ји прав не јед на ко сти, од но сно, уоп ште, о пра зним иде ја ма, кри ти ку-
ју ћи ана ли тич ку фи ло зо фи ју. 

ДА ЛИ СУ У ПРА ВУ ОВА ДВО ЈИ ЦА ПИ ТЕ РА?

А да ли су у пра ву ова дво ји ца Пи те ра? Из гле да да је су. По гле дај мо 
сад ма ло бли же за што ми сли мо да је су.

Не сла га ње са ста вом Пи те ра Ве сте на о пра зној иде ји прав не јед на-
ко сти по че ло је пре не го што је 6. фе бру а ра 1980. на свом уни вер зи те ту 
имао из ла га ње на кон фе рен ци ји, ко је је по том об ја вио у Har vard Law 
Re vi ew под на сло вом „Пра зна иде ја јед на ко сти” [We sten 1982]. На та не сла-
га ња и кри ти ке Ве стен је убр зо од го во рио члан ком „Зна че ње јед на ко сти 
у пра ву, на у ци, ма те ма ти ци и мо ра лу”, об ја вље ним у прав ној ре ви ји свог 
фа кул те та у Ми чи ге ну [We sten 1983], а он да и члан ком „По јам јед на ких 
шан си”, об ја вље ним у чу ве ном ча со пи су Ети ка (чи ка шког уни вер зи те та) 
[We sten 1985], и на кра ју и сво јом књи гом Го во ре ћи о јед на ко сти: Ана ли за 
ре то рич ке сна ге „јед на ко сти” у мо рал ном и прав ном дис кур су [We sten 1990]. 

Пи тер Ун гер је 2014. об ја вио књи гу Пра зне иде је: Кри ти ка ана ли тич
ке фи ло зо фи је, у ко јој пра ви раз ли ку из ме ђу „кон крет но суп стан ци јал них” 
и „кон крет но пра зних” иде ја и по ка зу је да се са вре ме на ана ли тич ка фи ло-
зо фи ја ба ви пре вас ход но „пра зним иде ја ма”, пу ко пој мов ним пи та њи ма 
и ни чим „кон крет но суп стан ци јал ним”, зна чај ним за кон крет ну ре ал ност 
[Un ger 2014]. 

Ун гер је у пра ву ка да го во ри о пра зним иде ја ма ана ли тич ке фи ло зо-
фи је, ко ја се и не ба ви ни чим „кон крет но суп стан ци јал ним”, па и не мо же 
и не ма да ка же ишта зна чај но за кон крет ну ре ал ност. Ти ме Ун гер – по сле 
34 го ди не – фи ло зоф ски и епи сте мо ло шки уте ме љу је Ве сте нов кри тич ки 

2 Ари сто тел у де се том по гла вљу пе те књи ге Ни ко ма хо ве ети ке из ри чи то ка же: „Да кле, 
иста је ствар пра вед но и пра вич но, и обе су до бре, али је пра вич но бо ље. ... При ро да је пра-
вич ног да оно бу де ко рек ци ја за ко на та мо где је он мањ кав због сво је оп што сти. ... Ја сно је, 
да кле, шта је пра вич ност и да је бо ља од јед не вр сте прав де [A ri sto tel 1980: V, X, 2, 6, 8].”
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став о пра зној иде ји прав не јед на ко сти [We sten 1982: 537–596] за сно ва ној 
(све сно или не све сно – све јед но) на ана ли тич кој фи ло зо фи ји, ко ја је то ком 
20. ве ка до ми ни ра ла ан гло а ме рич ким ин те лек ту ал ним све том [Un ger 2014]. 

Ме ђу тим, Ве стен гре ши што и сâм на исти на чин при сту па прин ци пу 
јед на ко сти као фик са ци ји за пад не ми сли ко ја тра је хи ља да ма го ди на и 
ко ја је упра во сто га учи ни ла да прин цип јед на ко сти је сте са др жај но пра-
зан [We sten 1982, 1985, 1990]. Јер, упра во је уни вер за ли за ци јом, по оп шта-
ва њем ко је не ма ве зе (са увек пар ци јал ним, па ро хи јал ним, про вин циј ским, 
ло кал ним) с кон крет ним ре ал но сти ма, ис пра жње на са др жи на прин ци па 
јед на ко сти а сâм прин цип пре тво рен у по јам ко ји се у ана ли тич кој фи-
ло зо фи ји и у раз ли чи тим из дан ци ма ана ли тич ке прав не фи ло зо фи је пој-
мов но-ло гич ки ана ли зи ра без ве зе са ствар но шћу. А шта је ана ли тич ка 
прав на фи ло зо фи ја? Не ула зе ћи у де та ље од го во ра на то пи та ње, јер то 
у овом окви ру и ни је мо гу ће, до вољ но је под се ти ти да је по јам ана ли тич ке 
ју ри спру ден ци је еле мен тар но од ре ђен у Реч ни ку прав не те о ри је Бра ја на 
Бик са (Brian Bix) у од ред ни ца ма Analyti cal ju ri spru den ce и Analyti cal le gal 
phi lo sophy [Bix 2004: 6–7]. Aналитичкa јуриспруденцијa је тра ди ци ја, 
ко ја, пре ма не ки ма, по чи ње још с Бен та мом (Je remy Bent ham), на ста вља 
се с Ости ном (John Au stin), а у 20. ве ку пред ста вља је, пре свих, Харт (Her-
bert Li o nel Adolp hus Hart), али, на рав но, не са мо он и ње го ви след бе ни ци. 

Ме ђу тим, с дру ге стра не, као на Ун ге ро вом тра гу (а за пра во ан ти-
ци пи ра ју ћи Ун ге ра), Ве стен сма тра да прин цип јед на ко сти, да би имао 
зна че ње, тј. сми сао, мо ра ин кор по ри са ти не ке спољ не вред но сти ко је 
од ре ђу ју ко је осо бе и по сту па ња је су јед на ки, од но сно слич ни. Ме ђу тим, 
ка да се про на ђу те спољ не вред но сти, прин цип јед на ко сти по ста је су ви шан 
и, шта ви ше, иза зи ва кон фу зи ју и ло гич ке гре шке, па ре то ри ку јед на ко сти 
тре ба на пу сти ти [We sten 1982: 537–596]. Да кле, Ве стен је у пра ву да су 
кон крет но суп стан ци јал ни прин ци пи јед на ко сти увек на од ре ђе ни на чин 
по ве за ни с по себ ним, пар ци јал ним, па ро хи јал ним кон крет ним ре ал но сти-
ма и – да та ко ка жем – њи ма кон тек сту а ли зо ва ни, да су им зна че ња од-
ре ђе на тим кон тек сти ма, тј. кон крет ним ре ал но сти ма. Али, Ве стен се не 
по ду хва та кон тек сту ал них де кон струк ци ја са др жинâ идејâ или прин ципâ 
прав не јед на ко сти, већ сма тра да ту уни вер зал ну, са др жин ски ис пра жње-
ну иде ју и ре то ри ку јед на ко сти тре ба на пу сти ти. У то ме, сма трам, Ве стен 
ни је у пра ву: прин цип јед на ко сти ни је де мо ди ра на, ни су ви шна, а ка мо ли 
ло гич ки и у кон крет ној, па и пост мо дер ној ре ал но сти штет на иде ја. 

Да кле, на пу сти ће мо те о риј ски оквир ан гло а ме рич ке ана ли тич ке 
фи ло зо фи је и вра ти ти се у оквир кон ти нен тал не фи ло зо фи је, и то не оне 
20. ве ка или, ши ре, мо дер не кон ти нен тал не фи ло зо фи је, већ у са ме ње не 
те ме ље. Хај де мо, нај пре, још јед ном до Ари сто те ла. Због че га? За то што 
нам је, ка ко смо ви де ли, упра во он об ја снио от куд та ква ди ја лек тич ка 
ком плек сност ве за (не)јед на ко сти, (не)прав де и (не)пра вич но сти, те њи хо-
вих уни вер зал но сти (тј. оп што сти) и кон крет но сти (тј. по је ди нач но сти), о 
ко ју су се са пле ле и у ко ју су се упле ле под јед на ко ан гло а ме рич ка ана ли-
тич ка фи ло зо фи ја и ан гло а ме рич ка ју ри спру ден ци ја ви ше од два ми ле ни-
ју ма по сле Ари сто те ла, ка ко су нас о то ме оба ве сти ла по ме ну та дво ји ца 
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Пи те ра. Али, то ни је све. Уз Ари сто те ло ву по моћ мо же мо сте ћи још не ке 
ва жне уви де. 

Из чу ве не пе те књи ге Ни ко ма хо ве ети ке зна мо да јед на кост (као 
обич на или су штин ска или ап со лут на јед на кост и као сра змер на или ре ла-
тив на јед на кост, тј. пр о пор ци о нал ност) чи ни срж иде је прав де као са вр ше-
не, пот пу не, нај ве ће вр ли не, од но сно вр хов не прав не вред но сти. Прав да 
као од ре ђе ни тип јед на ко сти ра за пе та је, да кле, из ме ђу иде је иден ти те та 
као ис то сти или исто вет но сти, с јед не стра не, и иде је пра вич но сти као 
је дин стве но сти, с дру ге. 

По гле дај мо нај пре ка ко јед на кост и иден ти тет „рас пи њу” прав ду. 
Са мо за су штин ски јед на ке или бар су штин ски слич не по ја ве ка же се да су 
исте, иден тич не, да се мо гу из јед на чи ти. Но, ов де на ста је пр ви про блем. 
Су шти на је уну тра шњи прин цип по ја ва (тј. бићâ), ко ји се у ло гич ком сми-
слу из ра жа ва де фи ни ци јом (тј. нај бли жим ро дом и спе ци фич ном раз ли ком). 
Су шти на на ди ла зи све по је ди нач не по ја ве (тј. по је ди нач на би ћа), али ње 
не ма, она не по сто ји из ван тих по је ди нач них би ћа. То је оно основ но о 
су шти ни што смо на у чи ли још од Ари сто те ла, из Ме та фи зи ке [A ri sto tel 
1985: V, 1017b: 23–26]. 

Ари сто те ло во уче ње о иден ти те ту ука зу је пак на дру ги, још ве ћи из-
вор про бле ма. Под се ти мо се да он у сед мој књи зи То пи ке, по себ но у пр вој 
гла ви [A ri sto tel 1965: V, VII, I], го во ри о три основ не вр сте иден ти те та: 1) 
ну ме рич ком (ко ји је за пра во иден ти тет ознакâ јед не исте по ја ве, као што 
си но ни ми озна ча ва ју јед ну исту по ја ву, нпр. ку ћа на углу Де чан ске и 
Влај ко ви ће ве и згра да на углу Де чан ске и Влај ко ви ће ве), 2) о спе ци фич-
ком иден ти те ту (ко ји је пак иден ти тет по јавâ, а не њи хо вих озна ка, и то 
иден ти тет пре ма вр сти, нпр. Хут си, као на род, ет нос, и Ту ту, као дру ги 
на род, ет нос, је су два раз ли чи та на ро да, тј. две раз ли чи те вр сте ет нич ких 
гру па ка ко у Бу рун ди ју, та ко и у Ру ан ди), и 3) о ге не рич ком иден ти те ту 
(ко ји та ко ђе је сте иден ти тет по ја ва и ни је иден ти тет њи хо вих озна ка, али 
сад је то иден ти тет пре ма ро ду, нпр. цр нац и вра нац, тј. чо век цр не ра се 
и коњ цр не бо је има ју иден ти чан род: обо је су жи во ти ње). Ка да се го во ри 
о иден ти те ту, ка же ту Ари сто тел, нај че шће се ми сли и го во ри о ну ме-
рич ком иден ти те ту (1), ко ји мо же би ти: (1а1) но ми нал ни (тј. си но ним ни 
иден ти тет, нпр. ку ћа и згра да), или пак (1а2) де фи ни циј ски (нпр. ква драт 
и јед на ко стра нич ни пра во у га о ни че тво ро у гао), (1б) свој стве ни иден ти тет 
(нпр. чо век, с јед не стра не, и би ће спо соб но да се сме је, с дру ге) и (1в) 
ак ци ден тал ни иден ти тет (про фе сор ка Прав ног фа кул те та из Бе о гра да 
28. сеп тем бра 2014. у Ло ђу на Кон фе рен ци ји CE ENJ, с јед не стра не, и Ја-
смин ка Ха сан бе го вић, с дру ге). Тре ба за па зи ти да се код ну ме рич ких иден-
ти те та (као иден ти те та озна ка, тј. зна чењâ тер минâ) ра ди о две озна ке (тј. 
два тер ми на) а јед ном пој му и јед ном фе но ме ну (тј. би ћу или по ја ви или 
ства ри), док се код спе ци фич ког и ге не рич ког иден ти те та (као иден ти тетâ 
бићâ или фе но менâ или по јавâ или ства ри) ра ди о три озна ке (тј. три тер-
ми на) и три пој ма а два фе но ме на (тј. би ћа или по ја ве или ства ри). Тре ба 
та ко ђе за па зи ти да се од че ти ри ну ме рич ка иден ти те та (као иден ти тетâ 
озна ка, тј. зна чењâ тер минâ) са мо је дан – де фи ни циј ски иден ти тет од но си 
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на су шти ну, или пре ци зни је ре че но, на озна ча ва ње су шти не би ћа (или 
фе но ме на или по ја ве или ства ри), и то на озна ча ва ње пот пу не су шти не 
би ћа, док се оста ла два иден ти те та – спе ци фич ки и ге не рич ки иден ти тет 
(као иден ти те ти бићâ или фе но менâ или по јавâ или ства ри) од но се на 
су шти ну, али сва ки од њих са мо на део су шти не бићâ или фе но менâ или 
по јавâ или ства ри [Hasanbegović 2000: 33, 66–67 et pas sim]. Ари сто те ло во 
уче ње о иден ти те ту ја сно ука зу је на те мељ не он то ло шке и епи сте мо ло-
шке те шко ће и ин хе рент на огра ни че ња при утвр ђи ва њу и из ри ца њу ка ко 
иден ти те та та ко и јед на ко сти. Њих ва ља има ти на уму увек, а на ро чи то 
у фи ло зо фи ји и у ју ри спру ден ци ји.

По гле дај мо сад сра змер ну или ре ла тив ну јед на кост, тј. пр о пор ци о-
нал ност. Ка да је по стиг не за ко но да вац, да кле, ка да се по стиг не на оп шти, 
ап страк тан на чин, го во ри мо о пра вед ним за ко ни ма. На рав но, ова ге не рал-
на, ап стракт на сра змер на јед на кост, тј. пр о пор ци о нал ност са мо је је дан 
од усло ва пра вед но сти за ко на. А ка да сра змер ну или ре ла тив ну јед на кост, 
тј. пр о пор ци о нал ност по стиг не су ди ја у кон крет ном слу ча ју, у од но су на 
прет ход не, исте или слич не слу ча је ве суд ске прак се, го во ри мо о (пра вед-
ном и) пра вич ном су ди ји. На рав но, и ов де је кон крет на сра змер на јед на-
кост, тј. пр о пор ци о нал ност ме ђу пре су ђе ним истим или слич ним слу ча-
је ви ма по сто је ће суд ске прак се са мо је дан од усло ва пра вич но сти су ди је. 

И по гле дај мо, ко нач но, ка ко јед на кост и пра вич ност „рас пи њу” прав-
ду. На тај на чин што прав ду ста вља ју из ме ђу јед на ко сти као су шти не или 
бар је згра, ср жи прав де, и то јед на ко сти и као ква ли та тив не, су штин ске 
јед на ко сти бићâ (тј. по јавâ, фе но менâ, стварӣ), ко ја је, као што се ви де ло, 
онај не до сти жни иден ти тет, или пак јед на ко сти као кван ти та тив не, сра-
змерне јед на ко сти као пр о пор ци о нал но сти би ћа (или по ја ва), с јед не стра не, 
а с дру ге стра не, пра вич но сти као је дин стве но сти, тач ни је, као је дин стве-
не пра вед но сти, ко ја је не са мо прав да не го је и ви ше од пра вед но сти у 
кон крет ном слу ча ју, упра во за то што при да је зна чај и не ким не су штин-
ским кон крет ним окол но сти ма би ћа (или по ја ве), тј. узи ма у об зир и не ка 
не бит на свој ства кон крет ног слу ча ја у пи та њу (или, Ари сто те ло вим ре-
чи ма: узи ма у об зир и не ке при вре ме не свој стве но сти и ак ци ден тал но сти). 
То је упра во ди ја лек ти ка па ра док са. И то је, из гле да, нај ви ше што се на 
уни вер зал ном, оп штем пла ну мо же ре ћи o јед на ко сти, прав ди и пра вич-
но сти. А оту да и ути сак да по сле Ари сто те ла – тј. ње го ве те о ри је прав де, 
или, бо ље ре че но, по сле ње го вог уче ња о прав ди са др жа ног у Ни ко ма
хо вој ети ци – ни шта но во ни је ре че но. Тај ути сак је у осно ви ис пра ван 
ка да су у пи та њу те о ри је, уче ња и схва та ња прав де. 

Све у све му, и Ари сто те ло ви пој мо ви прав де и јед на ко сти би ли би 
пра зне иде је ка да би се њи хо ва из во ђе ња ис цр пљи ва ла у пе тој књи зи 
Ни ко ма хо ве ети ке, тј. ка да би се сво ди ли на оно што је ту ре че но, за не-
ма ру ју ћи оста ла Ари сто те ло ва де ла, пре свих По ли ти ку. У том сми слу 
до вољ но је под се ти ти на ње го ве ста во ве о пи та њу ко је је и ов де цен трал но, 
на и ме, на ње го ве ста во ве о (не)јед на ко сти љу ди. Не јед на кост ро бо ва, вар-
ва ра, же на и де це – по сма тра них ка ко ме ђу соб но, као раз ли чи тих при пад-
ни ка по ро ди це од но сно дру штва, та ко, и у од но су на Гр ке – Ари сто тел 
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об ја шња ва као при род ну не јед на кост, као не јед на кост уте ме ље ну у њи-
хо вим не јед на ким, раз ли чи тим при ро да ма, а то ће ре ћи пр вен стве но у 
раз ли чи том ло го су (ко јим исто вре ме но озна ча ва и је зик и ра зум) свих 
ових би ћа.3 Ов де ипак тре ба упу ти ти и у не ке ни јан се. Ре кон струк ци ја 
Ари сто те ло вог пој ма чо ве ка ука зи ва ла би у овом кон тек сту на то да за 
ње га чо век је сте Грк (а не вар ва рин) му шка рац (а не же на) од ра стао (а не 
де те). Ово на ро чи то ка да се се ти мо да су за ње га ро бо ви „жи ва ору ђа” 
[A ri sto tel 1960: I, IV, 3 – 1253b in fi ne], да су „вар ва ри и ро бо ви по при ро ди 
исти” [I, II, 2 – 1252b3], да „же не има ју ло гос али им не до ста је ау то ри тет, 
а да де ца има ју не пот пун ло гос” [I, XVII, 1 in fi ne – 1260a11]. Да кле, ка да 
се при хва ти да је за Ари сто те ла чо век – од ра сли грч ки му шка рац, он да 
се мо же ре ћи да је Ари сто тел за го вор ник јед на ко сти љу ди. Шта ви ше, ово-
ме тре ба до да ти још пар ни јан си. Ари сто тел је сма трао да муж и жена 
тре ба да жи ве у по ли те ји [I, XV, 1 – 1259a39; I, XVI, 1 – 1259b1], да кле, 
вла да ви ни ко ја од го ва ра сло бод ни ма и јед на ки ма [I, VI II, 3 – 1255b20; I, 
XVI, 1 – 1259b4-6; III, VII, 1 – 1277b7-9], али је ипак сма трао да же на не 
тре ба да на пу шта жен ске кућ не ода је, мо жда сто га, ка ко је ма ло час ре че но, 
што је сма трао да же на има ло гос али јој не до ста је ау то ри тет. 

Из да на шњег угла по сма тра но, мо гло би се ре ћи, има ју ћи на уму не 
са мо Ари сто те ла не го ско ро це ло куп ну ми сао, да је не са мо атин ским 
све том (укљу чив и пе ри од ње не де мо кра ти је) и не са мо це лим ан тич ким 
(грч ким и не грч ким) све том већ, уоп ште, да је це ло куп ним пред мо дер ним 
све том вла да ла иде ја о не јед на ко сти љу ди, и то иде ја о не јед на ко сти људи 
као при род ној, од но сно бо гом да ној (тј. бо гом од ре ђе ној) при род ној не-
јед на ко сти љу ди, а из ове иде је и про ис хо де ћа иде ја о са свим при род ној, 
од но сно бо гом да ној прав ној не јед на ко сти љу ди. Та иде ја је има ла раз ли-
чи те кон крет не ре а ли за ци је, али је би ла ско ро не у пит на. Та ко ђе тре ба 
на гла си ти да је иде ја, од но сно по јам чо ве ка у пред мо дер но до ба био изу-
зет но ма ли по оби му а „пре бо гат” пре ма са др жи ни (за пра во, усло ви ма да 
не ко бу де сма тран и на зи ван чо ве ком), као што се ви де ло на Ари сто те-
ло вом при ме ру.

СО ФИ СТИ, СТО И ЦИ И ИДЕ ЈА ЈЕД НА КО СТИ

Уто ли ко пре тре ба бар унај кра ће по ме ну ти рет ке дра го це не из у зет-
ке – со фи сте Хи пи ју, Ан ти фон та и Ал ки да ман та [Ђурић 2009: 181] и 
сто и ке (упра во на су прот оној иде ји ко ја ће по сле њих пре о вла ђи ва ти у 
Евро пи, на и ме, хри шћан ској иде ји /не/јед на ко сти). Јер, ка да се го во ри о 
прав ној јед на ко сти љу ди, мо же се ре ћи да се то ком це лог пред мо дер ног 
вре ме на не са мо у кон крет ним дру штве ним ре ал но сти ма већ ни у све ту 
иде ја ни је де си ло ско ро ни шта у огром ном вре мен ском ра спо ну од по ме-
ну тих ан тич ких из у зе та ка до Фран цу ске ре во лу ци је. Ово је, на рав но, 

3 Тре ба на по ме ну ти да је за та Ари сто те ло ва из во ђе ња, ко ја пре ко два ми ле ни ју ма 
по бу ђу ју па жњу нај ра зли чи ти јих ау то ри те та, нај зна чај ни ја пр ва књи га По ли ти ке, али и 
ње го ви спи си О ра ђа њу жи во ти ња (по себ но I, II и VI књи га) и Исто ри ја жи во ти ња (по-
себ но IX књи га). 
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гру бо ре че но. Пре ци зни је би би ло ре ћи да се ско ро ни шта ни је де си ло од 
по ме ну тих ан тич ких из у зе та ка до Сер Едвар да Ку ка (Sir Ed ward Co ke) и 
Џо на Ло ка (John Loc ke), а у ути цај ном, узо р ном за ко но дав ству до аме-
рич ког Би ла о пра ви ма (1789) и фран цу ске Де кла ра ци је о пра ви ма чо ве ка 
и гра ђа ни на (1789), или евен ту ал но, још пре ци зни је, до њи хо вих пре те ча: 
ен гле ског Би ла о пра ви ма (1689) и вир џи ниј ске Де кла ра ци је о пра ви ма 
(1776). Но, о то ме не што ка сни је. 

Хи пи ја из Ели де је пр ви на пра вио раз ли ку из ме ђу при род ног и по-
зи тив ног пра ва те сто га не чу ди што је по чет ком 20. ве ка у струч ним 
кру го ви ма „пред ста вљен” као ан тич ки Ху го Гро ци јус (Hu go Gro ti us). 
Пи шу ћи, на и ме, о грч ком до бу про све ти тељ ства (7–5. век пре н.е.), ко је 
по чи ње с пре со кра тов ци ма и на ста вља се са Со кра том и со фи сти ма, Јо-
ха нес Геф кен (Jo han nes Geffcken) је, по ре де ћи Хи пи ју с Гро ци ју сом као 
„оцем мо дер ног при род ног пра ва”, оног пр вог на звао – крат ко ће и ефект-
но сти об ја шње ња ра ди – „ан тич ким Ху гом Гро ци ју сом” [Geffcken 1923: 
15–31, по себ но 23], ма да је мо жда би ло при ме ре ни је на зва ти га оцем ан-
тич ког при род ног пра ва или при род но прав ног уче ња. Хи пи ја је све љу де 
сма трао са пле ме ни ци ма, срод ни ци ма и су гра ђа ни ма пре ма при ро ди, али 
не и пре ма људ ском за ко ну, за то што је јед на ко с јед на ким пре ма при ро ди 
срод но, а људ ски за кон је ти ра нин љу ди ма и че сто вр ши на си ља про тив-
на при ро ди [Di els II 1935: 333].4 То Хи пи ји но ста но ви ште је са оп ште но у 
Пла то но вом Про та го ри [Pla ton 1968: 337c]. Мо дер на чи та ња и раз у ме ва-
ња овог ста ва ни су је дин стве на, па се на пи та ње да ли је Хи пи ја пр ви ко-
смо по ли та, пр ви пред став ник ко смо по лит ског ста но ви шта, или тек је дан 
од мно гих пан хе ле ни ста – ни је од го ва ра ло на исти на чин, али ар гу мен ти 
Ђу ри ће вог ис тра жи ва ња, бар до даљ њег, ја сно ка зу ју да је Хи пи ја пр ви 
ју сна ту ра ли ста и ко смо по ли та, те сто га пра ви пре те ча сто и ча ра ако не 
већ пр ви сто и чар [Ђурић 2009: 203–217].

Ан ти фонт пра ви про бле ме још од по зне ан ти ке: да ли је иста лич ност 
Ан ти фонт со фист и Ан ти фонт из Рам нун та, ре тор и по ли ти чар? Ка да су 
по чет ком 20. ве ка у Егип ту, ме ђу слу чај но от кри ве ним па пи ру си ма на-
ђе ни и фраг мен ти Ан ти фон то вог спи са Alet he ia (Исти на) као је ди ни ори-
ги нал ни до ку мент со фи стич ког уче ња о при род ном пра ву, пи та ње Ан-
ти фон та или Ан ти фонтâ опет је до би ло на жи во сти и тра је и у 20. ве ку 
[Ђурић 2009: 239–243]. Tим по во дом тре ба за па зи ти (прем да за схва та ња 
прав не јед на ко сти то не мо ра би ти бит но) да се спор о ко ме Ђу рић го во ри 
50-их го ди на про шлог ве ка на ста вља и у нај но ви јој ли те ра ту ри 21. ве ка, 
па та ко Мајкл Га га рин (Mic hael Ga ga rin), ве ли ки са вре ме ни струч њак за 
ста ро грч ко пра во, ре то ри ку, књи жев ност и фи ло зо фи ју у сво јој књи зи 
из но си ар гу мен те у при лог из јед на ча ва њу Ан ти фон та Со фи сте и Ан ти-
фон та из Рам нун та [Ga ga rin 2002], док у сво јој књи зи об ја вље ној исте 

4 Ђу рић [2009: 203, фн 12], го во ре ћи о ово ме, ука зу је и на ис прав ку Хајн дор фа, али је 
оста ло не ја сно ко јег Хајн дор фа (да ли Лу дви га Фри дри ха Хајн дор фа /Lud wig Fri e drich Hein-
dorf/?), јер, го во ре ћи о Хајн дор фо вој ис прав ци, са мо упу ћу је на де ло Ери ка Вол фа Грч ка 
прав на ми сао [Wolf 1952: 52]. 
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го ди не Џе рард Пен дрик (Ge rard Pen drick) на во ди ар гу мен те да су Ан ти-
фонт Со фи ста и Ан ти фонт из Рам нун та дво ји ца раз ли чи тих љу ди, што 
га је под ста кло да на пра ви но во из да ње и ко мен тар фраг ме на та ко ји се 
при пи су ју Ан ти фон ту со фи сти [Pen drick 2002].

Ан ти фонт из ри чи то ка же да је са свим вар вар ско раз ли ко ва ње из ме-
ђу до брих и рђа вих по ро ди ца, тј. из ме ђу плем ства и гра ђан ства, ко је је, 
пре ма ње го вом схва та њу, ка рак те ри стич но за ва же ћи прав ни по ре дак 
по зи тив ног пра ва, јер су сви љу ди, Гр ци и вар ва ри, са вр ше но јед на ки. 
Би о ло шка јед на кост, пре ма ње му, тра жи прав ну јед на кост при уре ђи ва њу 
ме ђу људ ских од но са [Di els 1935: frg. B, col. I, 35 ff. – пре ма: Ђу рић 2009: 
248–254]. Пре ма свом из ра зи то ин ди ви ду а ли стич ком, ху ма ни стич ком, 
де мо крат ском и ко смо по лит ском опре де ље њу, Ан ти фон то во при род но-
прав но схва та ње је исто то ли ко ре фор ма тор ско и ре во лу ци о нар но, ка ко 
по ка зу је Ђу рић, ко ли ко и Хи пи ји но. Јер, на су прот стро гој си ли и пу кој 
санк ци ји људ ских за ко на и на су прот по де ли љу ди на бо га те и си ро ма шне, 
Гр ке и вар ва ре, ко ју уво де ти људ ски, да нас би смо ре кли: по зи тив ни за-
ко ни, Ан ти фон то ва Исти на про кла му је сло бо ду лич но сти и јед на кост 
љу ди [Ђурић 2009: 253–261]. 

Ко нач но, ме ђу со фи сти ма тре ба по ме ну ти и Ал ки да ман та из Еле је 
због ње го вог чу ве ног ста ва ко ји прав ну јед на кост љу ди уз ди же у ранг 
уте ме ље ног прин ци па, а ко ји гла си: „Бог је све љу де ство рио сло бод не. 
При ро да ни ко га ни је на чи ни ла ро бом.” Тај Ал ки да ман тов став, ка ко каже 
Ђу рић [2009: 257], за бе ле жен је у јед ној схо ли ји, бе ле шци ко ја је као ко-
мен тар на пи са на у Ари сто те ло вој Ре то ри ци (у књи зи I, гла ви XI II 
1373b18), али нам Ђу рић ни је ја сно ре као где се та схо ли ја мо же про чи-
та ти [2009: 257–258]. 

Ка да се има на уму да со фи сти уоп ште ни су има ли ускла ђен за јед-
нич ки по глед на свет, већ на про тив – не са мо ди вер гент не не го и пот пуно 
су прот не по гле де, он да се сто и ци зам мо же озна чи ти као пр ва фи ло зоф ска 
шко ла ми шље ња ко ја је по ста ви ла прин цип прав не јед на ко сти љу ди, те-
ме ље ћи га у јед на кој људ ској при ро ди свих по је ди на ца без об зи ра на све 
мо гу ће раз ли ке ме ђу њи ма. Тај до при нос сто и ка по ли тич кој ми сли оце-
њу је се као нај ве ћи од но сно нај ду бљи [McIl wa in 1932: 114–115]. 

Бу ду ћи да је ко смо по ли ти зам осо бе на свој стве ност це ло куп не сто-
ич ке со ци јал не фи ло зо фи је, и то од по ја ве сто и ци зма у Ати ни са Зе но ном 
из Ки ти ју ма кра јем 4. и по чет ком 3. ве ка пре н.е. па до Ју сти ни ја но ве 
за бра не свих па ган ских фи ло зоф ских шко ла 529. го ди не, ов де је до вољ но 
под се ти ти да нас Епик тет у сво јим Раз го во ри ма оба ве шта ва [E pic te tus 
1925: I, IX, 1] о оно ме што је Ди о ген Ла ер ти је по сле да ље ра ши рио [Laer-
ti je 1979: VI, II, VI (72)], на и ме, да је још дав но, на са мом по чет ку ства ра ња 
сто ич ке шко ле, Ла ер ти јев чу ве ни име њак сто ик Ди о ген из Си но пе ре као: 
„Ни сам Ати ња нин ни Ко рин ћа нин. Ја сам гра ђа нин све та – ko smo po li tes.” 
А и сâм Епик тет је из ре као чу ве ну ми сао: „...чо век ни је чо век ако је одво-
јен од дру гих љу ди. Јер, шта је чо век? Део др жа ве, оне пр ве што се са сто-
ји од бо го ва и љу ди, а он да и оне што до ла зи од мах по сле и ма ла је сли ка 
оне уни вер зал не” [E pic te tus 1925: II, V, 26].
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ХРИ ШЋАН СТВО И ИДЕ ЈА ЈЕД НА КО СТИ

Сто ич ки по глед на свет с цен трал ном иде јом јед на ко сти љу ди ни је 
са мо ду го тра јао као фи ло зоф ска шко ла – ви ше од осам ве ко ва – не го је 
био и ве о ма рас про стра њен у Грч кој и уоп ште у хе ле ни стич ком све ту, 
од но сно по том у рим ској им пе ри ји. На рав но, не мо же се ре ћи ко ли ко би 
и ка ко био ути ца јан да га ни је по ти снуо хри шћан ски по глед на свет по ме-
ну том Ју сти ни ја но вом прав ном за бра ном из 529. го ди не. Но, са си гур но шћу 
се мо же ре ћи да је ра но хри шћан ска ми сао пре у зе ла и ко ри сти ла мно ге цен-
трал не сто ич ке иде је, фи ло зоф ске кон цеп те, па и тер ми не [Fer gu son 2003]. 

Ме ђу тим, иа ко се мо же ре ћи да је хри шћан ство – на су прот до та да-
шњим ре ли ги ја ма – пред ста вља ло пр ву уни вер за ли стич ку ре ли ги ју и 
про по ве да ло јед на кост свих љу ди: Је вре ја, Гр ка, Ри мља на, си ро ма шних, 
бо га тих, же на, му шка ра ца, оно је про по ве да ло јед на кост свих љу ди пред 
Бо гом и Стра шним (или По след њим) су дом, али не и јед на кост свих људи 
по људ ским за ко ни ма, од но сно пред људ ским за ко ни ма и људ ским су до-
ви ма. Од нос хри шћан ства пре ма др жав ним вла сти ма ве ко ви ма се из ра-
жа вао по зна том из ре ком Ису са Хри ста: „Дај те ца ру ца ре во, а Бо гу Бож је.” 
– ка ко сто ји у је ван ђе љи ма по Ма те ју (22: 15–22), Мар ку (12: 13–17) и Лу ки 
(20: 20–26), као и у не ка нон ском је ван ђе љу по То ми (100). Као што је по-
зна то, то ком ве ко ва хри шћан ство се по де ли ло у раз не хри шћан ске кон-
фе си је од но сно цр кве, али је став пре ма прав ној јед на ко сти љу ди пре ма 
људ ским, тј. зе маљ ским за ко ни ма (per le ges ter re nae или per le ges ter rae) 
остао у су шти ни исти, не про ме њен. По се бан про блем у том сми слу у 
но ви јој исто ри ји пред ста вља ју ста во ви Про те стант ске и Ри мо ка то лич ке 
цр кве од но сно Ва ти ка на (али не са мо њих) пре ма на ци зму у Не мач кој и 
пре ма ње му слич ним др жав но-прав ним по ре ци ма, нпр. у Хр ват ској то га 
вре ме на, али и дру где.5 Сто га из гле да да по сле Дру гог свет ског ра та ста-
во ве ра зних хри шћан ских и свих оста лих кон фе си ја од но сно цр ка ва према 
ово зе маљ ској прав ној (не)јед на ко сти љу ди тре ба це ни ти на осно ву њи-
хо вог ста ва пре ма људ ским пра ви ма. Но, то је огром на те ма у ко ју овом 
при ли ком не мо же мо ула зи ти.6

MAG NA CAR TA LI BER TA TUM

Да ли се по сле по ме ну те тро ји це со фи ста (Хи пи је, Ан ти фон та и Ал ки-
да ман та) и на ро чи то, по сле сто и ка па све до Аме рич ке од но сно Фран цу-
ске ре во лу ци је и њи хо вих уста ва и де кла ра ци ја о пра ви ма – да кле, то ком 
два на ест и по ве ко ва – у исто ри ји иде је прав не јед на ко сти љу ди и у дру-
штве ној прак си за и ста ни шта ни је до го ди ло? Ско ро да би се мо гло ре ћи 
да је та ко. Јер, иде ја ово зе маљ ске прав не јед на ко сти љу ди са мо је као 

5 О то ме по сто ји огром на ли те ра ту ра па ов де без пре тен зи је на кри тич ку екс перт ску 
струч ност упу ћу јем са мо на но ви ју: [McNab 2009; Mic hael 2006; Re dles 2005; Grif fin 2005; 
Kri eg 2004]. 

6 Тре ба ипак оба ве сти ти о по сто је ћој ли те ра ту ри о то ме на до ма ћем је зи ку: [Karić 
1996; Pa po 1998; Bla že vić 2000]. Та ли те ра ту ра на ста ла је у окви ру про је ка та ко је је осми слио 
и ко ји ма је ру ко во дио Здрав ко Гре бо. 
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иде ја тек бље сну ла на час у ан ти ци, да би је по том хри шћан ство тран-
сцен ди ра ло у Бож ју др жа ву, па се тек у мо дер но до ба опет по ја вљу је у 
ово стра но сти, и то сад као јед но бит но, су штин ско обе леж је, кри те ри јум 
мо дер но сти, и тек ота да по чи ње по ла ко и му ко трп но да се оства ру је у 
прак си, у ствар но сти. 

Ипак, иде ја прав не јед на ко сти љу ди ни је у мо дер ну сти гла ни от ку да, 
ни ти је по ме ну тих два на ест и по ве ко ва би ло тек ре ка си вог вре ме на у 
чи јем се то ку ни шта ни је де ша ва ло. Је дан прав ни, по ли тич ки, дру штве-
ни и кул тур ни до га ђај ипак за слу жу је сву па жњу. И то, не по то ме шта 
је зна чио ка да се де сио 15. ју на 1215. на по љу Ра ни мид на оба ли Тем зе 
бли зу Винд зо ра, где су се оку пи ли краљ Јо ван без Зе мље и ње го вих 25 
ба ро на (а и 12 епи ско па и 20 опа та – као све до ци), већ пр вен стве но пре ма 
то ме шта је зна чио ве ко ви ма по сле. Реч је, да ка ко, о Mag na Car ta Li ber ta tum 
[Holt 2010]. Као пр ви до ку мент ко ји су кра љу на мет ну ли ње го ви по да ни-
ци фе у дал ци у на сто ја њу да пра вом огра ни че ње го ву власт и за шти те 
сво ја пра ва, Ве ли ка по ве ља сло бо да је тек на кнад но, то ком сво је ду ге и 
сло же не исто ри је по ста ла ва жан део мо дер ног кон сти ту ци о на ли зо ва ња 
вла сти, и пре те ча људ ских пра ва, и прав ни узор и из ван Ен гле ске. Ка ко 
је ре као Лорд Де нинг (Lord Den ning), „нај ве ћи устав ни до ку мент свих 
вре ме на – те мељ сло бо де по је дин ца про тив ар би трар не вла сти де спо та” 
[Dan zin ger 2004: 278].

За те му прав не јед на ко сти љу ди, а и ина че, ва жна је и да нас ва же ћа 
од ред ба 29 (од но сно ка сни је 39 и 40) Ве ли ке по ве ље сло бо да, ко ја гла си:

„Nul lus li ber ho mo ca pi a tur, vel im pri so ne tur, aut dis se i si a tur, 
aut utla ge tur, aut exu le tur, aut ali quo mo do de stru a tur, nec su per eum 
ibi mus, nec su per eum mit te mus, ni si per le ga le ju di ci um pa ri um 
su o rum vel per le gem ter re.

Nul li ven de mus, nul li ne ga bi mus, aut dif fe re mus rec tum aut 
ju sti ci am.”7

[Holt 2010: 460–461]

А ко је li ber ho mo, сло бо дан чо век? Са мо кра љев по да ник фе у да лац, 
ба рон, ерл или лорд, или не ки ње гов му шки по то мак, али на рав но не и 
оби чан чо век (man), ни ти кмет, био је 1215. li ber ho mo, сло бо дан чо век 
( fre e man) на ко га се од но си по ме ну та од ред ба Ве ли ке по ве ље сло бо да. 
Али, већ за ко ном из 1354. од ред ба 29 је ре де фи ни са на и сло бо дан чо век 
је по стао про сто чо век, тј. чо век би ло ко јег имов ног или дру штве ног ста ња 
(man of wha te ver esta te or con di tion he may be), а у од ред бу је до дат и из раз 
о ис прав ном прав ном по ступ ку за пра во ва ља ну пре су ду ко ју до но се јед-
на ки пре ма за ко ну зе мље (due pro cess of law for law ful jud ge ment of his 
pe e rs or the law of the land) [Tur ner 2003: 157]. Сто га не чу ди што је још 

7 „Ни је дан сло бо дан чо век не ће би ти ухап шен, или за тво рен, или ли шен имо ви не, или 
ста вљен ван за ко на, или из гнан, или на би ло ко ји дру ги на чин уни штен, ни ти про га њан, 
осим на осно ву пра во ва ља не пре су де оних ње му рав них или по за ко ну зе мље. 

Ни ко ме не ће мо про да ти, ни ти ико ме ус кра ти ти или оду го вла чи ти пра во или прав ду.”
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Сер Едвард Кук на сто јао да не ги ра Кра ље ва су ве ре на пра ва по зи ва ју ћи 
се на Ве ли ку по ве љу: “Mag na Car ta is such a fel low, that he will ha ve no 
ʻso ve re ignʼ (Маг на кар та је та кав дру гар ко ји не ма ’су ве ре на’)”. Кук је 
сма трао да за ко ни а не Краљ има ју ап со лут ну власт [Tur ner 2003: 157]. То 
је, за па жа мо, пот пу но мо дер но ста но ви ште: Ни је су ве рен Краљ, већ за ко-
ни, од но сно за ко но да вац, тј. Пар ла мент. Али, на до ве зу ју ћи се не по сред но 
на Ку ко ву ми сао да је Mag na Car ta та кав дру гар ко ји не ма су ве ре на, до-
ла зи мо и до пост мо дер ног ста ва: ни је су ве рен ни Краљ, ни за ко ни, од-
но сно за ко но да вац, тј. Пар ла мент, већ је су ве рен(а) Mag na Car ta, од но сно 
пра ва и сло бо де чо ве ка (доц ни је на зва на људ ска пра ва) ко ја су у њој (или 
би ло где дру где) са др жа на [Hasanbegović 1991: 52–61]. 

ОСТВА РИ ВА ЊЕ ПРА ВА ИЗ МАГ НА КАР ТЕ:  
КРА ТАК ПРЕ ГЛЕД

Ен гле ске кон сти ту ци о на ли стич ке иде је, ко је су по че ле као пред мо-
дер не иде је Ве ли ке по ве ље сло бо да, раз ви ја не су и до пу ња ва не по сте пе но 
ве ко ви ма, а по том су и тран сплан ти ра не у Аме рич кој и Фран цу ској ре во-
лу ци ји у њи хо ве уста ве и де кла ра ци је о пра ви ма, да би се ода тле у вре-
ме ну ко је је до ла зи ло да ље ши ри ле по све ту. Оту да би се мо гао из ве сти 
за кљу чак да је и прин цип прав не јед на ко сти љу ди, ка да је јед ном по ста-
вљен, тј. кон сти ту ци о на ли зо ван у мо дер ним др жа ва ма, био оства ри ван 
без ика квих пи та ња и про бле ма. Али, ни је би ло та ко. Ниг де. Са мо илу стра-
ци је ра ди, ево не ко ли ко при ме ра. Ен гле ска се сма тра ко лев ком мо дер не 
де мо кра ти је. Па ипак, све до 1948. ту су не ки љу ди би ли „јед на ки ји” од 
оста лих, и то баш „јед на ки ји” у из бор ним пра ви ма. На при мер, пред став-
ни ци бур жо а зи је мо гли су да уђу у Дом ко му на (тј. Доњи дом) тек ре фор мом 
од 1832, а но вом ре фор мом од 1867. имо вин ски цен зус је да ље сни жен 
За ко ном та ко да је ма са ин ду стриј ских рад ни ка до би ла би рач ко пра во и 
те о риј ску мо гућ ност да то рад ни штво бу де за сту пље но у До му ко му на. 
Би рач ко пра во су има ли са мо му шкар ци све до 1918, ка да су га до би ле и 
же не, али са мо оне ста ри је од 30 го ди на. Тек 1928. би рач ко пра во му шка-
ра ца и же на пот пу но је из јед на че но, и то за ли ца оба по ла ста ри ја од 21 
го ди ну. Али, тек су ре фор мом од 1948. уки ну ти по след њи слу ча је ви дво-
стру ког, од но сно ви ше стру ког пра ва гла са. На и ме, За ко ном о пред ста вља-
њу на ро да из 1948. уки ну то је пра во ко је су до тад има ли уни вер зи тет ски 
про фе со ри ко ји су исто вре ме но и вла сни ци не крет ни на да гла са ју ка ко у 
из бор ној је ди ни ци где жи ве та ко и у уни вер зи тет ској из бор ној је ди ни ци 
и, исто та ко, из бор но пра во вла сни ка не крет ни на да гла са ју ка ко у из бор-
ној је ди ни ци где живе та ко и у из бор ној је ди ни ци где се на ла зи њи хо ва 
не крет ни на (на рав но, ако се те из бор не је ди ни це раз ли ку ју), а евен ту ал но 
и тро стру ког, од но сно уоп ште ви ше стру ког пра ва гла са, нпр. и у из бор ној 
је ди ни ци где жи ве и у уни вер зи тет ској из бор ној је ди ни ци и у из бор ним 
је ди ни ца ма где се на ла зе њи хо ве не крет ни не (на рав но, опет, ако се те 
из бор не је ди ни це раз ли ку ју) [Bar nett 2011: 344]. Чи ни се да је сад ви ше 
не го ја сно от ку да Ор ве лу ин спи ра ци ја да су на жи во тињ ској фар ми све 
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жи во ти ње јед на ке, али да су не ке јед на ки је од дру гих. И тек ота да, да кле, 
од 1948. го ди не, би рач ко пра во је у Ен гле ској у пот пу но сти оп ште и јед-
на ко [Jovičić 1984: 29–30].

Ка да је у пи та њу прав на јед на кост му шка ра ца и женâ у би рач ким 
пра ви ма, о то ме би се мо гла са ку пи ти би бли о те ка књи га а да опет има још 
мно го не на пи са ног што за слу жу је и че ка ис тра жи ва ње и ана ли зу. За то 
овом при ли ком тре ба на ве сти са мо не ко ли ко илу стра тив них по да та ка. 
Још у 18. ве ку (до ду ше, тек по не где, нпр. у Швед ској и Пољ ској) и у 19. 
ве ку же не по чи њу да до би ја ју пра во гла са, али са мо ако су по ре ске об ве-
зни це (би ло као чла ни це гил ди би ло као удо ви це) или пак на ло кал ном 
ни воу. Мо гло би се ре ћи да је Ау стра ли ја пр ва зе мља у ко јој су же не – исти-
на, са мо оне не а бо ри џин ске – 1902. до би ле пра во гла са на фе де рал ном 
ни воу. Фин ска је у Евро пи пр ва зе мља ко ја је 1906. уве ла оп ште пра во 
гла са – и ак тив но и па сив но – за све пу но лет не без об зи ра на пол, имов но 
ста ње, ра су или дру штве ни по ло жај. Сле де, са мо при ме ри це, 1917 – Пољ-
ска и Ру си ја; 1918 – Не мач ка; 1920 – САД, ка да је усво јен 19. аманд ман 
на Устав, ко ји гла си: „Пра во гра ђа на САД да гла са ју не ће би ти по рек ну-
то или ума ње но од САД или од ма ко је др жа ве чла ни це на осно ву по ла”. 
(“The right of ci ti zens of the Uni ted Sta tes to vo te shall not be de nied or abrid ged 
by the Uni ted Sta tes or by any Sta te on ac co unt of sex”), али то ипак још увек 
ни је зна чи ло уво ђе ње оп штег пра ва гла са у САД; 1945 – Фран цу ска и 
Ју го сла ви ја; 1965 – САД обез бе ђу ју оп ште пра во гла са За ко ном о гла са-
њу, ко ји оне мо гу ћа ва ра сну, пол ну, обра зов ну и је зич ку дис кри ми на ци ју 
у пра ву гла са; 1971. – Швај цар ска на фе де рал ном ни воу (а на кан то нал ним 
од 1958. до 1990); 2006. и 2011. – Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти уво де, од-
но сно бла го про ши ру ју ве о ма огра ни че но би рач ко пра во же на; а 2015. 
– Са у диј ска Ара би ја га уво ди за јед но с пра вом же на да бу ду би ра не на 
ло кал ним из бо ри ма [Ti me li ne of wo men s̓ suf fra ge, Wi ki pe di a]. 

ПО ЈА ВА И ИМ ПЛЕ МЕН ТИ РА ЊЕ НО ВИХ ПРА ВА

Овај овла шни по глед на осва ја ње прав не јед на ко сти љу ди у ма те ри-
ји из бо ра а без об зи ра на њи хов пол, чи ни се, ја сно го во ри о то ме ко ли ко 
мно го по сла пред сто ји у оства ри ва њу прин ци па прав не јед на ко сти, ко ји је 
је дан од те ме ља и кри те ри ју ма мо дер но сти. Тре ба за па зи ти да је нај ве ћи 
део тог по сла мо дер ни за ци је у свет ским раз ме ра ма да ле ко од то га да је 
оба вљен и тек пред сто ји да се оства ру је [Wil li ams 2009; Barth 2008], а већ 
су отво ре на но ва, пост мо дер на пи та ња и про бле ми ко је тре ба ре ша ва ти. 
Сто га у ве зи с прав ном јед на ко шћу љу ди тре ба по ме ну ти, при ме ри це, 
са мо не ка од тих пи та ња: 

По зи тив на дис кри ми на ци ја – или, афир ма тив на ак ци ја – као фе но-
мен „јед на ки јег” тре ти ра ња не ких љу ди је сте ди рект но су прот на прин-
ци пу јед на ко сти љу ди и – са мо на пр ви по глед па ра док сал но – пред ста вља 
по ку шај да се не га тив не по сле ди це ра ни је дис кри ми на ци је, ко ја је са да 
за бра ње на, што пре от кло не или бар убла же у име прав де, пра вич но сти 
и бу ду ће јед на ко сти, и то баш не јед на ким, при ви ле го ва ним трет ма ном 
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ко ји ће сâм се бе у бу дућ но сти учи ни ти не по треб ним или пак бит но ма ње 
по треб ним [Smith 2011: 89–216; Alt wic ker 2011: 551]. 

Прав на јед на кост љу ди из ра жа ва се на по сре дан на чин у ме ђу на род-
ном пра ву у прин ци пу су ве ре не јед на ко сти др жа ва. Пост мо дер но вре ме 
до но си и ту оби ље но вих, го ру ћих про бле ма ко је тре ба ре ша ва ти пре вас-
ход но у ме ђу на род ном кри вич ном пра ву, али до но си и је дан но ви тип 
ко смо по ли ти зма при ме рен овом вре ме ну, о че му, при ме ри це, го во ре ско-
ро сви при ло зи у Спо ме ни ци за Пи те ра Хен дри ка Кој ман са (Pi e ter Hen drik 
Ko o ij mans) [Nij man еt al. 2013; a на ро чи то: Nij man 2013: 3–24; Roth 2013: 
25–52; Carty 2013: 53–82; Simp son 2013: 83–98; Du noff 2013: 99–127; Hig gins 
2013: 129–149; No u wen 2013: 151–181; Gor don 2013: 183–203].

По себ но су зна чај на и те шка пост мо дер на пи та ња ко ја про из ла зе из 
од но са пре ма људ ској хо мо сек су ал но сти. До не дав но тре ти ра на као кри-
вич но де ло, хо мо сек су ал ност од ра слих, пу но лет них љу ди пре шла је по-
том у прав но сло бо дан про стор (нем. rechtsfre i er Ra um) и по ста ла оно што 
се не ре гу ли ше и не тре ба да се ре гу ли ше прав ним нор ма ма, што је прав но 
ин ди фе рент но, па се под од ре ђе ним усло ви ма мо ра то ле ри са ти. Са да се 
иде ко рак да ље па се хо мо сек су ал ним ве за ма пру жа прав на за шти та слич-
на или јед на ка прав ном ре гу ли са њу брач не ве зе, или се и на зи ва ју бра ком, 
а по не где се у тим ве за ма до зво ља ва и усва ја ње де це. О овим и дру гим 
са вре ме ним пи та њи ма јед на ко сти у САД, али не из угла кон зер ва тив ног 
Вр хов ног су да САД, већ из угла устав ног пра ва др жа ва чла ни ца и њи хо-
вих вр хов них су до ва скло них по ве ћа ва њу јед на ко сти и сло бо де, ве о ма 
ин фор ма тив но, кри тич ки и до бро те о риј ски за сно ва но пи ше Џе фри Ша ман 
[Sha man 2008].

Мо гу ли се фи ло зоф ски уоб ли чи ти но ва по и ма ња јед на ко сти, пра-
вед но сти, сло бо де, ра зум но сти и дру гих те мељ них пој мо ва мо дер не, при-
ме ре на на шем вре ме ну? Мо гу. Те шко! Али мо гу. Без пре тен зи је, на рав но, 
да из ра жа ва ју јед ну је ди ну мо гу ћу исти ну и ис прав ност. Без пра зних 
иде ја ана ли тич ке фи ло зо фи је, па и пра зне иде је јед на ко сти. Уз свест сва ког 
мо дер ног „зо о на по ли ти ко на” о ва жном де ли ћу сво је прав не, мо рал не, 
по ли тич ке и сва ке дру ге од го вор но сти за се бе, свој мо дер ни де мо крат ски 
по лис, тј. сво ју на ци о нал ну др жа ву, и свој ко смо по лис, тј. чо ве чан ство, 
па и од го вор но сти за све (не)под но шљи ве прав не (не)јед на ко сти, све иден-
ти те те и не и ден тич но сти. Јер, сва ко дру штво у свом вре ме ну, сва ко по ко-
ле ње, да кле љу ди, увек ис пу ња ва ју са др жи ном све иде је, па и оне „пра зне”, 
„ис пра жње не”, укљу чив и иде ју прав не (не)јед на ко сти љу ди. Али, не 
тре ба за бо ра ви ти ни то да љу ди та ко ђе пра зне, ис пра жњу ју иде је, тј. њи-
хо ву са др жи ну и зна чај, као и зна че ња ре чи. У мо дер ним де мо кра ти ја ма 
љу ди сто га сно се и тре ба да сно се од го вор ност за сво је од лу ке. А те од-
лу ке мо гу сво је ва же ње из во ди ти из ве ћин ског прин ци па, али не и сво ју 
ис прав ност. У мо дер ној де мо кра ти ји сто га не ма за кла ња ња иза ве ћи не, 
јер она eo ip so ни је у пра ву. Mодерност де мо крат ског прин ци па je мно го 
ви ше од ве ћин ског прин ци па, јер мо дер на де мо кра ти ја ну жно зах те ва и 
суп стан ци јал ну прав ну за шти ту од ре ђе не ма њи не, од но сно ма њи нâ. А 
пост мо дер но вре ме тра жи и суп стан ци јал ну прав ну за шти ту не са мо свих 
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љу ди као по је ди на ца и не ких ма њинâ не го и не ких ко ји ни су љу ди: жи-
во ти ња, би ља ка, во да, при ро де, кул тур них до ба ра и др., што све под ра-
зу ме ва раз ли чи те кон крет не суп стан ци јал но сти иде је (не)јед на ко сти и, 
на рав но, од го вор ност за те кон крет не суп стан ци јал но сти. 
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SUM MARY: This pa per fo cu ses on the idea of le gal equ a lity of hu man be ings, and 
ra i ses the fol lo wing qu e sti ons: Ha ve the two Pe ters, Pe ter We sten and Pe ter Un ger, been 
right when tal king re spec ti vely of the empty idea of le gal equ a lity and empty ide as in 
ge ne ral whi le cri ti ci zing analytic phi lo sophy? Is the idea of le gal equ a lity of hu man 
be ings empty, i.e. out da ted? Can the idea of ju sti ce exist wit ho ut the idea of equ a lity? When 
did the equ a lity of hu man be ings ari se as a le gal idea? Was it in An ci ent Gre e ce? Which 
sop hists ar gued for it? How did Ari sto tle un der stand it? What did the sto ics think? Then, 
what was af ter wards the per spec ti ve of Chri sti a nity and of all its dif fe rent te ac hings (i.e. 
chur ches) on this idea, as well as on the le gal prac ti ces ra di cally denying it in mo dern ti mes? 
Who was the li ber ho mo from Mag na Car ta Li ber ta tum, and how did li ber ho mo be co me 
ho mo? And how did in mo dern ti mes man tran sform in to a hu man be ing who can be both 
ma le and fe ma le? Or, con ver sely, how did in mo dern ti mes wo men, the co lo u red, the 
po or, the il li te ra te, the he te ro dox, and fo re ig ners be co me hu man be ings? What are the 
le gal pro blems of the mo dern era that, be fo re even be ing re sol ved, ha ve been furt her en-
lar ged and com pli ca ted by the post mo dern equ a lity is su es (e.g. po si ti ve di scri mi na tion, 
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ШТА ЈЕ ОИ КО ЛО ШКА ФИ ЛО ЗО ФИ ЈА?1

По зна то је да је фе но ме но ло ги ја усме ри ла пи та ње о Шта, о пред ме-
ти ма ис ку ства, на пи та ње о Ка ко, на пред мет ни од нос ко ји под ра зу ме ва 
и пред мет ни сми сао. При то ме се ис кри ста ли сао још је дан пра вац пи та ња, 
на и ме онај о Где, о ме сту с ко јег сва ки од нос тек по ста је мо гућ и евен ту-
ал но ства ран. Ово Где као та кво (ко ли ко год об у хва та ло и Шта и Ка ко) 
нај че шће ни је би ло те ма – иа ко је сва ка ко име но ва но у по је ди нач ним фе-
но ме но ло ги ја ма. То Где на ла зи се већ у оном “in” у Ав гу сти но вој из ре ци 
in te re di ко јом Ху серл за вр ша ва сво је Кар те зи јан ске Ме ди та ци је.2 Та ко ђе, 
ја вља се у Хај де ге ро вом у-бив ство ва њу бив ство ва ња-у-све ту [He i deg ger 
1977: § 12] још ди рект ни је у ње го вом по зном де лу, али и у Ни ши ди ној ло-
ги ци ме ста [Nis hi da 1999: 72–139], као и у Ше ле ро вој „Ре ла тив но сти по-
сто ја ња” [Sche ler 1976: 196–200] у Па точ кином „уси дре њу” [Patočka 1991: 
139] и Ром ба хо вом „из во ру” [Rom bach 1994]. При све му то ме оно обе ле-
жа ва не са мо по ла зну тач ку сва ког од но са, већ и ње го ву про бле ма тич ну 
,зад њу стра ну’, не појм љи вост ње го ве ду би не, иа ко је у исти мах по ку ша-
ва но по и ма ти то не појм љи во и одо ма ћи ти га у хер ме не у тич ким кру го ви ма. 
Та кво јед но по спре ма ње у ку ћи – у ку ћи бив ство ва ња – са мо по ја шња ва 
да је сâмо бив ство ва ње ку ће при то ме прет по ста вље но. А упит но је да 

1 Текст „Шта је ои ко ло шка фи ло зо фи ја?“ је увод у књи гу Ханса Рај нера Зе па по све ће ну 
ои ко ло шком ис тра жи ва њу ко ја је тре нут но у при пре ми. 

2 “No li fo ras ire, sagt Aug sti nus, in te re di, in in ter i o re ho mi ne ha bi tat ve ri tas” [Hus serl 
1950: 183].
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ли му ми шље ње ко је ми сли град њу и ста но ва ње, а не до во ди свој одо ма-
ћу ју ћи при ступ у пи та ње, мо же до не ти прав ду.

Ко је ту ма че ње ме ста би мо гло би ти ори јен тир? Го вор о ,ме сту’ ука-
зу је на јед ну, нај ма ње, дво слој ну тво ре ви ну. Пр во, ,ме сто’ озна ча ва ре а лан 
про стор у еми нент ном сми слу, оно ре ал но што ствар но мо гу до та ћи, на 
че му сто јим и што ме окру жу је, оно што на ме не ути че и на шта ја ути чем. 
Исто вре ме но, оно ре ал но у мом од но су пре ма ме сту, оно има ги на тив но, 
већ је пре сву че но сми сле ним са др жа ји ма ко ји по ти чу од за јед нич ке град ње 
сми сла и за сни ва ња тра ди ци је, од јед ног све та у ко јем сам ста сао и ко ји 
ме од ре ђу је мно го пре не го што га као та квог по ста нем све стан. Чи ње ни-
ца је да су оба мо мен та је дан у дру гом: мо ја ин те гри са ност у ре ал но као и 
мо је сра ста ње са дру штве но ство ре ним са др жа ји ма сми сла, је сте оно што 
ми опи су је мо је са свим вла сти то ,основ но’ ис ку ство, тј. мо је ме сто.

Су штин ски ои ко ло шки про блем мо же се фор му ли са ти сле де ћим 
пи та њем: ако је тач но да се ку ћа и ста но ва ње у њој мо же по и ма ти је ди но 
из сâме уну тра шњо сти ку ће, тј. из већбив ство ва њау, да кле по ла зе ћи од 
ме ста на ко јем се већ на ла зи мо, сле ди ли из то га да по и ма ње из ну тра тре-
ба да се ис цр пи у са мо ме се би? Или не би ли то уну тра пре тре ба ло из-
ло жи ти оном ње му пот пу но дру гом, та ко да сâма гра ни ца, бив ство ва ње 
ку ће као та кво, по ста не про блем?

Ти ме се фи ло зо фи ја ко ја се од но си на оно што је сте, што се по ста вља, 
што је уте ме ље но, и ко ја све то опет до во ди у пи та ње, сâма ста вља на про-
бу, и то не са мо европ ска. Ка ква је пак ве за из ме ђу фи ло зо фи је и ку ће? 
Ку ћа је за си гур но ста ри ја од фи ло зо фи је. Пи та ње да кле гла си шта чо ве-
ко ва на ста ње ност зна чи за на до град њу ње го вог ста но ва ња, при че му се 
у на до град њу не убра ја ју са мо по ди за ња ре ли ги је, ми та и умет но сти, већ 
и, као ка сни ји про из вод, фи ло зо фи ја. Дру гим ре чи ма, ра ди се о то ме да 
се фи ло зо фи ја про ми сли уна зад и то фи ло зоф ским сред стви ма. То зна чи 
не по сма тра ти европ ску ме та фи зи ку са мо као по ку шај уте ме ље ња све та 
и ми шље ња, већ и пи та ти се ка кву уло гу игра те жња ка уте ме ље њу, по-
ста вља њу те ме ља, ка на кнад ној ста би ли за ци ји ку ће за оне ко ји чи ње ни цу 
сво је на ста ње но сти же ле да оси гу ра ју на тај на чин.

Спо ља по сма тра ти сâму фи ло зо фи ју зна чи па жњу усме ри ти на њен 
на гон ка ин тер и о ри за ци ји, ис тра жи ти спо ља уну тра шњу на до град њу 
ку ће ко јом се фи ло зо фи ја ба ви. Овај на гон сâм по се би ни је фи ло зоф ски, 
као што на гон на у ке ни је на у чан. Ово по сма тра ње спо ља пак ни је на ту-
ра ли стич ко, оно уоп ште ни је објек ти ви стич ко, већ се од но си на жи вот и 
ње го во сâмо од ви ја ње. Тај на гон има ве зе са из вор ним тен ден ци ја ма жи-
во та, са по жу дом ко ја се са Ле ви на сом, у нај бо љем слу ча ју, мо же на зва ти 
бес ко нач ном [Le vi nas 1961: Préfa ce], а у нај го рем (и нај че шћем) слу ча ју, 
ко нач ном по жу дом јед не пу ке на ме ре оси гу ра ња по се да, до ма ћин ства, 
кућ не мо ћи. Из вор на ин тен ци ја европ ске фи ло зо фи је та да ни је же ља за 
бо љим са зна њем, већ тран сфор ма ци ја по жу де при че му је са зна ње са мо 
сред ство. Мо тив да се та ква тран сфор ма ци ја уоп ште по тра жи као ну жна 
од го ва ра на до са да шњу чи ње ни цу рат нич ког на си ља ко јим јед на ку ћа 
пре кри ва дру гу, тј. тај мо тив под ра зу ме ва на ста ње ност. По сле ди ца је да 
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не са мо од ре ђе ни ни вои ,ви со ких ре ли ги ја’ и мит, већ и фи ло зо фи ја и 
на у ка оста ју у та ми, ако се не по ку ша фе но ме но ло шки и у јед ном ин тер-
кул ту рал ном кон тек сту ои ко ло шки об ја сни ти на ста ње ност и све оно што 
из ње про из ла зи – од но сно Ег зи стен ци ја се бес крај но вр ти у круг уну тар 
ве ко ви ма по ди за не ку ће кроз ко ју спо ља ви ше не до пи ре све тлост.

Фи ло зоф ско по вла че ње у ку ћу из у зет но је, да кле, ам би ва лент но. 
Ми шље ње сту па на сце ну да би су ко бље ним стра на ма су прот ста ви ло 
ко нач ну ал тер на ти ву, би ло на екс клу зив ном ме сту ми шље не ко ин ци ден-
ци је, би ло у ре ал ном исту па њу у са мот ност, а ти ме се за пе тља ва у свом 
соп стве ном про из во ду, за бо ра вља ју ћи по ре кло сво га по во да. Уме сто ре-
но ви ра њем ку ће, фи ло зоф ско се по вла че ње оче вид но ба ви са мим со бом, 
или, још ма ње од то га, је ди но фор мом ко ју сâмо се би да је. При то ме се 
по себ но у евр оп ском кон тек сту све ви ше ис ти че јед на основ на цр та. Она се 
са сто ји – са мо на из глед па ра док сал но – у то ме да се фи ло зо фи ја, а за њом 
и на у ка – про да ју3.

Про да ва ти – то је пре све га прак са ко јом не што по ста је обје кат ме ђу-
људ ског од но са, а у ужем сми слу обје кат про да је. Обје кат је у овом кон тек-
сту та кав да је фик си ран у свом сми сле ном са др жа ју и под ре ђен ин те ре су 
раз ме не, при че му је раз ме на не јед на ко-јед на ка: же ли се јед но, ре ци мо зна ње, 
раз ме ни ти за дру го, ре ци мо моћ, ути цај или но вац, и при то ме на рав но 
не из гу би ти, већ до би ти – очу ва ње и уве ћа ње по се да у из вр ше њу ко нач-
не по жу де. Про да ја је као ап со лу ти зо ва ње, као пре кри ва ње јед ног ме ста, 
тј. по ста вља ње као ап со лут ног од ре ђе ног основ ног ис ку ства, за ме на ре-
ла ци је за ње ну ап со лу ти за ци ју. Ов де се јед но за дру го ме ња, са иде јом 
кре та ња у оном соп стве ном ко је у исти мах под ра зу ме ва и уве ћа ва ње. Јер 
ап со лу ти зо ва њем соп стве ног ста но ви шта оно за и ста је сте и оно сâмо, 
али је и исто вре ме но ви ше од ње га. Ако ,основ но ис ку ство’ под ра зу ме ва 
не пре но си ви мо дус јед ног до жи вља ја у чи јем се из вр ше њу ге не ри ше ,ме сто’, 
он да пре кри ва ње овог ме ста и ње го вог ис ку ства под ра зу ме ва чи ње ни цу 
да се ти ме пре ска че оно ре ла ци о нал но, по себ ност од ре ђе ног до жи вља ја. 
Ап со лу ти за ци јом ре ла ци је ова се уве ћа ва про ду жи ва њем без гра ни це, 
али се за то ли ша ва сво је не за мен љи ве је дин стве но сти. Ап со лу ти за ци ја 
ти ме пред ста вља раз ме ну ко ја ову је дин стве ност ме ња за чек (без по кри-
ћа) на све ва жност. Та мо, где јед но ме сто чи ни дру штве ном раз ме ну ко ја 
се ап со лу ти зо ва њем са ме се бе ре а ли зу је у ин тер ак ци ји са дру ги ма, пер-
спек ти ва ко ја има пре тен зи ју на све ва жност и сâм њен са др жај по ста ју 
ро ба ко ја се на ме ће дру ги ма, уз по моћ без у слов не пре тен зи је на ва жност 
– све у све му чуд но ои ко ном ско по на ша ње ко је же ли да на мет не (по мо-
гућ но сти сви ма) дру ги ма но мос јед ног, вла сти тог ои ко са ко ји је, пак, већ 
одао сво ју вла сти тост пре ко ра че њем ли ми та соп стве ног ра чу на.

Про да ја је – ко ре ла тив но са из вр ше њем ко нач не по жу де – скра ће на 
при ме на. Ои ко ло шко-еко ном ски по сма тра но, то је про да ја са из гле дом 

3 Ау тор на овом ме сту ко ри сти фор мал ни гла гол „veräußern“, ко ји зна чи „про да ти“, 
али ко ји ети мо ло шки у се би са др жи „außen“, од но сно „спо ља“. Ов де се да кле алу ди ра не 
са мо на „про да ју“, већ и на кре та ње „ис по ља ва ња“ од но сно „екс те ри о ри за ци је“, ко је је у 
су прот но сти са кре та њем „ин тер и о ри за ци је“ о ко јем је ра ни је би ло ре чи (прим. прев).
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на бр зу до бит. Про да је се оно што од го ва ра мен та ли те ту куп ца. У од но-
су на фи ло зо фи ју, ово до во ди до ап сур да из вор ну на ме ру ре во лу ци је 
бо рав ка у све ту. Та окол ност ра но мо ти ви ше фи ло зо фи ју на об но вље ни 
за о крет или на ин тен зи ви ра ње ње ног из вор ног жи вот ног окре та. Од лич-
но ме сто, ре ле вант на тач ка од но са, са да по ста је су бјект. Ја сно је са да, да 
се не ра ди о то ме да се осво ји дру ги и дру го, већ пр вен стве но о осва ја њу 
са мог се бе.4 То ја сно по зи ва ње на вла сти то, та „бри га о ду ши” [Patočka 
1988] до во ди до учвр шћи ва ња оног што се на ла зи нај ду бље у ку ћи; суп-
стан ца се по сте пе но, већ у ан ти ци, ис пи су је у сми слу су бјек та. Ти ме што 
се обе ћа ва да је овај појм љив, од нос ка овом нај ду бљем до ла зи у опа сност 
да сâм по ста не јеф тин нов чић ко јим се тр гу је и ти ме се учвр шћу је мо гућ-
ност да се оно што је нај ду бље про да.

Европ ска фи ло зо фи ја и на у ка до да нас се кре ћу у овом оп се гу. Из ме ђу 
спрем но сти да се бу де услу жан по јед но ста вље ној во љи за гра бље њем 
мо ћи – во љи да се са што је мо гу ће ма њим уло гом у што је мо гу ће кра ћем 
вре мен ском пе ри о ду стек не нај ве ћа до бит (при че му на по ри усме ре ни ка 
упро шћа ва њу еко ном ског ми шље ња пред ста вља ју са мо по чет ни ста ди јум 
тра же не ре ал но-еко ном ске вред но сти) – и по је ди нач них по ку ша ја да се 
сло ми ова тен ден ци ја. У том сми слу тре ба већ сâм „при род ни став” опи-
са ти као еко ном ски, ко нач но појм љив је ди но као та кав. Ин те рес се за вр-
ша ва са мо у то ме да по сед оста не очу ван – да свет је сте и да он је сте за 
ме не – као и да се по ве ћа ва. Про блем се са сто ји у то ме да ти ме не са мо 
да се не ука зу је на из лаз из ко ли зи је ин те ре са, већ се про ду жу је и си ту-
а ци ја кон флик та. Фи ло зо фи ја и на у ка сту па ју у овај за ча ра ни круг оног 
тре нут ка ка да се про да ју – ко јим год сред стви ма.

Про тив ове глав не тен ден ци је усме ре ни су увек но ви по ку ша ји да 
се окре ти ма и за о би ла зни ца ма ин тен зи ви ра од нос пре ма соп стве ном; би ло 
то у об ли ци ма европ ске ми сти ке, у зен бу ди зму или у фи ло зо фи ји жи во-
та, па све до мо ти ва ци је за фе но ме но ло ги ју и ње ну епо ху (epoché). Ови 
по ку ша ји сâми из раз су не за до вољ ства си ту а ци јом у ко јој се кућ ни са-
др жа ји про да ју без ну ђе ња од го ва ра ју ћег ре цеп та да се про да ја спре чи. 
Они су са мо ин ди ка то ри за то да се жи вот не по кла па са овом про да јом. 
А ре цепт се не мо же при пре ми ти упра во због то га што не по сто ји ме сто 
с ко јег би још би ла осво ји ва сâма град ња мêста, за по се да ња ку ће. У том 
сми слу смо увек уну тра – у кон струк ци ји ои ко са. То ипак не зна чи да је 
циљ жи во та ап со лу ти зо ва ти то „у” и про да ти се то ком ап со лу ти за ци је. 
Да кле, ни је до вољ но за до во љи ти се ти ме. Ако се и не мо же пре ва зи ћи у 
сми слу да се оно на пу сти, тре ба то „у” пре ва зи ћи ко ли ко је нео п ход но 
да би се сло ми ла ње го ва те жња ка ап со лут но сти. Ово ло мље ње не огра-
ни ча ва сва ку по је ди нач ну фор му, већ је упра во от кри ва са мој се би и ис-
кљу чи ва њем его и зма до во ди то „у” на пут мо гу ћег ис пу ње ња са мог се бе, 
до ис пу ње ња ко је се по сти же са мо у дру го ме и ко је ука зу је на до га ђа ње 
ис пу ње ња ко је ниг де не про на ла зи свој крај. Пут до та мо је по вра так, 

4 Упо ре ди Со кра тов од го вор Ка ли клу у Пла тов ном Гор ги ји: „Ја ми слим да је сва ки 
чо век свој соп стве ни вла дар. Мо жда ти ми слиш да ни је по треб но да сва ко вла да со бом, него 
да је ва жно са мо вла да ти дру ги ма?“ [Pla ton 1968: 140].
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по сао раз ја шње ња по ре кла ко је је усме ре но ка по и ма њу ме ста, вла сти тог 
основ ног ис ку ства.

Ко ли ко да ле ко мо же мо и мо ра мо да се вра ти мо? Ко ја је ме то да овог 
по врат ка, а шта је Шта за од нос пре ма Где? По треб но је ви де ти да ме то-
да сâма ни је ни шта дру го до јед на ои ко ло шка ка те го ри ја. Као ме то дос 
она ука зу је на пут ко ји се пре ла зи и ко ји тре ба не где да во ди; чак и по-
зи ва ње на циљ ко ји је уси дрен у са мом пу ту под ра зу ме ва ои ко ло шку 
ре ле вант ност. Ра ди се о то ме да се са јед ног ме ста стиг не на дру го, тј. да 
се у ку ћи под стак не пи та ње о струк ту ра ма ко је је но се. Ои ко ло шки гле да-
но, по вра так је увек ге не а ло шки, а ге не а ло ги ја опе ри ше у обла сти ои ко са. 
Це ла ствар се по о штра ва кад се на то до да да уоп ште не по сто ји и да не 
мо же по сто ја ти од лич но ме сто, рај, фун да мен тум ин кон ку сум (fun da men tum 
in con cus sum), да се је ди но тре ба за пу ти ти у сме ру ко ји од го ва ра жи во ту, 
да ље од пре да ва ња свом соп стве ном егу, да ље од ње го вог учвр шћи ва ња, 
да ље од еко но ми је ње го ве про да је кроз ко ју би ва оја чан, усме ре но ка кон-
фрон та ци ји ко ја по ста је мо гу ћа ге не а ло шким по врат ком и ко ја се оте ло-
тво ри ла у вла сти тој ег зи стен ци ји.

Си гур но је да се ои ко ло шка ге не а ло ги ја мо же ре а ли зо ва ти на раз ли-
чи те на чи не. Две мо гућ но сти – ко је се ме ђу соб но пре пли ћу – са сто је се 
у то ме да се пр во узме у об зир тран сцен ден тал на ге не а ло ги ја ин ди ви ду-
ал ног жи во та као та квог, ро ђе ње ин-ди ви дуе (In-di vi du um) као упадa у 
свет, у је дан већ по сто је ћи ои кос ко ји ти ме про ла зи кроз ре кон струк ци ју, 
и на чин на ко ји се то пре пли ће са дру штве ним од но сом у ко јем ин ди ви-
ду ал на пу те ност5 ни је са мо гра нич на, већ и усме ре на и сми сле на у јед ном 
и би ва од ре ђе на дру штве но у кон тек сту ори јен та ци је и сми сла.6 То да се 
жи вот од у век на ла зи у дру штве ним струк ту ра ма ипак не зна чи да је ин-
ди ви ду ал ни жи вот ре ла ти ван у од но су на те струк ту ре и њи хов свет. 
Дру го, не ма са мо ин ди ви ду ал на пу те ност сво ју спе ци фич ну ге не зу већ 
је има и дру штве ност. Ов де по ста је ре ле вант но ана ли зи ра ти чи ње ни цу 
на ста ње но сти и ње не из во ре у функ ци ји гра ђе ња ку ће, као и све по то ње 
кул тур не ак тив но сти. При то ме не тре ба по ста вља ти пи та ње о усло ви ма 
кул ту рал но сти у кон тек сту фи ло зо фи је кул ту ре. Док ова пре ви ше то га 
под ра зу ме ва – нпр. кул ту рал ност, дру штве ност, су бјек тив ност, па чак и 
сâму фи ло зо фи ју и на у ку – за дат ку ои ко ло ги је при па да упра во раз ја шња-
ва ње тран сцен ден тал не ге не зе ових по сто ја но сти. Екс пли ко ва ти про це-
се град ње ку ће ге не а ло шки се вра ћа ју ћи уна зад, има ло би он да обе ове 
ме ђу соб но ис пре пле те не основ не аспек те ана ли зе по је ди нач них ин ди ви-
ду ал них упа да у свет и дру штве ног на стан ка све та, по себ но у од но су на 
за у зи ма ње ме ста. Усме ре на пу те ност у спо ни са гра нич ном и сми сле ном, 
игра но се ћу уло гу код оба по ме ну та аспек та. Она је та ко ја осни ва ди мен-
зи о нал ност на кон упа да у свет, од но сно она исе ца свет ти ме што га као 

5 По јам „пу те но сти“ (Le i blic hke it) од но сно „пу ти” (Le ib) од но си се на те ле сност она ко 
ка ко се она су бјек тив но до жи вља ва. На су прот то ме, по јам „те ло” (Körper) од но си се на ње-
го во објек тив но по сма тра ње (прим. прев).

6 О ра зли ци из ме ђу гра нич не, сми сле не и усме ре не пу те но сти ви де ти oд ау то ра [2017: 
23–37].
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пр ва ме ри, пре упли ва сми сла. По треб но је ви де ти ко је раз ли чи те ку ће 
се би ег зи стен ци ја по ди же у за ви сно сти од то га ка ко се усме ре на пу те ност 
ја вља у раз ли чи тим кул ту ра ма, у раз ли чи тим епо ха ма, би ло у европ ском 
кон тек сту или код Або ри џи на Ау стра ли је.

ЗЕ МЉА И ПУТ7

I

У сво јој сту ди ји Ста бил не не рав но те же, би о лог и еко лог Јо зеф Х. 
Рај холф, пред ла же опра шта ње од прин ци па рав но те же с об зи ром на за-
шти ту и одр жи вост при род них осно ва жи во та [Re ic hholf 2008]. Сво јим 
за сту па њем кон цеп та „ста бил не не рав но те же”, он пле ди ра за по кре тљи-
ву рав но те жу, чи ме оста вља иза се бе ал тер на ти ву ста тич не рав но те же с 
јед не стра не и „сле пог ве ро ва ња у из во дљи вост све га”, с дру ге стра не 
[Re ic hholf 2008: 128]. Ар гу мент за то узи ма из при ро де и то она кве, ка ква 
се при ка зу је ево лу ци о ном би о ло гу. При ро да је ста бил но не у ров но те же на 
– што зна чи „чу ва ње са чу ва ног и отва ра ње ка но вом” и ти ме из ра жа ва 
„прин цип ево лу ци је” [Re ic hholf 2008: 129].

Ипак је упит но да ли је на до ве за ње на те о ри ју ево лу ци је, уз узи ма-
ње у об зир те о ри је „флу ид них рав но те жа” ко ја је пр ви пут фо р му ли са на 
у те р мо ди на ми ци, са мо по се би до вољ но ка ко би смо се при бли жи ли ци љу 
кре и ра ња бу дућ ност чо ве ка [Re ic hholf 2008: 136]. Си гур но је нео п ход но 
зна ти „ко ли ко ве ли ки сме ју да бу ду про то ци енер ги је и пре тва ра ње ма-
те ри ја ла да се не би про био оквир и не би на не ла ште та дру гим љу ди ма 
и ло кал ној, ре ги о нал ној и гло бал ној при ро ди” [Re ic hholf 2008: 136]. Али 
пи та ње је да ли је до вољ но од но си ти се пре ма при ро ди при род но-на уч но, 
ка да се исто вре ме но ра ди о чо ве ку као ак те ру овог про гра ма? За пра во је 
нео п ход но по ка за ти да не са мо при род но би ће чо век, по сма тран ево лу-
ци о но-би о ло шки, већ и пре све га ње го ва жи вот но све тов но-те ле сна кон-
сти ту ци ја тре ба да за до во ље кон цепт ста бил не не рав но те же, од но сно увид 
у чи ње ни цу да је жи вот упра во у сво јој жи вот но све тов ној ло ка ли за ци ји 
јед нак про ме ни ко ја тра жи да се пре ма њој по ста ви мо.

Још 1901. го ди не, у јед ном пи сму Ерн сту Ма ху, Ху серл је ука зао на 
ову ло ка ли за ци ју [Hus serl 1994: 256]. Ху серл по ми ње, мно го го ди на пре 
на стан ка ње го ве тран сцен ден тал не фи ло зо фи је, „из вор ни круг” све га ис-
ку стве ног. Ис ку ше но ни је ап со лут но, већ је сте са мо у од но су на су бје кат 
ис ку ства. Да нас се с тим у ве зи обич но го во ри о пе р спек ти ви пр вог ли ца. 
По глед при род них на у ка, по глед те о ри је ево лу ци је, пред ста вљао би пер-
спек ти ву тре ћег ли ца, ујед но не у трал ни вид ко ји ни је ни мој ни твој. По-
је ди нач не фе но ме но ло шке по зи ци је се до брим де лом сла жу у ве зи са струк-
ту ром ис ку ства – пе р спек ти ва тре ћег ли ца не мо же про сто би ти при до да та 
пе р спек ти ви пр вог ли ца, а ка мо ли да пред ста вља ,пра ву’ исти ну.

Пер спек ти ва тре ћег ли ца до ми ни ра не са мо ми шље њем при род них 
на у ка, већ и сво јом жи вот но све тов ном се ди мен та ци јом у сва ко днев ни ци. 

7 Текст „Зе мља и пут“, пред ста вља јед но по гла вље исте књи ге (прим. прев).
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По сле ди це су очи те. Је два да има еко ло шких те о ри ја ко је су осло бо ђе не 
јед но стра ног фик си ра ња на ову пер спек ти ву. Свет се, мо же се ре ћи, пре-
ви ше пре дао рав но те жи тре ћег ли ца. Ово во ди, као и сва ка рав но те жа, 
не до ста бил не, већ до екла тант не не рав но те же. На и ме, до то га да чо век 
ко ји увек са мо из свог ,из вор ног кру га’ ми сли и де ла, се бе и све дру го 
пре ме шта у јед ну ано ним ну спо ља шност, а за ме сто на три би ни на ко јој 
при су ству је де ша ва њи ма те спо ља шно сти, спрем но др жи је ди но обе леж-
је не ла го де тре ћег ли ца – да кле јед но ни-ни.

С дру ге стра не, фе но ме но ло ги ја је, с ли ни јом у по за ди ни ко ја у исто-
ри ји евр оп ске фи ло зо фи је про ла зи од Ни ко ле Ку зан ског пре ко Лајб ни ца 
до Ни чеа, при ло жи ла низ цен трал них опе ра ци ја ко је не во де ни до чег 
дру гог до упра во ста бил не не рав но те же, као што то ре ци мо по ка зу је 
раз ли ка из ме ђу при род ног и тран сцен ден тал ног ста ва код Ху сер ла, из-
ме ђу ау тен тич ног и не а у тен тич ног мо ду са бив ство ва ња код Хај де ге ра, 
из ме ђу све то-уну тра шњо сти и од но са пре ма све ту код Фин ка, из ме ђу 
ко нач не и бес ко нач не по жу де код Ле ви на са, или, пак, из ме ђу идо ла и 
ико не код Ма ри о на. У свим овим слу ча је ви ма не ра ди се о за ме ни јед ног 
мо ду са од но ше ња дру гим, већ о на пе том од но су оба, при че му се на-
пе тост, ста бил на не рав но те жа, пу тем дру гог мо ду са ства ра и др жи. Још 
је мла ди Па точ ка енер гич но на гла сио да тре ба „жи во ту у ам пли ту ди” 
од луч но да ти пред ност у од но су на „жи вот у рав но те жи” [Patočka 1999: 
91–102].

Фе но ме но ло ги ја до са да је два да је при ме ни ла по тен ци јал сво јих 
спе ци фич них по ку ша ја ми шље ња ста бил не не рав но те же на еко ло шка 
пи та ња. Ипак, по сто је на зна ке код Ху сер ла ко је ба рем до зво ља ва ју да се 
на ста ви у том сме ру, на до ве зу ју ћи се на ње га. У том кон тек сту, цен трал-
ни про блем тре ба ло би да гла си да ли на ста нак пе р спек ти ве тре ћег ли ца 
и уплив ње них те о рет ских им пли ка та у жи вот ни свет не зна че са мо по вод 
за не ста бил ну рав но те жу, већ да ли би их тре ба ло др жа ти од го во р ним и 
за то што се до са да је два сти гло до кон це па та еко ло шког ми шље ња, који 
се раз ви ја ју си сте мат ски, на осно ву пи та ња о ме сту оно га ко ји пи та.

II

Ху сер ло ва фе но ме но ло ги ја пу ти ко ја је по ста ла основ ни мо дел за све 
по то ње фе но ме но ло шке те о ри је пу ти, кон се квент но је уоб ли че ње ње го-
вог по и ма ња из вор ног кру га из ко јег по ти че све ис ку стве но. Шта де фи-
ни ше овај круг и по че му је он из во ран? Ако из вор ност зна чи да се све 
ис ку стве но и ис ку ше но зна ње те ме љи на кон крет ној пу ти, он да је она 
сâма ,круг’ за ко ји све је сте оно што му се при ка зу је. По зна то је да Ху серл 
озна ча ва овај из вор ни до мен пу ти као „нул ту тач ку”; ,ну ла’ озна ча ва оно 
из вор но пре ко че га се ви ше не мо же пре ћи. Круг, ме ђу тим, ни је тач ка. Оно 
тач ка сто код ње га је већ из раз ре ла ци је за оно ка ко се круг ор га ни зу је, 
усме ра ва. Пут је цен тар ори јен та ци је.8

8 О пу ти као „нул тој тач ки” свих ње них „ори јен та ци ја”, ви де ти нпр.: [Hus serl 1952: 158].
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Пе р спек ти ва ко ја је уси дре на у из вор ном кру гу, би ва кон крет на та мо 
где се од но си пре ма пу ти и ње ним основ ним мо гућ но сти ма кре та ња у 
про сто ру. Ху сер лов ин те рес ни је са мо да фе но ме но ло шки раз от кри је из-
вор ну пе р спек ти ву, та ко ре ћи ова пло ће ну пе р спек ти ву пр вог ли ца, већ и 
да по ка же ка ко се до ла зи до про сеч них вред но сти, по себ но до без ме сне 
пе р спек ти ве тре ћег ли ца. Ова пер спек ти ва на ста је већ у објек тив ном по-
гле ду на свет и би ва ра ди ка ли зо ва на у мо дер ном при род но-на уч ном по-
гле ду на свет.

У зна ме ни том ру ко пи су „Основ на ис тра жи ва ња о фе но ме но ло шком 
из во ру про сто р но сти при ро де” из 1934. го ди не [Hus serl 1968: 307–325], 
Ху серл го во ри о ра зли ци из ме ђу пе р спек ти ве пр вог и тре ћег ли ца – из-
ме ђу по гле да пред на уч ног и из ван на уч ног жи вот ног све та и пост ко пер-
ни кан ске при род не на у ке – с об зи ром на Зе мљу. Нео бич но је да Ху серл 
,нул ту тач ку’ на шег од но са пре ма Зе мљи од ре ђу је у стро гој ана ло ги ји с 
нул том тач ком на ше пу ти. Ако се нул та тач ка пу ти мо же упра во та ко 
од ре ди ти, на и ме да ни је мо гу ће пре ма њој раз ви ти дис тан цу (про стор но 
су нам у нај бо љем слу ча ју дâти де ло ви на шег те ла, „пу те но-те ле сни” 
ре ги о ни), он да за Ху сер ла у од но су на бив ство ва ње на Зе мљи пр во ва жи 
сле де ће: Зе мља је за из вор но, жи вот но све тов но схва та ње „Зе мља но тло 
за сва те ла”. Као ово тло, Зе мља је ап со лут но по ље од но са. Не по ме ра се, 
а је ди но у од но су на њу, кре та ње и ми ро ва ње има ју сми сао [Hus serl 1968: 
309]. По што Ху сер ла у овом тек сту за ни ма пи та ње на ко ји на чин Зе мља 
ви ше не игра уло гу цен трал ног тла у ко пер ни кан ском по гле ду на свет, 
већ по ста је јед но од мно гих те ла, он пра ви па ра ле лу из ме ђу ове кон сти-
ту ци је са ге не зом кон сти ту ци је ко ја пу ти (Le ib) до пу шта да по ста не те ло 
(Körper).

Апер цеп ци ја соп стве не пу ти као те ла прет по ста вља дру гог. У ме ђу соб-
ном ис ку ству те ла као стра не пу ти кон сти ту и ше се, с јед не стра не, те ло 
дру гог као пут ,баш као мо ја’, да кле као јед на по себ на пут, као „пут-те ло” 
(Leibkörper); с дру ге стра не учим да се бе ви дим очи ма дру гог и кон сти-
ту и шем сво ју пут та ко ђе као јед но та кво те ло. У овој ме ђу соб ној кон сти-
ту ци ји на ста је, као тре ће, схва та ње јед ног про стор ног све та ис пу ње ног 
те ли ма. Пут-те ла ви ше ни су (са мо) ап со лут не нул те тач ке, већ сто је ре ла-
тив но јед на пре ма дру гом и у ре ла ци ји пре ма ,објек тив ној’ про стор но сти 
ко ја се из гра ђу је у њи хо вом ме ђу соб ном по ре ђе њу.9

На тај на чин Ху серл опи су је рав но те жу. Ова рав но те жа је ну жно 
не ста бил на уто ли ко што су по је ди нач ни де ло ви од ко јих је са ста вље на 
– упра во по је ди нач не ап со лут не нул те тач ке – сва ки за се бе не што што 
про тив ре чи рав но те жи. Уко ли ко у рав но те жи ове нул те тач ке као та кве 
не игра ју ни ка кву уло гу, рав но те жа те жи ка не ста бил но сти. На су прот 
то ме, пер спек ти ва ко ја се од но си пре ма овим нул тим тач ка ма је не у рав-
но те же на, а мо гла би исто вре ме но би ти и ста бил на. Не у рав но те же на 
уто ли ко што се нул те тач ке пу ти као та кве не мо гу по ме ша ти јед не са 
дру ги ма, а ста бил на уко ли ко би се њи хов ме ђу соб ни од нос ус пео ста би-

9 Упор. нпр. стан дар ни опис у: [Hus serl 1950: §§ 49].
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ли зо ва ти – не у ра чу ни ци јед не пре е та бли ра не хар мо ни је, већ у по ку ша ју 
јед не постста би ли зу ју ће ак ци је. Јед на та ква ак ци ја има ла би ве ћи из глед 
за успех уко ли ко би се ви ше мо три ло на оно вла сти то – да кле на бив ство-
ва ње нул те тач ке, на оно не у рав но те же но. С дру ге стра не, де лу је да је 
сва ка ак ци ја на те ме љу рав но те же ма ње-ви ше осу ђе на на про паст.

А ка ко је у слу ча ју Зе мље? Да ли се па ра ле ла са ори јен та ци јом нул те 
тач ке пу ти мо же то ли ко да ле ко до ве сти да се и у овом слу ча ју мо же го во-
ри ти о ста бил ној не рав но те жи? По сто ји ве ли ка раз ли ка из ме ђу Зе мље и 
пу ти. Зе мљу у прин ци пу и мо же мо на пу сти ти, на шу пут не. Да ли он да 
Зе мља уоп ште по се ду је ап со лут ну уси дре ност? Мо же ли, да кле, у ње ном 
слу ча ју ре ла ци ја пер спек ти ве пр вог ли ца би ти с пра вом прет по ста вље на? 
На ово пи та ње Ху серл од го ва ра ја сним да.

Ка да би не ко, та ко прет по ста вља Ху серл, био ро ђен у „све мир ском 
бро ду”, би ло би то он да ње го во тло, ње го ва ,Зе мља’ – раз у ме се, са мо до 
тре нут ка ка да тај не ко не са зна да је ње го во „уто чи ште” са мо ле те ли ца 
ко ја је јед ном са Зе мље кре ну ла на сво је пу то ва ње [Hus serl 1968: 318]. Уто-
чи шта та кве вр сте би ла би он да ре ла тив на у од но су на „пра до мо ви ну” 
Зе мљу, по што по ве сност ре ла тив ног све та до ма ука зу је на јед ну „пра и сто-
ри ју” [Hus serl 1968: 318]. Ти ме би се у јед ном ге не а ло шком по сма тра њу 
по кло пи ли све то ви до ма. За Ху сер ла ово во ди до до ка за о јед ном ви ше 
не са вла ди вом „из во ру свег ствар ног и мо гу ћег сми сла бив ство ва ња”, на и ме 
„у рас ко ра ку сто је ће исто рич но сти већ кон сти ту и саног све та” [Hus serl 
1968: 318]. У кон ти ну у му те исто рич но сти Зе мља не мо же да „из гу би свој 
сми сао као ,пра-дом’” – и то, ка ко Ху серл на гла ша ва, ана лог но „пра-пу ти”, 
тј. при мор ди јал ној пу те но сти пре ње ног по ре ђе ња [Hus serl 1968: 318]. Ре-
зул тат је, да кле, да све „има сми сао бив ство ва ња је ди но по ла зе ћи од мо је 
кон сти ту тив не ге не зе, а ова ,Зе мља на’ јој прет хо ди” [Hus serl 1968: 324].

Чи ње ни ца ге не зе сми сла ко ја би се у прин ци пу мо гла пред ста ви ти, 
би ла би онај мо ме нат уз по моћ ко јег би ве за ност за јед но пра-уто чи ште 
мо гло би ти до ка за но и као та кво по ста ло опе ра тив но. У овом слу ча ју 
про из и шла би, та ко ђе, и ста бил на не рав но те жа, али дру га чи је струк ту-
ри ра на не го у слу ча ју пу те но сти. Ако је то, код ове по след ње, мно штво 
,пра-пу ти’ ко ји се ме ђу соб но не мо гу по ме ша ти, у слу ча ју Зе мље по сто-
ји – под прет по став ком јед ног чо ве чан ства – са мо јед но је ди но пра-тло. 
Јед но мо гу ће мно штво пра-уто чи шта, као се кун дар них у од но су на Зе мљу, 
ста ја ло би у сва ком слу ча ју на су прот јед ном је ди ном пра-уто чи шту (што 
је од ли ка не у рав но те же но сти) и у исти мах у њој по се до ва ло уси дре ност 
(што је од ли ка ста бил но сти).

По сто ји ли, пи та ли би смо се да ље, ово је дин стве но пра-тло са мо 
за то што не мо же мо да на пу сти мо на шу пут, тј. за то што сва ко од нас у 
њој по се ду је ап со лут ну уси дре ност? У слу ча ју да је та ко, мо же ли пут 
би ти оно на че му се – на је дан још не ја сан на чин – те ме љи сва ки од нос 
пре ма ста бил ној не рав но те жи? У сва ком слу ча ју, од нос из ме ђу Зе мље и 
пу ти био би ви ше од про стог на те за ња по ред бе ног хо ри зон та. Ху серл 
да је са мо на зна ку о то ме ка да при ме ћу је да је „у рас ко ра ку сто је ћа исто-
рич ност” оно што је сте са мо у од но су на его [Hus serl 1968: 323–324]. Ка ко 



286

је ге не а ло шка кон сти ту ци ја сми сла увек его ло шка, кон сти ту и са на од 
тран сцен ден тал ног ега и за тран сцен ден тал ни его, ја сно је да је ге не а ло-
шки до каз пра-уто чи шта Зе мље нео п ход но по ве зан с чи ње ни цом ега 
ко ји кон сти ту и ше сми сао. Ипак, Ху серл не про пи ту је да ље его у од но су 
на ње го ву пу те ност, а то је од лу чу ју ћа ствар.

Ти ме што ге не тич ко-сми сле но пи та ње во ди до пра-тла, оно по ка зу је 
не са мо по ре кло оног оства ре ња хо мо ге ни за ци је на осно ву ко јег пра-уто-
чи ште би ва по ста вља но као те ло, оно, та ко ђе, по ка зу је под ко јим усло-
ви ма пра-уто чи ште као та кво за др жа ва сво ју ва лид ност. Чо ве ку на зе мљи 
у ста ву жи вот ног све та Сун це и да ље ,из ла зи’ и то не као по сле ди ца 
на вик ну тог ви да, већ на осно ву ди рект ног по гле да. Ху серл је спро вео 
упит у од но су на оства ре ње хо мо ге ни за ци је у на ста ја њу но во ве ков не при-
род не на у ке са ње ном ре дук ци јом на пред на уч ни и из ван на уч ни жи вот ни 
свет, и па ра лел но је спро вео упит у по гле ду на ,ра ни ју’ хо мо ге ни за ци ју 
са ње ном кон сти ту ци јом објек тив но сти и ре дук ци јом на при мор ди јал ну 
пу те ност. Док ре дук ци ја на пра-уто чи ште Зе мљу и ре дук ци ја на жи вот-
ни свет во де у обла сти у ко ји ма смо код ку ће или то мо же мо би ти, упит 
о при мор ди јал но сти, пак, во ди до јед ног ап страк ту ма: да је пу те ност за 
Ху сер ла по ве за на са егом ко ји већ сто ји у про це су по друштвље ња. Не 
ука зу је ли ово још ја сни је на нео бич ну гра ни цу ге не тич ко-сми сле ног 
пи та ња упра во у од но су на пу те ност?

Ако се из пи та ња о кон сти ту ци ји сми сла из у зме те ма пу те но сти, две 
ства ри по ста ју упит не: пр во, да ли је до вољ но спој ега са пу ти ми сли ти 
са мо пу тем сми сла и кон сти ту ци је сми сла; дру го, по ста вља се пи та ње 
шта овај спој им пли ци ра за за да так кон ци пи ра ња ста бил не не рав но те же 
као окви ра за јед ну еко ло шку те о ри ју. Са мо ово ли ко де лу је си гур но: ако 
се пре ђе пре ко гра ни це по ка за не ста бил не не рав но те же пу ти, да кле пре ко 
„из вор ног кру га” о ко јем го во ри Ху серл, из ла же мо се опа сно сти. Опа сно-
сти да ја у сво јој пра-пу те но сти би вам на пад нут и од се бе оту ђен и исто 
та ко ја про ди рем у окру же ња дру гих и при ла го ђа вам их се би. Да кле, опа-
сност по вре де кроз пре о бли ко ва ње и ни ве ли са ње.10 Ме ђу тим, ову гра ни цу 
пре ла зим од са мог по чет ка, већ у жи вот но све тов но-објек тив ном по гле ду 
на свет. Шта по кре ће ову хо мо ге ни за ци ју? Да ли је она са мо про цес кон-
сти ту ци је сми сла или не што дру го? Не ле жи ли њен из вор пре у сме ру 
пу те ног цен тра ори јен та ци је у ко ји се сми сао тек упи су је?

III

И за од го вор на ово пи та ње Ху серл нам да је јед ну на зна ку. У слу ча-
ју град ње објек тив ног све та, по ла зе ћи од свог пу те ног ов де ја спо зна јем 
те ло та мо као пут по пут мог, али при том по и мам ту дру гу пут, као уо ста-
лом и сво ју, као по себ но те ло, као пут-те ло (Leibkörper). Ху сер ла и ов де 
за ни ма град ња сми сла овог про це са, а не пи та ње ка кво кре та ње пред у-
зи ма при мор ди јал на пу те ност одав де ка та мо. Да би се сми сао гра дио, 

10 С тим у ве зи ви ди ис тра жи ва ња То ру Та ни ја, нпр. [Ta ni 2005: 113–122].
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нео п хо дан је, пак, овај пре лаз, мо гућ ност да по ме рим ме сто сво је пу ти. 
По што ни је мо гу ће на пу сти ти соп стве ну пут, од нос из ме ђу ов де и та мо 
мо же је ди но да зна чи да сам, с об зи ром на пут, про ме нио сво ју по зи ци ју, 
да кле да се кре ћем. Да бих јед но ,та мо’ раз у мео као ,та мо’, мо рао сам и 
сâм јед ном да одав де ка та мо одем, да на чи ним је дан по тез у ре ал ном. 
Тек кад сам ову мо гућ ност кре та ња за и ста и ис ку сио (er-fa hren)11, у ста њу 
сам да пу тем има ги на ци је тран сцен ди рам. Ме ђу тим, у ово ме већ пот пу но, 
у сми слу одо ма ће ном пре ско ку, са др жан је мо ме нат сме ра ко ји прет хо ди 
сми слу и ко ји му да је ди на ми ку. Ин тен ци о нал ност је сми сао и усме ре ност.

На чин да се уђе у траг усме ре ном по на ша њу пу ти ко је ле жи у осно ви 
сва ког на стан ка сми сла, је сте кроз ана ли зу пер спек ти ве. Пер спек тив ни 
до жи вљај као на чин отва ра ња про сто ра у ко ре ла ци ји је с пер спек ти вом 
пр вог ли ца. Јер, пер спек тив ни до жи вљај је ве зан за „нул ту тач ку” пу те не 
ори јен та ци је, за ко ју се отва ра про стор ни свет. Вид но по ље мо же из вор-
но да дâ са мо „по вр шин ско (дво ја ко) мно штво”, као што то Ху серл 1893. 
при ме ћу је, у бе ле шка ма за јед ну не до вр ше ну књи гу о про сто ру [Hus serl 
1983: 406]. Ме ђу тим, ка да он до даје да „све што се од но си на ду би ну тек 
кроз фан та зи ју и упо тре бу су ђе ња” [Hus serl 1983: 406] би ва мо гу ће, он да 
и ов де пре скаче чи ње ни цу да ду би на мо ра пу те но да бу де пре ко ра ча на да 
би мо гла има ги на тив но би ти про из ве де на.

Про стор ко ји је пер спек тив но-је дин стве но ис ку шен, про стор пред ста-
ве, већ је ре зул тат оства ре ња хо мо ге ни за ци је. При том нул та тач ка ни је 
из ба че на из стро ја. На про тив! У од но су на њу, чи тав про стор се је дин стве-
но раз ви ја. При бли жни ор то пер спек тив ни на чин гле да ња и пред ста вља ња, 
не у о би ча је ни је слу чај да хо мо ге ни за ци је про сто ра следe из пер спек ти ве 
пр вог ли ца ко је ну жно оста је у стро ју. У раз во ју чо ве чан ства ја вља се 
ка сно, у зре лој европ ској ан ти ци, а про на ла зи свој при вре ме ни вр ху нац 
у зид ном сли кар ству пом пеј ских стам бе них про сто ра. Упр кос то ме што 
је од лу чу ју ћа уло га при да та нул тој тач ки и сме ру ко ји од ње по ла зи, они 
би ва ју до слов це ,при кри ве ни’12. Ова ква пер спек тив на пред ста ва не про-
из ла зи слу чај но из ске но граф ских про спе ка та грч ког те а тра. Све то ви 
сми сла ов де три јум фу ју над усме ре ним, од но сно по крет ним ка па ци те-
ти ма пу ти.

У ра ној ре не сан си, при бли жно ор то пер спек тив но ства ра ње је дин стве-
ног про сто ра ра ди ка ли зу је се у ви ду цен трал но-пер спек тив не кон струк-
ци је. Њу по пр ви пут те о риј ски уте ме љу је Ал бер ти сво јим ге о ме триј ским 
по ступ ком у тек сту Де ла Пи ту ра (Del la Pit tu ra) из 1435, не ких де сет го-
ди на на кон Бру не ле ски је вог прак тич но опро ба ног ме то да ре за. Ова ква 
ге о ме три за ци ја вид ног про сто ра во ди до да ље ра ди ка ли за ци је пу те не 
нул те тач ке. Иа ко нул та тач ка и да ље по сто ји (без ње не би би ло ни цен-

11 На не мач ком се реч “er fa hren” ко ја зна чи ,,ис ку си ти“ дâ ра ста ви ти на пре фикс “er” 
и гла гол “fa hren” ко ји зна чи „пу то ва ти”. Ау тор у овој ре че ни ци да кле до во ди у ве зу по јам 
ис ку ства с пој мом пу то ва ња, од но сно кре та ња, што је не пре во ди во на срп ски (прим. прев).

12 На не мач ком “über spi elt”. Овај гла гол са др жи у се би ко рен “Spiel” ко ји озна ча ва игру. 
Ау тор ов де ин ди рект но пра ви алу зи ју на по јам по зо ри шне пред ста ве ко ји се на не мач ком 
ка же “The a ter spiel”, да кле по зо ри шна „игра“ (прим. прев).
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трал но-пер спек тив не пред ста ве), она исто вре ме но би ва пот пу но обес-
пло ће на. Као цен тар у раз во ју пер спек тив но кон стру и са ног про сто ра 
сли ке, она по ста је са мо пу ка ге о ме триј ска тач ка ко јој од го ва ра јед на дру-
га ге о ме триј ска тач ка – при бе жи ште. Ка ко при бе жи ште за пра во иде у 
бес ко нач но, уси дре ност у ,ов де’ не би ва при кри ве но са мо кроз свет сми-
сла јед не по зо ри шне пред ста ве већ би ва отрг ну то у бес ко нач ност ге о ме-
триј ског про сто ра. Усме ре ност пу те не ори јен та ци је пот пу но је да кле 
пре не та на је дан кон структ сми сла. Пу те на нул та тач ка и ње на ори јен-
ти са ност за ме ње ни су пер спек ти вом, а ова од го ва ра си сте му ко ји је сâма 
прет ход но уте ме љи ла. Та пер спек ти ва је ,ин ди ви ду ал на’, јер за ви си од 
сво је ге о ме триј ске нул те тач ке. Али ка ко су, ме ђу тим, нул те тач ке ге о-
ме три зо ва не, оне од го ва ра ју пу те ним нул тим тач ка ма са мо још мо ре 
ге о ме три ко (mo re ge o me tri co). Ре зул тат је ја ка су бјек ти ви за ци ја (нул та 
тач ка) за хва љу ју ћи ге о ме три ји (ге о ме триј ска нул та тач ка) – пот пу на кон-
тра дик ци ја. Она ука зу је још ја сни је, две ста го ди на пре Га ли ле је ве ма те-
ма ти за ци је при ро де (Ху серл је опи су је у Кри зи), на по че так јед ног про-
це са, у ко јем жи вот ни свет би ва пре кри вен „оде лом иде је”.

Сто га, ге о ме триј ски си стем ко ји је ин кор по ри рао у се бе нул ту тач ку 
не ко ре ли ра ви ше у пр вој ли ни ји са ова пло ће ном нул том тач ком пер спек-
ти ве пр вог ли ца. Он ства ра не што са свим но во, не у си дре ног по сма тра ча 
ко ји од го ва ра си сте му као та квом, а то је пер спек ти ва тре ћег ли ца. Пер спек-
ти ва пр вог ли ца као ге о ме триј ска нул та тач ка је сте по треб на за ста бил-
ност си сте ма, али му она упра во сво јом функ ци о нал но шћу би ва пот пу но 
под ре ђе на. Ге о ме триј ски си стем на тај на чин ства ра рав но те жу у сво јој 
хо мо ге ни зи ра ју ћој ак тив но сти. По што је нул та тач ка обес пло ће на, а при-
бе жи ште ле жи у бес ко нач ном, рав но те жа је та мо где се од но си на жи вот ни 
свет у дво стру ком сми слу не ста бил на. Пр во, рав но те жа не по се ду је ни-
ка кву уси дре ност из ван се бе сâме. Да кле, у жи вот ном све ту. Дру го, она 
и да ље сто ји у ве зи са жи вот ним све том, не са мо из раз ло га што се с њим 
де ли мич но се че, већ и за то што ко ри сти су бјек тив ност у јед ном де фор ми-
са ном об ли ку, или још го ре, за то што су бјек тив ност ге о ме триј ски, го то во 
бо жан ски, иде а ли зу је.

Су про тан мо дел ну ди ви зан тиј ско-ру ско ико но сли кар ство. Ни је слу-
чај но што они го во ре о упо тре би ,обр ну те пер спек ти ве’. ,Обр ну то’ ов де 
зна чи да се ли ни је не су жа ва ју у хо ри зон ту, у при бе жи шту, већ кон вер-
ги ра ју код по сма тра ча, код нул те тач ке ње го ве пу ти. Пут по сма тра ча 
су сре ће у сво јој ко нач но сти по глед бо жан ског. Ти ме се нул та тач ка не 
при кри ва ни ти обес пло ћу је већ она би ва та ко ре ћи ,уз не се на’ у су сре ту с 
дру гим ко ји је ап со лут но пре ва зи ла зи; она не би ва ре ла ти ви зо ва на већ 
до ве де на у ре ла ци ју. Ре ла ци ја зна чи уки да ње су бјек тив не мо ћи оног „ов де”, 
ти ме што се из „ов де” пре ме шта у ра ди кал ну раз ли ку јед ног „та мо”; али 
„та мо” не сме да се по ме ша са „ов де”, јер га оно као бо жан ско ап со лут но 
пре ва зи ла зи. То зна чи да ов де не по сто ји ре ла ци ја ис ку ства дру гог са 
по то њом кон сти ту ци јом за јед нич ког ,објек тив ног’ све та. Не ма ре ла ци је 
„кад бих био та мо” [Hus serl 1950: 147], не го ,кад бих био ап со лут но дру-
ги’. Ис ку ша вам ап со лут но дру гог, али без мо гућ но сти да икад бу дем он, 
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тј. раз ли ка у од но су на мо је ко нач но бив ство ва ње упра во све тли у ис ку-
ству ап со лут не дру го сти.

Ов де да кле, по сто ји не у рав но те же ност, јер раз ли ка из ме ђу ме не и 
ап со лут но дру гог ни је по ни ште на. А ка ко се од ме не тра жи да из др жим 
ову раз ли ку, она је уто ли ко и ста бил на. Исто вре ме но, по ста је ја сно да ста-
би ли зу ју ћи фак тор ни је пу ки сми сао овог ап со лут но дру гог, већ да ње-
го во дру га чи је бив ство ва ње ко је ме бес ко нач но пре ва зи ла зи, на ста је кроз 
из бе га ва ње ор то пер спек тив ног на чи на гле да ња, кроз пре кид мо је пу те не 
ори јен та ци је уз по моћ ко је обич но са со бом до во дим у ре ла ци ју ства ри 
и љу де из мо га окру же ња. Узи ма ње сме ра ко је се од ме не тра жи тран сцен-
ди ра та ко ре ћи мо је уо би ча је но тран сцен ди ра ње и на тре ну так осе ћам ка ко 
се ап со лут но дру ги усме ра ва ка ме ни. У овој не у рав но те же ној по врат но сти 
не кон сти ту и ше се је дан Тре ћи. Оста ју са мо Ја и Ти у сво јој не пре мо сти-
вој ра зли ци.

IV
Кре та ња ко ја по ла зе од нул те тач ке и иду са мо у јед ном сме ру, у 

јед на кој ме ри во де до хи је рар хи ја и хо мо ге ни за ци ја. У сва ком слу ча ју, до 
не ста бил них рав но те жа. Кре ћу се јед но смер ним ули ца ма, а сми сао им 
при ска че у по моћ. По што их сми сао са вла да ва, да кле, већ прет по ста вља 
њи хов курс, ови пу те ви кроз па као не мо гу се до кра ја ра све тли ти са мо 
ме тод ским прин ци пом ге не а ло шког раз ја шња ва ња кон сти ту ци је сми сла. 
Оно Ми јед ног за јед нич ког све та на ко ји се раз ја шња ва ње сми сла од но си, 
већ је про из вод ни ве ли са ња. На су прот то ме, пак, не сто ји је дан со лус 
ип се (so lus ip se), не са вр ше ни при мор ди јал ни его ко јег као та квог за пра во 
не ма, по што је по друштвље ње ко је је од ње га по те кло, већ из вр ши ло сво-
ју слу жбу – соп ство у сми слу одво је но сти о ко јој го во ри Ле ви нас [Le vi nas 
1961: 25–53 & 81–94]. Сми сао иг но ри ше ко нач ност ко ја је ве за на за ме сто, 
гра ни цу ко ја пут – про стор но и вре мен ски – обе ле жа ва у ње ној нул тој 
тач ки; а сми сао пре кри ва и смер ко јим се пут отва ра пре ма све ту. Сми сао 
је де љив (mit-te il bar) и сто ји у ко ре ла ци ји са умно жа ва њем. Пу те но ме сто 
се не мо же умно жи ти; оно је у ме ри у ко јој је оно одво је но соп ство – оно 
одво је но сâмо.13

Одво је но соп ство ра ди кал ни је из раз пер спек ти ве пр вог ли ца и ти ме 
оно у исти мах пред ста вља услов мо гућ но сти за ре а ли за ци ју ста бил них 
не рав но те жа. То зна чи да чо век кроз сво ју чи ње ни цу (гра ни цу сво је пу ти) 
и кроз сво ју пер спек ти ву ко ја је уте ме ље на у овој чи ње ни ци (смер сво је 
пу ти) у при ро ду уно си не рав но те жу. За да так фе но ме но ло шке ои ко ло ги-
је ко ја је пу те но-те о риј ски фун ди ра на, са сто јао би се, сто га, у то ме да се 
по ка же ка ко ова не у рав но те же ност пре ла зи у јед ну ста бил ну, за тим ка ко 
се мо гу из бе ћи слу ча је ви не ста бил не рав но те же.

Де фи ци јент ни мо дус ко јим су не ста бил не рав но те же прет про гра ми-
ра не са сто ји се из пре ска ка ња пу те не гра ни це и ства ра ња са мо јед ног 

13 У ве зи с тер ми но ло ги јом ве за ном за гра нич ну, усме ре ну и сми сле ну пут, упо ре ди ти 
од ау то ра [2007: 173–183].
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сме ра. При то ме, пре кри ва њем сми сла оба ова аспек та би ва ју за бо ра вље на. 
Из то га ре зул ти ра ју ка ко мо гућ ност пре на гла ша ва ња соп стве ног ме ста 
у кон тек сту до ми на ци је ега, та ко и мо гућ ност од у ста ја ња од соп стве ног 
ме ста на те ме љу ни ве ли са ња. Ове две мо гућ но сти са мо на из глед про тив-
ре че јед на дру гој. У ствар но сти су по ве за не и обе ра де на под ри ва њу 
соп ства. На кра ју, оне кул ми ни ра ју и ко ин ци ди ра ју та мо где укуп на те-
жи на при пад не јед ној не-лич но сти, тре ћем ли цу. На те ме љу пер спек ти ве 
тре ћег ли ца ни је мо гу ћа ои ко ло ги ја ко ја укљу чу је чо ве ка – би ло као ау то
ра, би ло као те му. Ни је мо гу ћа, јер она ни кад не ће по сти ћи нео п ход ну 
ста бил ност.

Фун да мен тал но је пи та ње, ка ко ста би ли зо ва ти не у рав но те же ност 
пр вог ли ца уз при зна ње ње не не из бе жно сти. Пи та ње се ти че про бле ма 
ка ко пер спек ти ве пр вог ли ца је дан пре ма дру гом мо гу би ти ста би ли зо-
ва ни и то у по гле ду на чи ње ни цу да ми већ по ла зи мо од хо мо ге ни зо ва них 
фор ми са жи во та. Пи та ње се не ти че ети ке као те о ри је ме ђу људ ског де ла ња; 
као ои ко ло шко пи та ње, оно мо ра ду бље и ра ни је за по че ти, та мо где уси-
дре но сти пр вог ли ца га ран ту је ње ну не у рав но те же ност. Етич ким раз ми-
шља њи ма ко ја по ла зе од со ци ја ли за ци је и ко ја се на њу од но се, мо же 
би ти при да та по за дин ска, вре мен ски и про стор но огра ни че на ко рист, али 
она не по га ђа у цен тар.

Да би чо век по сти гао ова кву ста би ли за ци ју, два су ми ни мал на усло-
ва у сва ком слу ча ју нео п ход на: 

1. Тре ба раз у ме ти да се чо ве ко вом кри ви цом на ста ле по вре де ста-
бил не не рав но те же мо гу раз ја сни ти са мо ре кур сом на пр во ли це ко је је 
уте ме ље но у пу ти. Ка да је Ве не ци јан ска ре пу бли ка по се кла ве ли ке де-
ло ве дал ма тин ске оба ле да би при ба вље но др во ис ко ри сти ла за из град њу 
сво јих бро до ва, ни је до вољ но кон ста то ва ти да је ти ме би ла угро же на 
при род на рав но те жа. Осим чи ње ни це да у од ре ђе ним слу ча је ви ма мо же 
би ти те шко до ка за ти та кву не рав но те жу. По ме ну та про бле ма ти ка ни је 
окон ча на ни ти ме да се уз кон ста та ци ју смет ње рав но те же име ну је онај 
ко ји ју је про у зро ко вао. Прин цип узро ко ва ња мо же има ти сво ју ју ри стич-
ку оправ да ност у да том тре нут ку. Али у ства ри се ра ди о не чем дру гом. 
На и ме, ра ди се о то ме да се раз у ме шта се за пра во де си ло, тј. да се ви ди 
да је пр во ли це (Ве не ци јан ци) пре ко ра чи ло сво је ме сто, ти ме што се, с 
об зи ром на ствар ност, фор ми ра ло у сме ру јед не мо ћи оп сед ну те ко нач не 
че жње. На тај на чин оно је ис ко ри сти ло чек за ко ји ни кад ни је има ло по-
кри ће, а ти ме је не ста бил ност прет про гра ми ра на.

2. С дру ге стра не, по треб но је на гла си ти да се до ста бил них не рав но-
те жа мо же до ћи са мо та мо, где до пи ра ње на ко је се јед на осо ба од ва жу је, 
зна да се ме ри пре ма ње ној фак тич ној пу те ној ло ка ли за ци ји, што зна чи 
узи ма њем у об зир ме ста свих оних ко ји су ти ме по го ђе ни.

Фак тич ка пу те на ло ка ли за ци ја под ра зу ме ва кон крет ност пр о стор-
но вре мен ске ко нач но сти, ко ја је сва ко ме уро ђе на. Ло ка ли за ци ја је знак 
гра ни це кроз ко ју ја као осо ба би вам ин ди ви ду а ли зо ван и кроз ко ју до-
би јам ис ку ство ова пло ће ња. Ро ђе ње ме сме шта на ,зе мља но’ тло ре ал ног 
би ства. На тло, на ко јем по чи ва мо ја пут. Ово још ни је тло ко је би би ло 
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при сту пач но пи та њу о кон сти ту ци ји сми сла. Оно је го ла чи ње ни ца да са 
сво је обе но ге до ти чем ,сво је’ тло – ко је год тло оно би ло. Бес те жин ско 
ста ње би ло би са мо по то њи мо дус, јер из вор но ни смо леб де ћа би ћа. Исто-
вре ме но, ка ко у тло ни сам уко ре њен, не мо гу га сма тра ти сво јим. Ап со-
лут но сам уко ре њен је ди но у чи ње ни ци да сам ,на Зе мљи’ осу ђен да 
бу дем сво ја пут ко ја је по кре тљи ва и ко ја са мо до ти че тло. Ни ти мо гу да 
пу стим ко ре ње као биљ ка ни ти да бу дем во ђен ин стинк ти ма као жи во-
ти ња, уси дрен у сво ју око ли ну. Ја сам жи во би ће ко је на тло нај ма ње 
мо же да по ла же пра во. Сва пра ва на вла сни штво ап со лут но су се кун дар-
не ства ри и по сто је за хва љу ју ћи ства ра њу сми сла у тра ди ци о нал ним 
струк ту ра ма. Ја имам пра во да бу дем, као и сва ко дру ги, и то пра во ми 
ни јед на тра ди ци ја не мо же до ве сти у пи та ње, јер оно по сто ји пре сва ког 
ства ра ња сми сла и да то ми је за јед но са по вла че њем гра ни це кроз ро ђе ње. 
У исти мах, ро ђе ње ме и усе ца у свет. Ге не ра тив ни све тов ни кон текст 
сми сла про ла зи кроз ис ку ство рас це па, а мој жи вот би ва угње жден у из-
вор ну, про стор ну и вре мен ску ко нач ност, да кле он би ва угње жден у је дан 
дис кон ти ну и тет. Овај рас цеп омо гу ћа ва ви ше то га: да до при не сем бла-
го ста њу чо ве ка или да по ста нем мон струм. Мон стру о зан по ста јем он да, 
ка да свој рас кид ши рим – на ра чун дру гих и на ра чун тла ко је но си и 
ме не и дру ге.

Пред сва ком ко нач но сти сто је мо гућ но сти ко је се де ле на оне ко је 
ко нач но сти од го ва ра ју и на оне ко је јој се су прот ста вља ју. Пр ве од њих 
ста би ли зу ју, док ове дру ге де лу ју де ста би ли зу ју ће. Мо гућ но сти од го ва-
ра ју он да, ка да из гра ђу ју од но се ко ји ни су хи је рар хи зо ва ни, ко ји не ни ве-
ли шу, јер је ди но та ко они ни ти пре кри ва ју оно вла сти то ни ти га оту ђу ју. 
Из то га про из ла зи да се пи та ње од но са пре ма при ро ди не сме одва ја ти 
од пи та ња од но са пре ма дру гом, али пре или ис под со ци ја ли за ци је.

Ова раз ми шља ња во де са мо у пре двор је фе но ме но ло шке ои ко ло ги је. 
Она би у окви ру сво је ана ли зе мо ра ла да раз ви је основ не пу те не функ ци је 
пу ти гра ни це, пу ти сме ра и пу ти сми сла. Та ко ђе би се мо ра ла ори јен ти-
са ти прин ци пом ста бил не не рав но те же. При све му то ме, сâм прин цип би 
мо рао има ти сво ју уси дре ност, а она за нас љу де не мо же ле жа ти ниг де 
дру где до у те о ри ји ова пло ће ног пр вог ли ца.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

He i deg ger, Mar tin (1977). Sein und Ze it. F.-W. von He rr mann /hrsg./. Frank furt am Main: 
Klo ster mann.

Hus serl, Ed mund (1950). Car te si a nische Me di ta ti o nen. Step han Stras ser /hrsg./. Hus ser li a na 
I. Den Ha ag: Mar ti nus Nij hoff.

Hus serl, Ed mund (1952). Ideen zu ei ner re i nen Phänomenologie und phänomenologischen Phi
lo sop hie. Zwe i tes Buch, Marly Bi e mel /hrsg./. Hus ser li a na IV. Den Ha ag: Mar ti nus Nij hoff.

Hus serl, Ed mund (1983). Stu dien zur Arit hme tik und Ge o me trie, In ge borg Stroh meyer /hrsg./. 
Hus ser li a na XXI. Den Ha ag: Mar ti nus Nij hoff.

Hus serl, Ed mund (1968). Grun dle gen de Un ter suc hun gen zum phänomenologischen Ur sprung 
der Räumlichkeit der Na tur, in: Phi lo sop hi cal Es says. In Me mory of Ed mund Hus serl. 
Mar vin Far ber (ed.), 2nd ed. New York, 307–325.



292

Hus serl, Ed mund (1994). Bri ef wec hsel, Eli sa beth Schuh mann, Karl Schuh mann/hrsg./. Hus-
ser li a na Do ku men te, Bd. VI: Phi lo sop hen bri e fe. Dor drecht/Bo ston/Lon don: Klu wer.

Le vi nas, Em ma nuel (1961). To ta lité et In fi ni. Es sai sur l’Extéri o rité. Pha e no me no lo gi ca 8. 
Den Ha ag: Mar ti nus Nij hoff.

Nis hi da, Ki ta ro (1999). Lo gik des Or tes. Der An fang der Phi lo sop hie in Ja pan. Rolf El ber feld 
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300 ГО ДИ НА ПРА ВО СЛАВ НОГ ХРА МА  
У ОСИ ЈЕ КУ

У осјеч ком Хра му ус пе ња Пре све те Бо го-
ро ди це, 22. ју на 2019. го ди не на кон ве чер њег 
бо го слу же ња ко је је слу жио про то је реј-ста-
вро фор Ми љен Илић, па рох пе тро во сла тин-
ски и си ла шки, у Са ли осјеч ке Срп ске пра во-
слав не цр кве не оп шти не отво ре на је из ло жба 
стaрих фoтoгрaфиja. 

Фо то гра фи ја 1. Ве чер ње бо го слу же ње у 
осјеч ком Хра му ус пе ња Пре све те  

Бо го ро ди це, 22. ју на 2019.

Уз при су ство број них вeрникa и гoстиjу, 
из ло жба је отво ре на у пoвoду вeликoг jуби-
лeja – 300 гoдинa oд пoдизaњa првoг српскoг 
прaвoслaвнoг хрaмa у Oсиjeку пoсвeћeнoг 
Majци Бoжjoj. До га ђа ју су при су ство ва ли и 
прeдстaвници и дру гих вeрских зajeдницa, 
пред став ни ци Грaдa Oсиjeкa и срп ских oргa-
низaциja у овом гра ду. Срп ска пра во слав на 
цр кве на оп шти на осјеч ка спе ци јал но за ову 
при ли ку штaмпaлa је брoшуру o oсjeчкoм 

хрaму и Кaтaлoг излoжбe. Aутoри брoшурe 
и кaтaлoгa су oсjeчки пaрoх прoтojeрej Aлeк-
сaндaр Ђурaнoвић и дoк тoр мeдицинe Зoрaн 
Mиш кoвић, ко ји се ба ви и исто ри јом Ср ба на 
под руч ју Оси је ка и око ли не. Деo прикaзaнe 
излoжбe бићe и стaлнa пoстaвкa у Са ли Срп ске 
пра во слав не цр кве не оп шти не, дoк ћe oстaлe 
фoтoгрaфиje зa пoсeтиoцe би ти излoжeнe то-
ком ју ла ме се ца те ку ће го ди не. 

Фо то гра фи ја 2. По здрав на реч  
про то је ре ја-ста вро фо ра Алек сан дра  
Ђу ра но ви ћа и др Зо ра на Миш ковићa

Алек сан дар Ђу ра но вић,  
про то је реј-ста вро фор

ПО ЗДРАВ НА РЕЧ

У овој ју би ла р ној го ди ни ка да на ша Цр ква 
про сла вља ју би леј 800 го ди на ау то ке фал но-
сти, осјеч ки Ср би има ју по се бан раз лог за 
ра дост, јер обе ле жа ва ју 300-ту го ди шњи цу 
од по ди за ња пр вог Хра ма ус пе ња Пре све те Бо-
го ро ди це. У том сми слу же ља нам је да ни зом 
ду хов них и кул тур них ма ни фе ста ци ја и до-
га ђа ња на до сто јан ствен на чин обе ле жи мо 
овај ју би леј. Пре две не де ље има ли смо у 
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овој ис тој про сто ри ји пре да ва ње проф. др Бо-
ри са Стој ков ског ко ји је го во рио о Ср би ма у 
Сре му, Сла во ни ји и Ба ра њи пре Ве ли ке се о бе. 
На је сен пла ни ра мо кон церт ду хов не му зи ке, 
цен трал ну ака де ми ју и на рав но ли тур гиј ску 
про сла ву ју би ле ја.

За ве че рас смо вам при пре ми ли бла го сло-
вом на шег Епи ско па Хе ру ви ма из ло жбу ста-
рих фо то гра фи ја осјеч ког Са бор ног хра ма 
али и оста лих са крал них обје ка та цр кве не 
оп шти не, као и низ из не на ђе ња као што су 
нпр. фо то гра фи је згра де Срп ског цр кве ног 
до ма пре и по сле ру ше ња или па ла че Не шко-
вић – Му а че вић, ко ја је та ко ђе по ру ше на у 
Дру гом свет ском ра ту, а на том ме сту да нас 
се на ла зи згра да фа кул те та за ден тал ну ме-
ди ци ну.

Ве че ра шња из ло жба сво је вр стан је при каз 
би блиј ског стра да ња Ср ба у гра ду Оси је ку 
и не ста ја ња јед ног на ро да, од но сно, пре тва ра-
ња од јед не ве о ма, ре као бих ре спек та бил не 
и хо мо ге не за јед ни це, у за јед ни цу ко ја је би-
ла на ру бу ис тре бље ња и не стан ка. Из ло жба 
је при каз стра да ња али и с дру ге стра не вас-
кр се ња све то сав ског пра во сла вља, хри сто-
љу би вог срп ског на ро да Бож јег.

Пре по ру чу ју ћи вам раз гле да ње из ло жбе, 
овом при ли ком не мо гу а да се не за хва лим 
на шем мла дом др. мед. Зо ра ну Ми шко ви ћу 
на огром ној по мо ћи у ор га ни за ци ји и при пре-
ма њу из ло жбе, јер сам си гу ран да не ма бо љих 
по зна ва ла ца срп ских при ли ка у Оси је ку од 
по ро ди це Ми шко вић. Оно што ми је по себ но 
дра го је сте чи ње ни ца да има мо и тре ћу ге не-
ра ци ју Ми шко ви ћа у Оси је ку, а то је га ран ци-
ја да има мо из ме ђу оста лог и ин те лек ту ал ну 
бу дућ ност.

Спе ци јал но за ову при ли ку за вас смо 
штам па ли бро шу ру хра ма и ка та лог из ло жбе, 
али о све му то ме ви ше ће нам ре ћи спо ме ну-
ти г. Ми шко вић мла ђи, пло до но сни из да нак 
спо ме ну те чу ве не осјеч ке по ро ди це.

Зо ран Ми шко вић

ПО ЗДРАВ НИ ГО ВОР ПО ВО ДОМ 
ПРО СЛА ВЕ ЈУ БИ ЛЕ ЈА 300 ГО ДИ НА 

ОД ПО ДИ ЗА ЊА ПР ВЕ СРП СКО  
ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ У ОСИ ЈЕ КУ

Ва ше Пре о све штен ство, По што ва на гђо 
кон зу ли це, Ува же ни пред став ни ци гра да 
Оси је ка и Осјеч ко-ба рањ ске жу па ни је, Го-
спо до све ште ни ци, Ува же ни го сти, Дра ги 
при ја те љи,

Част ми је по здра ви ти вас на про сла ви 
ово га ве ли ког ју би ле ја за на шу на ци о нал ну 
за јед ни цу – 300 го ди на од по ди за ња пр вог 
срп ско пра во слав ног хра ма у на шем гра ду на 
Дра ви. Усред сла вон ске рав ни це, на вје тро-
ме ти ни про шло сти и са да шњо сти и на ша је 
цр ква до че ка ла про сла ву сво је го ди шњи це. 
Јед на ста ра по сло ви ца ка же да су сви ва жни 
тре ну ци у жи во ту тач но за пи са ни и да они као 
ехо од је ку ју кроз ври је ме. Сим бо ли ка ово га 
тре нут ка је ве ћа што је про сла ва по во дом 
150 го ди на Срп ске пра во слав не цр кве у Оси-
је ку одр жа на у овим про сто ри ја ма дав не 
1900. го ди не у ко ји ма се ми да нас на ла зи мо. 
У овим је про сто ри ја ма одр жан и 1965. го-
ди не са ста нак на ко ме је за кљу че но да ће се 
зи да ти да на шња цр ква Сла вон ска Ла за ри ца. 

Срп ска за јед ни ца на ста ни ла се у До њем 
гра ду, ди је лу Оси је ка по крај ко је га је про шла 
Ве ли ка се о ба Ср ба, мје сту ко је јој је пру жи-
ло дру ги дом то ком ра то ва с Тур ци ма те јој 
омо гу ћи ло раз ви так и на пре дак. Ср би су још 
око 1705. го ди не има ли пр ву цр кву од др ве-
та, ко ју су 1719. го ди не за ми је ни ли зи да ном 
Цр квом Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це. Ова 
се цр ква утка ла у мул ти ет нич ки и мул ти вјер-
ски дио мо за и ка гра да Оси је ка, да ју ћи му 
пре по зна тљив из глед и осо би тост. Уз њу је 
1716. го ди не отво ре на Срп ска основ на (вје-
ро и спо вед на) шко ла, ујед но и јед на од пр вих 
на род них основ них шко ла ово га кра ја. У тој 
су шко ли дје ца ра зних на ци о нал но сти већ по-
чет ком 18. ви је ка сте кла пр во обра зо ва ње, а 
ко је су по том на ста вља ла на уни вер зи те ти ма 
у Хр ват ској и Сред њој Евро пи. За хва љу ју ћи 

Фо то гра фи ја 3. Из ло жба фо то гра фи ја по во дом 
ју би ле ја 300 гoдинa oд пoдизaњa првoг  
Српскoг прaвoслaвнoг хрaмa у Oсиjeку
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цр кви ко ја је оку пља ла око се бе ци је лу пра-
во слав ну за јед ни цу у Оси је ку, у ње зи ну је 
кри лу 1720. го ди не осно ван Цех до њо град-
ских аба џи ја, јор ган џи ја, ћур чи ја и кло бу-
ча ра пра во слав не вје ре. 

У ко нач ни ци ова ма ла цр ква за ми је ње на 
је ве ле љеп ном ба рок ном цр квом у пе ри о ду 
од 1743. до 1750. го ди не уз ко ју ће пак на ста ти 
на ша пр ва кул тур на и про свјет на дру штва: 
1847. Срп ско пје вач ко дру штво „Гу сле“, 
1868. Срп ска чи та о ни ца и 1897. Срп ска жен-
ска до бро твор на за дру га. На тај је на чин цр-
ква сва ко ме по је дин цу уса ди ла љу бав пре ма 
дру штву, во љу за ра дом, али и од го во ре на 
пи та ња што су, тко су и ко ли ко ври је де. У пе-
ри о ду ин тен зив не гер ма ни за ци је у Оси је ку 
то ком 19. ви је ка, цр ква је би ла је ди но мје сто 
гдје је ње го ван срп ски је зик, пје сма и пи са на 
ри јеч.

Ипак, да на шњи ју би леј ври је ме је да се 
при сје ти мо на ших пре да ка и свих Осје ча на 
чи ји су се жи во ти утка ли у цр кву и Цр кве ну 
оп шти ну. При сје ти мо се Ми ја та и Па вла Не-
шко ви ћа ко ји су цр кви да ли зе мљи ште за 
из ла зак на Змај Јо ви ну ули цу, по том бо ра ца 
за хр ват ска и срп ска пра ва Мој си ја Ге о р ги је-
ви ћа, Ва се Ата на си је ви ћа и Ди ми три ја Ву ко-
ви ћа, пред сјед ни ка Цр кве не оп шти не Ва се 
Ђур ђе ви ћа, ујед но и пот пред сјед ни ка Хр ват-
ског са бо ра; Ду ша на Ра да но ви ћа, Про ко пи ја 
Узел ца, Сте ва на Ко вја ни ћа и дру гих. С по себ-
ном за хвал но шћу же лим спо ме ну ти и цр кве не 
за ду жби на ре: Ју ли ја ну Ку ше вић, бра ћу Ко-
стић, Ђор ђа Кре сти ћа, Је ли са ве ту и Јо ва на 
Ла ло ше ви ћа, Ма ри ју Ар ги ро вић, Је ли са ве ту 
Ву ка ши но вић и мно ге дру ге. Некаимјевјеч-
наспоменмеђунамаихвала.

Овај ве ли ки ју би леј по себ но мје сто за у зи-
ма у ср ци ма чла но ва мо је по ро ди це. Са да већ 
дав не 1966. го ди не за по че то је с от ко па ва њем 
те ме ља ра ни је сру ше ног све тог хра ма, а што 
је ујед но био и по че так из град ње да на шње 
„Сла вон ске Ла за ри це“. Та да шња ко му ни стич-
ка власт про ти ви ла се град њи цр кве, али при 
то ме ни је ра чу на ла на ус трај ност Ср ба да по-
вра те оно што су из гу би ли у Дру гом свјет ском 
ра ту. Из град ња је тра ја ла 13 го ди на и уви јек је 
пот по ма га на од мно го број них осјеч ких Ср ба, 
али и од мно гих љу ди до бре во ље и пле ме ни-
та ср ца. У из град њи ове цр кве сво ју ду шу је 
угра дио и мој дјед про то је реј-ста вро фор Ла-
зар Ми шко вић, ујед но и ини ци ја тор ње зи не 
град ње. У сво јим би ље шка ма он о да ну кад је 
цр ква за вр ше на пи ше: „Мо ју ду шу за хва тио 

је је дан по се бан осје ћај, она кав, ка кав сам 
имао са мо у тре нут ку ка да сам ру ко по ло жен 
у чин све ште ни ка. По се бан је то и је дин
ствен осје ћај – ка да се све ти цр ква, ко ју си 
са на ро дом гра дио из те ме ља. Био сам ра до
стан – баш она ко ка ко се мо гу ра до ва ти са мо 
дје ца.ˮ  За мо га дје да ова је цр ква пред ста вља-
ла Хри сто ву ку ћу, сим бол ми ра, сим бол по-
бје де над за бо ра вом, сим бол ус трај но сти, 
али и сим бол пра шта ња. 

Да нас у 2019. го ди ни сви ми Осје ча ни ко ји 
смо трај но ода бра ли ове вје тро мет не сла вон-
ске про сто ре за сво је трај но на ста ње ње, по-
на вља мо ве ли ке ри је чи пи сца Иве Ан дри ћа: 
„Ово ни је мје сто за жи вот обич них љу ди и 
обич них суд би на. Мно ги су ов дје до ла зи ли 
да жи ве и да оста ну, а са мо они нај у пор ни ји 
и нај жи ла ви ји оста ја ли би и гле да ли у ле ђа 
они ма ко ји од ла зе.ˮ  Про ла зе ћи те жак и тр но-
вит пут до да на шњег тре нут ка, срет ни смо 
да се с по но сом мо же мо оку пи ти под окри-
љем на ше Пре све те Бо го ро ди це. Сто га ми је 
по себ на ра дост да са сје ћа њем на мо га по-
кој ног дје да мо гу да отво рим ову из ло жбу 
по све ће ну на шој све тој цр кви и на шем гра ду 
на Дра ви.

На мно га ја ље та!

Оси јек, 22. ју на 2019.  
Др Зо ран М. Ми шко вић, Оси јек

Алек сан дар Ђу ра но вић
Зо ран М. Ми шко вић

ТЕКСТ КА ТА ЛО ГА

Пр ва цр ква срп ске пра во слав не за јед ни це 
у Оси је ку по диг ну та је око 1705. го ди не. Пре-
ма пи са ним из во ри ма би ла је гра ђе на од дрве-
та, а на ла зи ла се на ме сту да на шње цр кве. 
Град ња ма ње зи да не ба рок не цр кве Ус пе ња 
Пре све те Бо го ро ди це за по че ла је 12. ју ла 1718. 
го ди не. Цр ква је за вр ше на кра јем 1719. го ди-
не а осве шта на је по чет ком сле де ће го ди не, 
од стра не епи ско па Мак си ма Га ври ло ви ћа. 
Стал на до се ља ва ња Ср ба и бо ра вак срп ског 
па три јар ха Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа Ша ка бен-
те у Оси је ку, до ве шће до град ње мо ну мен тал-
ног бaрокног хра ма Ус пе ња Пре све те Бо го-
ро ди це од 1743. до 1750. го ди не. Ову цр кву 
је осве штао 18. ја ну а ра 1750. го ди не епи скоп 
па крач ко-сла вон ски и осјеч ко пољ ски Со-
фро ни је Јо ва но вић за вре ме свог бо рав ка у 
Оси је ку. 
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Фо то гра фи ја 4. Ка та лог из ло жбе у по во ду 
jубилeja – 300 гoдинa oд пoдизaњa првoг  
српскoг прaвoслaвнoг хрaмa у Oсиjeку  

пoсвeћeнoг Majци Бoжjoj

У град њи мо ну мен тал не ба рок не цр кве 
уче ство ва ла је це ла пра во слав на за јед ни ца 
у Оси је ку, на че лу са Срп ском пра во слав ном 
Цр кве ном оп шти ном. Оку пља ла је углед не 
тр гов це и за на тли је – Ср бе, Гр ке и Цин ца ре, 
ко ји су за јед но по др жа ли из град њу но вог са-
бор ног хра ма. Сво јим ар хи тек тон ским ре-
ше њем цр ква је пред ста вља ла је дан од нај-
ва жни јих спо ме ни ка ба рок не ар хи тек ту ре у 
Оси је ку. Осим ар хи тек ту ром, цр ква се од-
ли ко ва ла и бо га том уну тра шњом опре мом. 
Ви со ки ба рок ни ико но стас са број ним ико-
на ма из ра ђен је из ме ђу 1759. и 1761. го ди не 
и пред ста вљао је ре мек де ло до ма ћег ка сно-
ба рок ног ро ко ко др во ре збар ства. Ау тор ико-
на је углед ни срп ски сли кар и ико но пи сац 
Јан ко Хал ко зо вић из Но вог Са да, док се ре-
зба ри је, од но сно ар хи тек тон ски оквир, при пи-
су је др во ре зба ру Билд ха у е ру. Вељ ко Пе тро-
вић и Ми лан Ка ша нин 1927. го ди не, све до че 
у сво јим за пи си ма да је це ли ико но стас био 
из у зет не ле по те сле де ћим ре чи ма: „Ре зба ри-
је у осјеч кој цр кви, на при мер, та кав су при-
мер ба ро ка да би га као рав но прав ни при мер 
мо гли из но си ти и у отаџ би ни Ру бен са и Бер-
ни ни ја. То је оби ље, то је рас кош, сплет и 
склад и у це ли ни и у по др об но сти ма. Са вр-
ше на тех ни ка и ап со лут но ти тра ње сти лом“. 
Сво јом ле по том и зна ча јем, по себ но се ис-
ти ца ла ико на Пре све те Бо го ро ди це из ра ђе на 
на ов чи јој ко жи, на сли ка на сре ди ном 18. ве ка. 
За пад ни, ула зни зид у уну тра шњо сти цр кве 

био је 1776. го ди не осли кан при ка зом По след-
њег су да, че стом ком по зи ци јом у сред њо ве-
ков ном, али из у зет но рет ком у ба рок ном 
сли кар ству 18. ве ка. На храм је 1810. го ди не 
по ста вљен но ви то рањ об ло жен ба кр ом. Кра-
јем 18. ве ка у ба рок ној цр кви је са хра њен епи-
скоп Јо сиф Сто ја но вић (†3. III 1775). 

Фо то гра фи ја 5. По че так ру ше ња Са бор ног 
хра ма од стра не уста ша (ја ну ар 1942)

Ова ве ле леп на цр ква јe у пот пу но сти сру-
ше на на ред бом вла сти НДХ по чет ком 1942. 
го ди не, а ру ко во ди лац ру ше ња био је преду-
зет ник Мар ко Ка та нац из Да ру ва ра. Ру ше њем 
је упра вљао Дра ган Фи јем бер из Оси је ка. 
Део ин вен та ра са ар хи вом Цр кве не оп шти не 
Оси јек од не шен је у Му зеј Сла во ни је, да би 
на кон ра та био вра ћен об но вље ној Цр кве ној 
оп шти ни. 

Да на шња исто и ме на па ро хиј ска цр ква у 
Оси је ку по диг ну та је у срп ско-ви зан тиј ском 
сти лу, на ме сту по ру ше не ба рок не цр кве, 
из ме ђу 1966. и 1979. го ди не, пре ма про јек ту 
ар хи тек те Дра го ми ра Та ди ћа из Бе о гра да, 
за ла га њем про то је ре ја-ста вро фо ра Ла за ра 
Ми шко ви ћа, па ро ха и ар хи је реј ског на ме сни-
ка осјеч ког. То ком рат них де ша ва ња 1992. 
го ди не но во по диг ну та цр ква је опљач ка на 
и оскр на вље на, све пре о ста ле ико не с ба рок-
ног ико но ста са оту ђе не су од стра не не по зна-
тих по чи ни о ца и ни ка да ни су про на ђе не. Но ви 
ико но стас 2004. го ди не, за цр кву су из ра ди ла 
бра ћа Иван и Ми лан Ди ми три је вић из Кра-
гу јев ца, док је ико не за ико но стас на сли као 
Грк Кон стан ти нос Стер ги ју из Кра гу јев ца. 
Из ра да и по ста вља ње ку по ле за вр ше но је 
2007. го ди не, а уну тра шње уре ђе ње (уград ња 
под ног гре ја ња са но вим по дом од мер ме ра 
и фре ско пи са ње) ра ђе но је у пе ри о ду од 2014. 
до 2017. го ди не. Ко нач но уре ђе ње спо ља шње 
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ју жне фа са де, као и за вр шно опре ма ње цр кве-
ним мо би ли ја рем уну тра шњо сти оче ку је се 
у на ред ном пе ри о ду.

Фо то гра фи ја 6. По глед на До њи град и  
ста ру ба рок ну црк ву

Фо то гра фи ја 7. Ста ра ба рок на цр ква из  
30-их го ди на 20. ве ка (рад Ива на Ро ха)

Фо то гра фи ја 8. Са бор ни храм Ус пе ња  
пре све те Бо го ро ди це (Сла вон ска Ла за ри ца) 

(1981. го ди не)

Фо то гра фи ја 9. Са бор ни храм Ус пе ња  
пре све те Бо го ро ди це у Оси је ку 

(Сла вон ска Ла за ри ца)

Алек сан дар Ђу ра но вић,  
про то је рејста вро фор, Оси јек

Зо ран Ми шко вић, Оси јек
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КА ЛА ЈЕВ ШТИ НА ЈЕ КАО ПРО ЈЕКТ  
КА ТО ЛИЧ КОГ ЗА ПА ДА ПРЕ МА СР БИ МА  
ИЗ МЕ ЂУ УНЕ И ДРИ НЕ ЖИ ВА И ДА НАС:  

РИ ЈЕЧ ПО ВО ДОМ ИЗ У ЗЕТ НОГ ДЈЕ ЛА  
ЈО ВА НА ДУ ША НИ ЋА

(Јо ван Б. Ду ша нић – Ли пљан ски, Ср би Бо сне и Хер це го ви не у ХIХ ве ку:  
бор ба за сло бо ду и ује ди ње ње, Ca te na mun di, Бе о град 2018, 707 стр.)

Ре ћи ћу1 од мах оно што се обич но ка же 
на кра ју, као за кљу чак.

Јо ван Ду ша нић је из вр сно на пи сао зна-
чај но дје ло о Ср би ма Бо сне и Хер це го ви не 
у 19. ви је ку. И то, до дао бих, ве о ма ак ту ел ну 
књи гу, јер се по ја ви ла у вре ме ну ка да Ср би 

1 На про мо ци ји књи ге Јо ва на Ду ша ни ћа, у 
крип ти Хра ма Све тог Са ве у Бе о гра ду, 27. сеп-
тем бра 2018.

би ју још јед ну уну тра шњу и ме ђу на род ну 
по ли тич ку бит ку за сло бо ду и ује ди ње ње.

До са да по знат и при знат као вр стан еко-
ном ски ис тра жи вач и пи сац, Ду ша нић се у 
по зним го ди на ма, тра га ју ћи за сви је тлим 
кул тур ним и по ли тич ким тра го ви ма сво јих 
бли ских пре да ка, овом књи гом афир ми сао 
у још јед ној обла сти на уч ног ра да.

У оби љу ужих те ма ко је је Ду ша нић обу-
хва тио и на ко је се у ова квој при ли ци те шко 
и ла пи дар но освр ну ти, ја ћу не што ре ћи о 
бо сан ско-хер це го вач ким Ср би ма са мо у по-
сљед њим го ди на ма тог ду гог ви је ка ко ји се 
не хро но ло шки, али исто риј ски про те же и 
ду бо ко у на ред ни, па и у овај у којем жи ви мо.

С јед не стра не, Ду ша нић је по ка зао не-
вје ро ват ну ви тал ност и спо соб ност срп ске 
при вред не, кул тур не и по ли тич ке гра ђан ске 
ели те, ко ја је би ла на ци о нал но свје сна и вје-
ри ода на, те мно го пред у зи мљи ви ја, обра зо-
ва ни ја и осно ва но са мо по у зда ни ја, не го што 
је то био слу чај са дру га два на ро да у БиХ.

С дру ге стра не, по ка зао је, ка ко су ау стро-
у гар ска по ли ти ка и иза ње моћ ни Ва ти кан, 
стр пљи во кре и ра ли, де таљ но раз ви ја ли и до-
сљед но про во ди ли јед ну ан ти срп ску, ан ти пра-
во слав ну и ан ти сло вен ску по ли ти ку у БиХ. 
А што је нај ва жни је, ау тор се не са мо ни је за-
у ста вио на ка лен дар ском кра ју 19. ви је ка, не го 
нам је овим дје лом освје тлио кон ти ну и тет те 
и та кве по ли ти ке то ком 20. и по чет ком 21. 
ви је ка у ли ку европ ске, за пад не или по ли-
ти ке је ди не су пер си ле.
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Цен трал на фи гу ра мо дер не вер зи је те по-
ли ти ке не сум њи во је био Бе ња мин Ка лај, 
моћ ни ми ни стар фи нан си ја Ау стро у гар ске 
мо нар хи је и на мје сник за нај при је анек ти-
ра ну, а за тим оку пи ра ну БиХ.

Ка лај је нај при је на пи сао јед ну од пр вих 
и нај бо љих Исто ри ја срп ског на ро да, и то с 
ис ку ством ди пло ма те у Ср би ји, с по што ва њем 
и сим па ти ја ма пре ма срп ском на ро ду, те са 
зна њем на шег је зи ка, а он да је као рев но сни 
слу жбе ник двој не мо нар хи је, сво то зна ње ста-
вио у функ ци ју на сто ја ња Бе ча да трај но за-
по сјед не Бо сну и кре не да ље пре ко Ср би је.

По јед но ста вље но ре че но, ци ље ви Ка ла је-
ве стра те ги је би ли су – пре ки ну ти ве зе Ср ба 
из БиХ и Ср би је, за ва ди ти му сли ма не са 
Срби ма, спри је чи ти уплив Ру са пре ко Ср ба 
на Балкан.

Ваљ да због не по сред ног не у спје ха ко ји је 
до жи вио Ка ла јев по ду хват ства ра ња је дин-
стве не Бо сне, ка сни ја срп ска исто ри о гра фи-
ја и по ли ти ка су, ре као бих, пот ци је ни ле овај 
про јект.

При је па ни по сли је дра го цје не ди сер та-
ци је То ми сла ва Кра ља чи ћа о Ка ла је вој по-
ли ти ци ми ни смо има ли дје ло од го ва ра ју ћег 
зна ча ја. А ка ла јев шти на је пре жи вје ла као 
стра те шки про је кат ри мо ка то лич ког за па да 
пре ма Ср би ма из ме ђу Уне и Дри не и ка сни је 
се ја ви ла у ви ше ре при за у ду ху но вог вре ме на.

Проф. др Јо ван Ду ша нић је уо чио ту пра-
зни ну и у сво јој књи зи Ка ла ју по све тио без ма-
ло сто ти њак стра ни ца. И, уз то, вр ло пре ци-
зно из ло жио не са мо ње го ве, не го и слич не 
али и са свим опреч не ана ли зе и кон сул та ци-
је, дру гих ау стро у гар ских ми ни ста ра, ге не-
ра ла и дру гих екс пе ра та о си ту а ци ји у БиХ. 
И, сви су их пи са ли с је дин стве ним ци љем 
да Беч до би је ква ли тет не прет по став ке за 
до но ше ње по ли тич ких од лу ка.

Ма ко ли ко по Ср бе би ли по губ ни, ти ори-
ги нал ни за пи си, до ку мен ти и ли те ра ту ра, 
ко је Ду ша нић пре ци зно на во ди и сјај но укла-
па у вла сти те оцје не и про цје не, им пре си о-
ни ра ју од лич ним по зна ва њем ло кал них при-
ли ка, мен та ли те та и од но са.

Исто вре ме но, не ма ње им пре си о ни ра хра-
брост, од луч ност, вје ра, вје шти на и му др ост 
от по ра ко ји је пру жа ла срп ска ели та то га 
вре ме на као и то пли на с ко јом Ду ша нић о 
то ме при по вје да.

За ни мљи во је да се као пр ва ре при за ја вља 
у ко му ни стич ком пе ри о ду од но сно у тер ми-
нал ној фа зи Дру ге Ју го сла ви је ка да ри мо ка-

то лич ке ре пу бли ке, Хр ват ска отво ре но и 
Сло ве ни ја дис крет но, се па ра ти стич ком по-
ли ти ком ра де на рас па ду др жа ве.

Кар дељ, ко ји је, пре ма свје до че њу До бри це 
Ћо си ћа у ужем кру гу и ра ни је го во рио да се 
„ни је бо рио за Ју го сла ви ју не го за со ци ја ли-
зам“ и да је „Ју го сла ви ја за Сло вен це тран-
зит на ка те го ри ја до ства ра ње на ци о нал не 
др жа ве“, пра ви Устав из 1974. го ди не што је 
прак тич но ле га ли зо ва ло рас пад.

Ба ка рић је из при крај ка 1971. па сив но по-
др жа вао „Хр ват ско про ље ће“ или ти „ма спок“ 
и за хтјев Хр ват ске за сто ли цу у УН, а он да 
го во рио о то ме да је ју го уни та ри зам опа сни-
ји од хр ват ског се па ра ти зма и о по тре би „фе-
де ри ра ња фе де ра ци је“.

Де јан Јо вић дру го по лу ври је ме СФРЈ 
осно ва но на зи ва „Ка р де ље ва Ју го сла ви ја“.

У књи зи Из ме ђу кла ња и ора ња, Ек ме чић 
упо зо ра ва на Ти то ву по сје ту Све тој сто ли ци 
и јед но ча сов ни раз го вор с па пом у че ти ри ока. 
Иа ко по знат као глав ни ко ор ди на тор „па цов-
ских ка на ла“ за пре ба ци ва ње уста шких зло-
чи на ца пре ко Ва ти ка на у Ла тин ску Аме ри ку, 
ри мо ка то лич ком све ште ни ку Дра га но ви ћу 
из Са ра је ва ни је су ђе но не го је удоб но смје-
штен у не ком од бо сан ских са мо ста на. До да-
мо ли то ме да је SS офи цир Курт Валд хајм уз 
пре ћут ну по др шку СФРЈ иза бран за ген се ка 
УН, а по том и за пред сјед ни ка Ау стри је, по-
ста је ви ше не го очи та спре га из ме ђу Бе ча и 
Ва ти ка на или пре ци зни је Ва ти ка на и Бе ча 
ко ја је ути ца ла и на ау стро у гар ског ка пла ра 
ко ји је пред смрт у Кли нич ком цен тру у Љу-
бља ни тра жио ис по вјед ни ка.

Ек ме чић у ис тој књи зи та ко ђе пи ше да је 
„Кар дељ де це ни ју ра ни је при ли ком по сје та 
БиХ под сти цао ло кал не функ ци о не ре му сли-
ма не на фор ми ра ње на ци је и да су га ти ју го-
сло вен ски ори јен ти са ни ве те ра ни пар ти зан-
ског по кре та ма хом раз о ча ра ли, али да је имао 
ви ше успје ха ме ђу ин те лек ту ал ци ма“.

Та ко се и ме ђу му сли ма ни ма за мет ну ла 
иде ја о срп ском хе ге мо ни зму, цен тра ли зму, 
уни та ри зму, па чак и о еко ном ској екс пло а-
та ци ји.

У Бо сни је дво јац Ми ку лић –По зде рац, уз 
аси стен ци ју Ха са на Граб ча но ви ћа и Хр во ја 
Ишту ка, то ком 15 го ди на вла сти ис трај но ра-
дио на ства ра њу је дин стве не бо сан ске исто-
ри је, је дин стве не бо сан ске књи жев но сти и 
изо ла ци ји срп ских ства ра ла ца од бе о град ског 
сво ја та ња и ду ше бри жни штва, да нас би се 
ре кло ма лиг ног ути ца ја.
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Бо шњач ки по ли ти ко лог др Ша ћир Фи лан-
дра са ФПН у Са ра је ву, уза све сим па ти је за 
Ми ку ли ће ву бор бу за др жав ност БиХ, кон-
ста ту је да је „друг Бран ко ра дио на за ва ђа њу 
Му сли ма на са Ср би ма“. Да кле, све пре ма Ка-
ла је вом ре цеп ту.

На жа лост от пор тој нео ка ла јев шти ни нису 
пру жи ли срп ски по ли ти ча ри у БиХ, а ни у 
Ср би ји, не го су на про тив би ли или по кро ви-
те љи или дис тан ци ра ни по сма тра чи.

Док су Мар ко Ни ке зић и Ла тин ка Пе ро вић 
упу ћи ва ли бо сан ске Ср бе да сво је про бле ме 
рје ша ва ју у Са ра је ву, а не у Бе о гра ду, Пе тар 
Стам бо лић и Ро до љуб Чо ла ко вић су се чу ди-
ли „бо шња клу ку“ Ра те Ду го њи ћа и Цви је ти-
на Ми ја то ви ћа.

Срп ски ин те лек ту ал ци, по пут Во ји сла ва 
Лу бар де, Рај ка Но га, Но ви це Пет ко ви ћа, Во ји-
сла ва Ше ше ља, ко ји су, упра во та ко, рје ше ње 
по тра жи ли у Са ра је ву је дан за дру гим су про-
тје ра ни у Бе о град, баш као и не што ра ни је 
сâм Јо ван Ду ша нић из Ба ња лу ке.

Дру га ре при за ка ла јев шти не до го ди ла се 
уо чи и по чет ком ра та у БиХ.

Јед на од пр вих ини ци ја ти ва ви ше стра нач-
ке град ске упра ве Са ра је ва на че лу са Му ха-
ме дом Кре ше вља ко ви ћем из СДА и Алек сан-
дром Бал ва но вић из ХДЗ, би ла је да се Му зеј 
Мла де Бо сне пре и ме ну је у „Му зеј Фран ца 
Фер ди нан да“ или бар не у трал но „Му зеј Са-
ра јев ског атен та та“ и да се ис пред згра де укло-
не Прин ци по ве сто пе. Ре че но је учи ње но, а 
би ло је про ло го ме на за ре ви зи ју исто ри је Ве-
ли ког ра та ко ју смо ка сни је мо гли да пра ти мо 
по во дом 100-го ди шњи це.

Па па Вој ти ла и ау стриј ски ми ни стар спољ-
них и ка то лич ки сје ме ни шта рац Алојз Мок су 
глав ни ло би сти за при зна ње та да већ ви ше 
ка то лич ких не го со ци ја ли стич ких ре пу бли ка 
Сло ве ни је и Хр ват ске и нај гр ла ти ју са та ни за-
ци ју Ср ба и апе ле да се бом бар ду ју и у Ср би-
ји и у Срп ској.

Ако је не ко га из не на ди ло ан га жо ва ње САД 
ко је су, на су прот већ ње мач кој ЕЗ тј. ЕУ, у 
по чет ку по др жа ва ле оп ста нак Ју го сла ви је, 
Сми ља Авра мов об ја шња ва пак том Ва ти кан– 
Ва шинг тон ко ји је скло пио Ре ган са Вој ти лом 
на ба зи исто вјет них ин те ре са ру ше ња Со вјет-
ског Са ве за. Клин тон је ту са рад њу са мо учвр-
стио „оба ве зом САД да ће сво ју по ли ти ку 
ко ор ди ни ра ти с Ва ти ка ном“.

А Ри чард Ален је тај дил на звао нај ве ћим 
тај ним спо ра зу мом у свјет ској исто ри ји.

Та, ри мо ка то лич ко-про те стант ска са рад-
ња, на зва на „Све та али јан са“ ор ке стри ра ла 

је у БиХ удру жи ва ње Хр ва та и Му сли ма на 
про тив Ср ба, ме ђу на род но при зна ње ре фе-
рен ду ма, Ци мер ма нов на го вор Изет бе го ви-
ћа да од у ста не од Ли са бон ског спо ра зу ма и 
уђе у рат са Ср би ма, ин си сти ра ње на је дин-
стве ној мул ти-кул ти БиХ. И сл.

Тре ће ре при зе свје до ци смо да нас ка да Ва-
ти кан, пре ко Са ра јев ске над би ску пи је во ди 
бит ку про тив об но ве Хер цег-Бо сне јер не при-
хва та да са мо ста ни у сред њој Бо сни или ти 
„Бо сни сре бре ној“ оста ну из ван гра ни ца тре-
ћег ен ти те та. Од но сно не ће да се од рек не ре-
зул та та ви ше вје ков не ми си је ши ре ња ка то ли-
чан ства на Ис ток.

За греб не моћ но по ку ша ва да се про блем 
пре ва зи ђе та ко што ће за хер це го вач ке Хр ва-
те на че лу са Чо ви ћем из бо ри ти бо шњач ке 
кон це си је у ви ду про мје не по њих за и ста дис-
кри ми на тор ног из бор ног за ко на. Али и, та ко-
ђе, по сва ку ци је ну очу ва ти бо шњач ко-хр ват-
ску Фе де ра ци ју, ка ко би у њу, при ти сци ма, 
при јет ња ма, уцје на ма, ку по ви ном ме ди ја у 
Срп ској и ко рум пи ра њем срп ских по ли ти ча-
ра, би ла уси са на Ре пу бли ка Срп ска. И опет 
су про блем сло вен ске и пра во слав не „опа сне 
ве зе“ с Ру си јом, а Ср би су про из ве де ни у не-
по пра вљи ве „ма ле Ру се“.

За ни мљи во је да се о са вре ме ној по ли ти-
ци у Бо шња ка го во ри као па ни слам ској, нео-
о сман ској, али не и као нео ка ла јев ској.

У јед ној од увод них ре че ни ца књи ге, Ду-
ша нић кон ста ту је да су Ср би у бор би за сло-
бо ду и ује ди ње ње има ли успо не и па до ве.

Да ли се да нас на ла зи мо у јед ној или дру-
гој фа зи?

Ја бих, бар ка да је ри јеч о Ср би ма у БиХ, 
оп ти ми стич ки ре као да је нај го ре из не дав не 
про шло сти иза нас. Има ју Ре пу бли ку Срп ску 
на без ма ло по ла те ри то ри је БиХ, зо ву се Срби 
без атри бу та бо сан ски или хер це го вач ки, го-
во ре срп ски је зик, пи шу ћи ри ли цом, сво ју 
бра ћу у ма ти ци не зо ву Ср би јан ци ма не го сво-
јим истим име ном, раз ви ја ју ве зе са Ср би јом.

Исти на, ни су сло бод ни, јер жи ве под про-
тек то ра том тзв. ме ђу на род не за јед ни це с ви-
со ким пред став ни ком на о ру жа ним дик та-
тор ским, бон ским овла шће њи ма, иа ко им је, 
ка ко оно мад ре че Ла вр ов у Са ра је ву, одав но 
ис те као пот пи са ни рок тра ја ња.

Исти на је, та ко ђе, да ни су ни ује ди ње ни 
с ма ти цом, али ње гу ју и раз ви ја ју деј тон ске 
спе ци јал не и ре ци проч не ве зе, и њи хо ви ли-
де ри го во ре о сно ви ма и пер спек ти ви ује ди-
ње ња до кра ја ви је ка.
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Ка ко би ре као пје сник Ма ти ја (Бећ ко вић) 
– да нас са обје стра не Дри не жи ве пре ко-
дрин ски Ср би.

У при ват ном раз го во ру у ју лу ’92, на кон 
за јед нич ке ана ли зе си ту а ци је у рат ној БиХ 
– ка да је чи тав сви јет био удру жен у са та ни-
за ци ји Ср ба – упи тао сам Ек ме чи ћа шта ми сли 
да је мо гу ће учи ни ти. Ре као ми је: „Га ла ми-
ти о не прав ди ко ју нам чи не и из др жа ти док 
се ме ђу на род на си ту а ци ја не про ми је ни!“

Ни је знао да про ци је ни ка да ће се то до го-
ди ти али, ево, био је у пра ву, про ми је ни ла се, 
или се бар ми је ња.

Дје ло Јо ва на Ду ша ни ћа ин спи ри ше и охра-
бру је да се му дра, ис трај на и са мо свје сна 
по ли ти ка пре да ка и у овом вре ме ну на ста ви 

пред во ђе на по ли тич ком, при вред ном, цр кве-
ном, кул тур ном и ин те лек ту ал ном ели том.

У по све ти ко ју ми је на пи сао по кла ња ју ћи 
ми сво ју књи гу, Јо во ме под сје тио на на ше 
по ро дич не прет ке све ште ни ке ко ји су за јед но 
про шли и Ве ле и здај нич ки про цес и ло го ре у 
Ара ду и Ца пра гу и за јед но се жр тво ва ли за 
на ци о нал ну сло бо ду и ује ди ње ње и он да када 
се ни су по ли тич ки сла га ли.

На кра ју че сти там Јо ва ну Ду ша ни ћу и 
из да ва чкој кући Ка те на мун ди!

Не над Кец ма но вић
со ци о лог и по ли ти ко лог

Ба ња лу ка – Бе о град

UDC 614.253.1(497.11)"18/19" 049.32)

ЗНА ЧА ЈАН ДО ПРИ НОС ИСТО РИ О ГРА ФИ ЈИ  
СРП СКОГ ЦИ ВИЛ НОГ И ВО ЈНОГ СА НИ ТЕ ТА 

(Јо ван Мак си мо вић, Ле ка ри пре ча ни у срп ском ци вил ном и вој ном  
са ни те ту у XIX ве ку и по чет ком XX ве ка; Ма ти ца срп ска,  

Но ви Сад 2017, 324 стр.)
Раз вој ме ди ци не у исто ри ји људ ске ци ви-

ли за ци је имао је огро ман зна чај. Та ко је било 
и код нас. Исто ри јом раз во ја ме ди ци не ба-
ви ли су се не са мо исто ри ча ри не го и про фе-
си о нал ци из стру ке. Је дан од њих је и ау тор 
књи ге ко ја је пред на ма – про фе сор Ме ди цин-
ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, 
при ма ри јус др Јо ван Мак си мо вић, ги не ко-
лог-аку шер, ко ји се већ ду ги низ го ди на ба ви 
исто ри јом ме ди ци не на те ри то ри ји Вој во ди не 
и Ср би је, као и исто ри јом бал не о ло ги је на 
тлу Вој во ди не. Као ро ђе ни Сре мац (Ру мља-
нин), ба ви се и исто ри јом свог род ног кра ја, 
као и медицинском тематиком у сакралној 
ико нографији. Про фе сор Мак си мо вић уред-
ник је у обла сти ме ди ци не, ве те ри не и фар-
ма ци је на Ма ти чи ном ен ци кло пе диј ском про-
јек ту „Срп ски би о граф ски реч ник”.

Сва ко на уч но или струч но де ло из би ло 
ко је обла сти, на пр вом ме сту мо ра да за до-
во љи је дан услов – да за сва ког чи та о ца бу де 
на пи са но ра зу мљи во и ја сно. Та кав је слу чај 
и с књи гом про фе со ра Мак си мо ви ћа Ле ка ри 
пре ча ни у срп ском ци вил ном и вој ном са ни те



ту у XIX ве ку и по чет ком XX ве ка. Књи га је 
из штам пе из и шла 2017. го ди не, и ре зул тат је 
ра да на про јек ту Оде ље ња за при род не на у ке 
Ма ти це срп ске „Исто ри ја ме ди ци не и здрав-
стве не кул ту ре на тлу да на шње Вој во ди не”, 
с ко јег је до са да из и шло не ко ли ко зна чај них 
мо но гра фи ја. Књи га је на пи са на на ја сан и 
пре гле дан на чин и у њој се чи та лац ла ко може 
сна ћи. Кроз син те зу дат је при каз ра да ве ли ког 
бро ја ле ка ра и ме ди цин ског осо бља. Књи га 
има 324 стра не и по де ље на је на 21 по гла вље. 

У кра ћем „Пред го во ру” (стр. 5–6) и „Уво-
ду” (стр. 7–8) др Мак си мо вић је дао кра так 
пре глед ме ди цин ског раз во ја на кон про па сти 
сред њо ве ков не Ср би је а за тим и у оку пи ра-
ним про вин ци ја ма ко је су пот па ле под Ото-
ман ско цар ство, као и за драв стве не при ли ке 
то ком 18. и 19. ве ка. Та ко ђе је дао и де фи ни-
ци ју тер ми на „пре ча нин”, чи ме је ујед но дао 
и окви ре овој мо но гра фи ји. У прак си, овај 
тер мин од но сио се на ста нов ни штво ко је је 
жи ве ло пре ко ре ка Ду на ва и Са ве, он је озна-
ча вао ста нов ни ке Ау стри је, од но сно ка сни је 
Ау стро у гар ске и то не са мо Ср бе не го и оста-
ле на ци о нал но сти. 

У тре ћем по гла вљу под на сло вом „Ле ка ри 
ем пи ри ци и пр ви ле ка ри стран ци у вре ме 
пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша” (стр. 9–15), 
ау тор на во ди име на пр вих здрав стве них рад-
ни ка (на род них ви да ра), ко ји су по чет ком 19. 
ве ка, од но сно то ком Пр вог и Дру гог срп ског 
устан ка ле чи ли на род у Ср би ји, по што шко-
ло ва них ле ка ра ни је би ло. У то до ба пр ви ле-
ка ри пре ча ни по че ли су да до ла зе у Ср би ју, 
те је за бе ле жен и пр ви – Јо хан Хи тен ма јер 
(ро дом из Крон шта та у Ер де љу). На ро чи та 
па жња по све ће на је жи во ту и де лу Ни ћи фо ра 
Нин ко ви ћа, бер бе ри на, хи рур га и ме мо а ри-
сте, као и стран ци ма др Ан дри ји Кам бе ру, 
др Ви ти Ро ми ти, др Сил ве стру Бар то ло меу 
Ку ни бер ту итд.

У че твр том по гла вљу „Пр ви ди пло ми ра ни 
ле ка ри пре ча ни у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 19. 
ве ка”, ау тор из ла же де та љан пре глед ле ка ра, 
ко ји су до шли да ра де и жи ве у Ср би ји, без 
об зи ра што се ве ћи на њих за др жа ла крат ко 
вре ме. Пр ва че тво ри ца би ла су др Ди ми три је 
Да ви до вић из Зе му на, др Јо ван Сте јић из Ара-
да, др Не стор Ме са ро вић из Ири га и др Ђор ђе 
Пан те лић из Ле ди на ца у Сре му, ко ји су се у 
Ср би ји за др жа ли од ре ђе но вре ме, као и дво-
ји ца ко ји су у Ср би ји оста ли до кра ја жи во та 
(Мак сим Ни ко лић Ми шко ви ћев и Јо сиф Ре-
брић). Од њих по се бан и тра јан пе чат на раз вој 

здрав ства и на у ке уоп ште дао је др Јо ван Сте-
јић, ко ји је као пр ви Ср бин ди пло ми ра ни ле-
кар у Ср би ји био и пре во ди лац, здрав стве ни 
про све ти тељ, шеф Са ни те та, глав ни се кре тар 
Др жав ног са ве та, и осни вач и пр ви пот пред-
сед ник Дру штва срп ске сло ве сно сти.

У пе том по гла вљу „Ле ка ри пре ча ни, при-
пад ни ци дру гих сло вен ских на ро да, у срп ском 
Са ни те ту 19. и 20. ве ка” (стр. 51–69) про фе-
сор Мак си мо вић ука зао је на то да је зна ча јан 
број ле ка ра дру гих сло вен ских на ро да (Че ха, 
Сло ва ка, По ља ка, Сло ве на ца, Ру си на, Хр ва та), 
ко ји су би ли др жа вља ни Ау стро у гар ске, до ла-
зио у Ср би ју, у па три от ском и пан сло вен ском 
за но су да по мог ну сво јој сло вен ској бра ћи у 
тре ну ци ма бор бе за сло бо ду и ства ра ње сво-
је др жа ве. Ве ћи на њих не са мо да су сво јим 
ме ди цин ским ра дом оста ви ли ду бок траг у 
Са ни те ту Ср би је, не го су и њи хо ви по том ци 
по ста ли са став ни део кул тур не исто ри је срп-
ског на ро да. По је ди ни су се то ли ко сро ди ли 
са срп ским на ро дом да су се сто пи ли у ње га.

У по гла вљу „Пре ча ни – др жав ни ле ка ри у 
Ср би ји у 19. ве ку” (стр. 70–86) ау тор се ба ви 
пи та њем ле ка ра ко ји су оба вља ли ду жност 
др жав них ле ка ра (окру жних, сре ских и оп-
штин ских) у Ср би ји у 19. ве ку. Ве ћи на њих 
ме ди ци ну је сту ди ра ла на уни вер зи те ти ма 
у Бе чу и Пе шти, а по је ди ни и у Гра цу, Бер-
ли ну, Пра гу, Ци ри ху и Клу жу. Пре до ла ска 
у Ср би ју бо ра ви ли су на струч ном уса вр ша-
ва њу или су би ли у ле кар ској слу жби у ино-
стран ству. Бри ну ли су се ви ше о оп штем ста-
њу здра вља ста нов ни штва, не го о здра вљу 
по је ди на ца и би ли су у оба ве зи да здрав стве-
ним вла сти ма ша љу ре дов не из ве шта је. И у 
овом де лу књи ге на во де се ви ше или ма ње 
оп шир не би о гра фи је ле ка ра: К. Па це ка, И. 
Ан ђел ко ви ћа, А. Би хла, Ф. Бу да и ја, Р. Ву ка-
ди но ви ћа, А. Гро де ра, Ј. Ди ми три је ви ћа, А. 
За ји че ка, Х. Мај нер та, П. Ште ке ра и дру гих. 
По себ но ме сто за у зео је Кар ло Па цек ко га је 
кнез Ми лош 1839. по ста вио за ше фа Са ни те та. 

У сед мом по гла вљу „Бор ба про тив епи де-
миј ских за ра зних бо ле сти до кра ја Ве ли ког 
ра та” (стр. 87–115) ка ко и сâм на слов го во ри 
по све ћен је бор би про тив за ра зних бо ле сти 
до по чет ка Пр вог свет ског ра та (1915). Де ло ви 
Осман ског цар ства че сто су би ли жа ри шта 
епи де ми ја за ра зних бо ле сти, па су се пре вен-
ци је са сто ја ле у по ди за њу ка ран ти на на гра-
нич ним ула зи ма. Та ко ђе су се дуж гра ни це 
осни ва ли по гра нич ни са ни тар ни кор до ни. 
Овај пе ри од обе ле жен је по ја вом ве ли ких епи-
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де ми ја за ра зних бо ле сти (ко ле ра, ти фус, ве-
ли ке бо ги ње, си фи лис, сточ не за ра зе), од ко-
јих је нај по зна ти ја епи де ми ја пе га вог ти фу са 
1915. го ди не, од ко је је умр ло око 135.000 љу ди. 
У об но вље ној Ср би ји 19. ве ка би ло је шест 
ве ћих ко ле рич них за ра за, а бо лест се по ја-
ви ла и с бал кан ским ра то ви ма. Здра вље у 
Ср би ји озбиљ но су угро жа ва ле и ве ли ке бо-
ги ње, као и ве не рич не бо ле сти, на ро чи то 
си фи лис, ко ји је у ис точ ној Ср би ји по стао и 
ен дем ски. Од сточ них за ра за нај штет ни ја је 
билa го ве ђа ку га. Ве ли ки по мор сто ке био је 
иза зван го лу бач ком му ши цом као ен дем ском 
вр стом у обла сти Ђер да па. Ве о ма де таљ но 
се опи су је са мо пре го ран рад ле ка ра пре ча на 
у су зби ја њу ових епи де ми ја, с по себ ним 
освр том на на ве де ну епи де ми ју пе га вог ти-
фу са. У овом по гла вљу на во де се би о гра фи-
је ле ка ра уче сни ка у овом ра ду: А. Вер мин-
ског, К. Гон си о ров ског, В. Ја сњев ског, И. Ко-
ва ча, Ф. Коп ша, М. Коп ша, Д. Коп ша, Ј. Ку-
же ља, М. Ле шчин ског, К. Ли пол да, Л. Лонт-
ки је ви ча, Е. Ми хе ла, Ј. Мар жи ка, Ш. Не до ка, 
Ј. Не до ка, Ђ. Но ва ко ви ћа, И. Пле сни ча ра, Ф. 
Риб ни ка ра, С. Риб ни ка ра, Ј. Све ти ча, В. Се-
дла че ка, Ј. Сен ки је ви ча, В. Ску би ца, К. Ста-
ни шев ског, В. Стеј ска ла. Ме ђу ле ка ри ма 
по ми ње се и јед на же на ле кар, Ева Ха љец ка, 
ко ја је по ре клом би ла По ља ки ња, и пр ва же на 
ги не ко лог-аку шер у Ср би ји.

У по гла вљу „Пр ве бол ни це и бол нич ки 
ле ка ри” (стр. 116–120) ау тор опи су је осни-
ва ње пр вих вој них и ци вил них бол ни ца, где 
су, та ко ђе, ле ка ри пре ча ни од и гра ли ве ли ку 
уло гу, из ме ђу оста лог и у осни ва њу ду шев-
них бол ни ца. У овом по гла вљу ау тор до но си 
би о гра фи ју др Фло ри ја на Бир га, фи зи ку са 
Бе о град ског окру га и пр вог ле ка ра и управ-
ни ка бол ни це за ле че ње ду шев но обо ле лих.

При ча о апо те ка ма и апо те ка ри ма из ло же-
на је у де ве том по гла вљу под на зи вом „Пр ве 
апо те ке и апо те ка ри” (стр. 121–124) у ко јем 
су из ло же ни и жи во то пи си апо те ка ра Ма те ја 
Ива но ви ћа, Па вла Или ћа, Ју ли ја Дра шко ци-
ја, Ми ло ша Ми хај ло ви ћа, Фра ње Ва ври че ка 
и Ђор ђа Кр сти ћа.

Рад Гим на зи је, Ли це ја и Ве ли ке шко ле 
ис при чан је у де се том по гла вљу (стр. 125–137). 
Ов де је ис так ну та зна чај на уло га пре ча на 
ко ји су ујед но би ли и ле ка ри. До не та је би о-
гра фи ја др Ву ка Ма рин ко ви ћа, др Ђор ђа Му-
шиц ког, др Ђор ђа П. Јо ва но ви ћа, др Ми ла на 
Јо ва но ви ћа Мор ског, др Јо си фа Пан чи ћа 
(ко ји је био и пр ви пред сед ник СКА), др Јо ва-
на Ва лен те и др Јан ка Ша фа ри ка.

У по гла вљу „Ле ка ри пре ча ни и осни ва ње 
Срп ског ле кар ског дру штва” (стр. 138–148) 
ау тор је при ка зао исто ри јат овог ста ле шког 
удру же ња ле ка ра. Осни ва ње СЛД-а усле ди ло 
је 1872, а две го ди не ка сни је и из да ва ње пр вог 
ор га на удру же ња – Срп ског ар хи ва за це ло
куп но ле кар ство. Од 16 ле ка ра – осни ва ча 
СЛД-а – је да на е сто ри ца су би ли пре ча ни. 
Про фе сор Мак си мо вић у овом по гла вљу до-
нео је би о гра фи је др Аћи ма Ме до ви ћа (пр ви 
пред сед ник СЛД-а), др Јо ва на Ма ши на, др 
Јо си фа Хо ле ца, др Ђор ђа Клин ков ског, др 
Мла де на Јан ко ви ћа, др Ју ли ју са Лен ка и др 
Бер нар да Бри ла. 

У по гла вљу о Ме ди цин ском фа кул те ту 
(стр. 149–161) го во ри се о ви ше го ди шњем на-
сто ја њу ме ди цин ске стру ке да се осну је фа-
кул тет. Пра по че так и осно ве за осни ва ње 
фа кул те та по ти чу од осни ва ња Ли це ја и Ве-
ли ке шко ле. До осни ва ња фа кул те та до шло 
је по сле Пр вог свет ског ра та, а је дан од нај за-
слу жни јих ини ци ја то ра и је дан од осни ва ча 
и пр ви де кан био је пре ча нин и ро ђе ни Ми-
тр ов ча нин Ми лан Јо ва но вић Ба тут. У књи зи 
је с до ста де та ља при ка за на ње го ва би о гра-
фи ја. Aутор ове књи ге до но си и би о гра фи је 
дру гих осни ва ча Ме ди цин ског фа кул те та у 
Бе о гра ду: др Во ји сла ва Ј. Су бо ти ћа, ко ји је 
био по кре тач и но си лац са вре ме не хи рур ги је 
у Ср би ји, пред сед ник СЛД-а, пр ви про де кан, 
а по том и де кан Ме ди цин ског фа кул те та; Ђор-
ђа Јо а но ви ћа, пр вог про фе со ра па то ло шке 
ана то ми је и па то ло га европ ског угле да; др Ми-
хај ла Пе тро ви ћа, про фе со ра Ме ди цин ског 
фа кул те та и управ ни ка Хи ру шке кли ни ке 
но во о сно ва ног фа кул те та; и Алек сан дра Ра-
до са вље ви ћа, про фе со ра и де ка на Ме ди цин-
ског фа кул те та и осни ва ча Фти зи о ло шког 
удру же ња.

По гла вље о уче шћу ле ка ра у ра то ви ма 
(„Ле ка ри пре ча ни у срп ским осло бо ди лач ким 
ра то ви ма”, стр. 162–165) до но си по дат ке о 
њи хо вом уче шћу у срп ско-тур ским ра то ви-
ма, Срп ско-бу гар ском ра ту, бал кан ским ра-
то ви ма и Пр вом свет ском ра ту.

По гла вље о уче шћу ле ка ра у ра то ви ма се 
кроз при чу на ста вља у сле де ће, че тр на е сто 
по гла вље: „Ле ка ри пре ча ни ко је су рат на де-
ша ва ња за те кла на по ло жа ји ма у Срп ском 
гра ђан ском са ни те ту” (стр. 166–191). У овом 
по гла вљу дат је чи тав низ би о гра фи ја ле ка ра 
(58), ко ји су се ода зва ли по зи ву и по зи ву сво-
је про фе си је и ко ји ни су на пу сти ли Ср би ју у 
ње ним нај те жим да ни ма, већ су мно ги све сно 
ишли у смрт вр ше ћи сво ју ду жност. Међу ле-
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ка ри ма ко је је не ки од осло бо ди лач ких ра то ва 
за те као на те ри то ри ји Ср би је би ла је и јед на 
же на др Ма ри ја Ву че тић При та, су пру га Ни-
ко ле Ву че ти ћа, ко ји су за јед но ра ди ли у бол-
ни ца ма у Ср би ји за вре ме Пр вог свет ског ра та. 
Готово све што је до сада објављивано у виду 
чланака у часописима и зборницима радова 
у књизи је обједињено на једном месту.

У пет на е стом по гла вљу („Ле ка ри пре ча ни 
д обровољ ци у срп ским осло бо ди лач ким ра то-
ви ма”, стр. 192–216) го во ри се о до бро вољ ци ма 
у срп ским осло бо ди лач ким ра то ви ма. На дах-
ну ти па три о ти змом, зна ча јан број Ср ба пре-
ча на, др жа вља на Ау стро у гар ске, пре ла зио је 
у Ср би ју у по моћ сво јој бра ћи пре ко Са ве и 
Ду на ва. Ме ђу њи ма био је и зна тан број лека-
ра. По ред Ср ба, зна ча јан број ле ка ра чи ни ли 
су и при пад ни ци дру гих сло вен ских на ро да 
(Че си, Сло ва ци, По ља ци, Сло вен ци, Ру си ни, 
Хр ва ти), ко ји су у свом па три от ском и пан-
сло вен ском за но су до ла зи ли у Ср би ју у по моћ 
сво јој сло вен ској бра ћи. У овом по гла вљу 
ау тор до но си би о гра фи је 52 ле ка ра. И ов де се 
на во ди име јед не же не – др Ка та ри не Јак шић 
Ра ду ла шки, ко ја је би ла ро дом из Гли не. До-
шла је у Ср би ју као ле кар до бро во љац за вре-
ме бал кан ских ра то ва.

Ше сна е сто по гла вље го во ри о ле ка ри ма 
пре ча ни ма у до бро во љач ком по кре ту Ју жних 
Сло ве на у Ру си ји 1914–1915. (стр. 217–224).

У се дам на е стом по гла вљу го во ри се о ле-
ка ри ма пре ча ни ма ко ји су из гу би ли жи вот 
у осло бо ди лач ким ра то ви ма (стр. 225–227). 
По ред по ги би је на ра ти шти ма, ве ћи број жр-
та ва од не ле су епи де ми је за ра зних бо ле сти, 
на ро чи то пе га вац, али и дру ге епи де миј ске 
за ра зне бо ле сти, пре све га, тр бу шни ти фус 
и по врат ни ти фус.

Већ у пр вим да ни ма на кон от по чи ња ња 
Пр вог бал кан ског ра та па и у Дру гом бал кан-
ском ра ту, би ло је то ли ко ра ње ни ка да се вео-
ма бр зо по ка зао ве ли ки не до ста так ле ка ра, 
а по себ но хи рур га. У та квој ат мос фе ри по че-
ли су при сти за ти ле ка ри пре ча ни, уче сни ци 
до бро вољ них ме ди цин ских ми си ја у срп ском 
вој ном са ни те ту. У овом по гла вљу (стр. 228– 
234) ко ји но си на зив „До бро вољ не ми си је 
ле ка ра пре ча на у бал кан ским ра то ви ма” из-
не та је при ча о до бро вољ ним ми си ја ма у ра-
то ви ма (1912–1913) као и ис црп не би о гра фи је 
лич но сти ко је су би ле зна чај не за ор га ни за-
ци ју ових ми си ја (др Ва тро слав Фло р шиц, др 
Ју ли је Бу ди са вље вић, др Ру долф Је длич ка, 
др Иван Ора жен).

Сва ко по гла вље обо га ће но је на по ме на ма 
у ко ји ма ау тор упу ћу је на оп шир ни је и де-

таљ ни је ин фор ма ци је о до га ђа ји ма и лич но-
сти ма ко је су пред мет ове књи ге. 

Укуп но 106 илу стра тив них при ло га чи ни 
по се бан део ове мо но гра фи је (стр. 237–276). 
Илу стра тив не при ло ге чи не кар те, фо то гра-
фи је зна чај них лич но сти за срп ски ци вил ни 
и вој ни са ни тет, на слов ни це књи га, фо то гра-
фи је ди пло ма, обје ка та, од ли ко ва ња итд. 

За пи са ње књи ге Ле ка ри пре ча ни у срп ском 
ци вил ном и вој ном са ни те ту у XIX и XX веку 
ау тор је ко ри стио бо га ту и ре ле вант ну из вор-
ну гра ђу и ли те ра ту ру: збор ни ке, спо ме ни це, 
мо но граф ске пу бли ка ци је, пе ри о дич не пу-
бли ка ци је, ар хив ску гра ђу итд. (стр. 277–283).

Књи га је обо га ће на ис црп ним Имен ским 
и Ге о граф ским ре ги стром (стр. 295–316), те 
Ре зи ме ом на ен гле ском је зи ку (стр. 317–322). 

Ве лик зна чај књи ге је и у то ме што су се 
до са да овом те ма ти ком исто ри ча ри ба ви ли 
пар ци јал но у сми слу из у ча ва ња ра да по је ди-
них ле ка ра, или са мо у од но су на изо ло ва не 
про бле ме ме ди цин ске слу жбе.

Ау то ров на уч ни до при нос у осве тља ва њу 
по чет них ета па раз во ја здрав стве не слу жбе 
и ме ди цин ске кул ту ре у Ср би ји мо ра мо на ро-
чи то це ни ти и са гле да ти у кон тек сту чи ње-
ни це да се пред на ма на ла зе ре зул та ти ин ди-
ви ду ал ног, а не груп ног, ин сти тут ског ра да 
на ова ко ши ро ко по ста вље ну и за да ту те му 
из на ше про шло сти. Њој ће због са ме ње не 
ве ли чи не и ком плек сно сти мо ћи ис тра жи вач-
ки да се при сту пи на ле ги ти ман на чин и у 
бу дућ но сти, по што се за ова кве по ду хва те 
ни ка да не мо же ре ћи да су пот пу ни и за вр ше-
ни. Еви дент но је да је ау тор уло жио ве ли ки 
на пор, што се у сва ком слу ча ју и ис пла ти ло, 
ка ко би се до би ло што об у хват ни је, пре глед но 
и струч но ура ђе но де ло, на че му му ода је мо 
ве ли ко при зна ње.

Мо но гра фи ја је на ме ње на, ка ко исто ри-
ча ри ма ме ди ци не, та ко и они ма ко ји се ба ве 
кул тур ном исто ри јом и оп штом исто ри јом 
Ср би је 19. и 20. ве ка, али и за ин те ре со ва ним 
чи та о ци ма, ко ји же ле ви ше да са зна ју о исто-
ри ји Ср би је. Сва ки та кав чи та лац ће у мо но-
гра фи ји про на ћи ве ли ки број по да та ка о мно-
гим, да нас у ве ли кој ве ћи ни за бо ра вље ним 
ле ка ри ма, ко ји су нај бо љи део се бе, че сто 
све сно жр тву ју ћи свој жи вот, да ли за до бро-
бит сво је но ве отаџ би не, без об зи ра да ли су 
би ли Ср би или при пад ни ци дру гих на ро да. 
На рав но, књи га мо же би ти и по ла зна осно ва 
за да ља и ис црп ни ја ис тра жи ва ња.

Књига се завршава ауторовом посветом 
одређеним личностима из своје породице. 
Нису лекари и на први поглед не уклапају се 
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у основну тематику књиге. Повезују их две 
околности, родбинска веза с аутором и Први 
светски рат. Дирљива је прича о ауторовом 
деди по оцу, који је у интернацији за време 
рата, далеко од куће, уснио видовит сан о томе 
како му се шеснаестогодишња ћерка није вра-
тила из школе, а он ју је чекао. Због тога је у 
сну горко плакао. Тек када се по окончању 
рата вратио кући сазнао је да је исте ноћи када 
је уснио поменути сан његова ћерка после 
кратке болести умрла у Младеновцу, где је 

била у посети код тетке. Отац је све то запи-
сао на маргинама породичног Јеванђеља. 

Последња реченица демантује привид да 
се три породичне приче не уклапају у тема-
тику књиге. Она својом јасном антиратном 
поруком гласи: „Ова мала породична прича, 
као и неке трагичне судбине људи, описане 
у књизи, недвосмислено говоре о погубном 
учинку свих ратова, било којим поводом, било 
где и било када да су вођени .ˮ

Вла ди мир М. Ни ко лић
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад

UDC 271.222(497.11)(091)(049.32)

ДУ ХОВ НА ВЕР ТИ КА ЛА СРП СКОГ ИДЕН ТИ ТЕ ТА

(Јо ван Ја њић, Ко сов ски за вет: срп ски са вез са Бо гом,  
Ин сти тут за срп ску кул ту ру, Ник шић 2019, 117 стр.)

Књи га Ко сов ски за вет: срп ски са вез са Бо
гом но си у се би нај ви ше ду хов не вред но сти. 

Ау тор овог де ла Јо ван Ја њић ве ли ки део свог 
жи во та по све тио је пи са њу и ту ма че њу пра-
во сла вља, као и по ло жа ју Срп ске цр кве на кон 
Дру гог свет ског ра та1. Та ко ђе, ве ли ки део на-
уч них де ла и пу бли ка ци ја овог ау то ра за ди ру 
ду бо ко у исто ри ју срп ског на ро да и про у ча-
ва ју од нос на шег на ро да пре ма ве ри и ду хов-
но сти пра во сла вља, све до пе ри о да ди на сти је 
Не ма њи ћа. Кроз исто ри ју срп ски ду хов ни и 
на ци о нал ни иден ти тет мно го пу та био је ме та 
на па да и оспо ра ва ња. Јед на од кључ них би-
та ка у од бра ни срп ског на ци о на де сио се 1389. 
го ди не. Упра во о oвом вре ме ну и на чи ну на 
ко ји је срп ски на род од бра нио свој иден ти-
тет и ду хов ност (1389. го ди не2) го во ри Ја њић 
у сво јој сту ди ји Ко сов ски за вет: срп ски са вез 
са Бо гом, где на род но опре де ље ње ис ка за но 
кроз Ко сов ски за вет тре ти ра као ду хов ну вер-
ти ка лу срп ског на ро да у по то њем вре ме ну. 

Срп ски на ци о нал ни за вет, на зван Ко сов-
ски за вет, на стао је и ис ку стве но по твр ђен у 

1 Јо ван Ја њић че сто у сво јим де ли ма ис ти че да 
се бор ба за очу ва ње пра во сла вља од у век во ди-
ла, и да је по себ но би ла на гла ше на на кон Дру гог 
свет ског ра та, у ко му ни стич ком ре жи му.

2 Опреч на су ми шље ња о ис хо ду бит ке срп ске 
вој ске и осман ских сна га. У сва ком слу ча ју више 
де це ни ја је успо ре но осман ско ши ре ње на Бал-
кан ско по лу о стр во и да ље пре ма цен трал ној и 
за пад ној Евро пи. 
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ве ли ком исто риј ском до га ђа ју – Ко сов ској 
би ци. Сво је жи во те за сло бо ду и уз ви ше ност 
да ли су вла да ри, вла сте ла и нај ви тал ни ји део 
срп ског на ро да, а то је срп ска вој ска ко ја је 
ра то ва ла на Ко со ву по љу. На 115 стра на Јо ван 
Ја њић, као кул ту ро лог, ана ли зи ра све бит не 
исто риј ске до га ђа је срп ског на ро да у ко ји ма 
је за вет иза ткан на Ко со ву од и грао кључ ну 
уло гу у бор би за сло бо ду. Ме то до ло шки по-
сма тра но, на кон уво да, где се вр ши ана ли за 
и по зи ци ја људ ског би ћа у Но вом за ве ту, по-
сто је од ре ђе ни чи ни о ци ко ји чи не срж са мог 
де ла, а то су: а) Ко сов ски за вет, б) Све то сав-
ски за вет, в) Но ви за вет. За сва ки од ових чи-
ни ла ца да та су ја сна по ја шње ња и опи си. Сво-
је де ло Ја њић отва ра на сло вом „Чо век и на-
род у за ве ту”. Окре нут дис кур су ве ре, ау тор 
нас упо зна је с по тре бом чо ве ка да жи ви у 
са ве зу с дру ги ма. Та ко је чо век за вет но би ће, 
а на род за вет на за јед ни ца. За ве то ва њем соп-
стве ног би ћа пред Бо гом и пред љу ди ма, за-
ве ту је мо се бе без об зи ра на ис ход ко ји сле ди. 
„Ср би има ју свој (на ци о нал ни за вет) – Ко-
сов ски за вет“ на во ди ау тор и ти ме од ре ђу је 
пут ко јим тре ба да иду на ша ду хов на кул ту-
ра и кул тур не вред но сти. Та ко ђе, овом ре че-
ни цом ау тор нас уво ди у је згро схва та ња на 
ко ји смо на чин од бра ни ли ду хов ност соп стве-
ног би ћа. Ко сов ски за вет, с об зи ром на ис ка-
за но опре де ље ње кне за Ла за ра и ње го вих ко-
сов ских ју на ка, зна чи и бо ри ти се за Цар ство 
не бе ско. Ко је од ре дио та кав тер мин? Ко ли ко 
он зна чи на шем на ро ду кроз исто ри ју? Ја њић 
од ре ђу је кључ ну фи гу ру у срп ској исто ри ји 
чи је ре чи и да нас по зи ва ју на је дин ство и уз-
ви ше ност. Реч је о кне зу Ла за ру, ко ји до но си 
суд бо но сну од лу ку за срп ски на род уо чи Бо ја 
на Ко со ву. Кнез Ла зар до но си те шку и од го-
вор ну од лу ку ко ја ће сво ју ре ф лек си ју има ти 
ка сни је у на до ла зе ћим вре ме ни ма. Он се пре-
пу шта ду хов ној вер ти ка ли ко ја до ла зи од о-
зго. Та од лу ка има нај ве ћи ду хов ни сми сао, 
с том од лу ком се до би ја Цар ство не бе ско, сва 
уз ви ше ност ко ја кра си сми сао пра во сла вља. 
Она је оли че на у Ла за ре вим ре чи ма: „Зе маљ
ско је за ма ле на цар ство, а не бе ско увек и 
до ве ка”. Има ли Ла зар сло бо ду из бо ра? Има 
је, јер сва ки чо век има пра во да би ра ко јим 
пу тем же ли да иде. Исти тај из бор при хва та 
и есен ци ја срп ског на ро да у то вре ме, срп ска 
вој ска. Она же ли да сле ди Хри ста Спа си те-
ља, као што то чи ни кнез Ла зар. Иде о ло ги ја 
тог вре ме на огле да ла се у ве ри. Крај 14. ве ка, 
ка да се де сио овај ве ли ки до га ђај, вре мен ски 

по сма тра но, је сте пре двор је ре не сан се. На 
под руч ју сред њо ве ков не Ср би је од ред ни ца 
иде о ло ги је се огле да у пра во сла вљу. На под-
руч ју Цен трал не и За пад не Евро пе бук ти су-
коб на ре ла ци ји Схо ла сти ке и Ху ма ни зма. На 
вр ху то по са су ве ре но сти иден ти те та на ла зи 
се Бог. Окре ну тост кне за Ла за ра ка не бу и 
Бож јим за ко ни ма огле да се уо чи Ко сов ске 
бит ке. Це ла вој ска на че лу са сво јим кне зом 
при че сти ла се у бе лој цр кви Са мо дре жи, у 
Ву чи тр ну, на Ко со ву по љу. 

Због да ва ња жи во та за сло бо ду Ср би је на 
Ко со ву по љу, срп ски на род до жи вља ва срп ску 
вој ску на че лу с кне зом Ла за ром као му че нич-
ку. По сто ји ли ве за у ду хов ној хи је рар хи ји у 
од но су жр тве и му че ни штва оли че на у срп-
ској вој сци? Она по сто ји и огле да се у ре чи ма 
ау то ра: „У жр тви, у му че нич кој смр ти кне за 
Ла за ра, срп ски на род са гле да ва ће сво ју исто-
риј ску суд би ну. Раз у ме ће и, са ве ром ис тра-
ја ва ти на пу ту гол го те, зна ју ћи да тај пут во ди 
до вас кр се ња“. У овом де лу по себ но је по све-
ћен ути цај Ко сов ског за ве та и на до га ђа је ко ји 
ће усле ди ти ка сни је у на шој исто ри ји. На во ди 
се да је по бе да на Ко со ву по љу по бе да ду хов-
не хри шћан ске ци ви ли за ци је. Она се огле да 
и у то ме да су мно ги ау то ри пи са ли о кне зу 
Ла за ру и ње го вој вој сци на кон бит ке. Ти ау то-
ри ни су ис ти ца ли сво ја име на, већ им је било 
ва жно да ис так ну Ла за ре во. Оту да се у не ким 
слу ча је ви ма и срп ска исто ри ја и књи жев ност 
са гле да ва од пе ри о да пре и по сле Ко сов ског 
бо ја. На и ме, тре ба ло је го то во це лих че тр де-
сет го ди на да нај ве ћи ју нак Ко сов ског бо ја 
бу де за бе ле жен у пи са ној ре чи. Упра во та да 
на ста ју пр ви пи са ни тра го ви о Ми ло шу Оби-
ли ћу. Јо ван Ја њић на во ди да се Ко сов ски мит 
по што вао код мла дог на ра шта ја у сред њо ве-
ков ној Ср би ји. На и ме, на кон па да Ца ри гра да 
1453. го ди не, тур ски сул тан Мех мед II Осва-
јач за у зео је Но во Бр до ка да је 320 мла ди ћа 
од ве де но за ја ни ча ре у Ана до ли ју. Цар је по-
том од њих ода брао осмо ри цу за ко мор ни ке. 
Сед мо ри цу је по гу био јер су хте ли да уби ју 
тур ског ца ра и да сле де пут кне за Ла за ра, да 
се жр тву ју за Хри ста и за сво ју ве ру.

На кон ово га, ау тор Ко сов ског за ве та вр ши 
ана ли зу свих бит ни јих исто риј ских до га ђа ја 
где је кључ ну уло гу од и грао Бој на Ко со ву и 
Ла за ре во за ве шта ње. То се де си ло у ве ли ким 
се о ба ма Ср ба 1690. и 1735. го ди не. Исти је 
слу чај и 1804. го ди не за вре ме Пр вог срп ског 
устан ка на че лу с Ка ра ђор ђем Пе тро ви ћем. 
Та ко ђе, ве ли ки ми сли о ци по пут Ње го ша, 



Иве Ан дри ћа и др., ту ма чи ли су и пре по зна-
ва ли ду хов ну вер ти ка лу Ко сов ског за ве та. 
У ери мо дер не Ја њић ис ти че ве ли ки број пе-
сни ка ко ји се по зи ва ју на ко сов ско за вет но 
ис ку ство. То чи ни Ми лан Ра кић 1907. го ди-
не у чу ве ној пе сми На Га зи ме ста ну. Та ко ђе, 
кључ ну уло гу у оба бал кан ска ра та, по себ но 
Пр вом свет ском ра ту, а јед ним де лом и у Дру-
гом свет ском ра ту има Ко сов ски за вет. У ери 
пост мо дер не ве ли ки ми сли лац и срп ски па-
три јарх Па вле ка зу је сле де ће: „Цар ство се 
не бе ско за до би ја на зе мљи, жи во том сво јим, 
с тим што опре де ље њем за не пр о ла зно Цар-
ство не бе ско не от ка зу је мо од про ла зног жи-
во та на зе мљи“. Из ових па три ја р хо вих ре чи 
мо же мо за кљу чи ти да је Ко сов ски за вет прва 
сте пе ни ца ка веч но сти, у ду хов ној вер ти ка ли 
срп ског на ро да.

Дру гу сте пе ни цу ка веч но сти и ду хов но-
сти код срп ског на ро да пре ма Ја њи ћу има 
Све то сав ски за вет. Ро до на чел ник срп ске ду-
хов но сти је ар хи е пи скоп Са ва. Сво јим ре чи-
ма то и го во ри: „Гле да ју ћи на бе смрт ни дар 
Хри стов, тво ри те сваг да бе смрт на де ла у Хри-
сту.“ Овим ре чи ма ар хи е пи скоп Са ва у 12. 
ве ку ука зу је пут свом на ро ду у од но су на 
хри шћан ску ве ру. За мо на шив ши се на Све-
тој Го ри, Са ва свом те ле сном оцу ве ли ком жу-

па ну Сте фа ну Не ма њи ка зу је: „Уме сто зе маљ-
ског цар ства, за ко је ако ме слу ша ју ћи оста виш 
и к на ма до ђеш – не бе ског веч ног цар ства бићу 
ти по сред ник.“ Из ових ре чи ви ди се ре флек-
си ја срп ског би ћа 200 го ди на ка сни је, уо чи 
ве ли ке бит ке на Ко со ву по љу. То је упра во ду-
хов на вер ти ка ла о ко јој го во ри ау тор Ко сов
ског за ве та. Но ви за вет ко нач на је сте пе ни-
ца ка веч но сти. Јер, Ср би су на род Ко сов ског 
за ве та, то зна чи да су на род Све то сав ског 
за ве та и ко нач но на род Бож јег Но вог за ве та. 
Ду хов на вер ти ка ла се ов де за вр ша ва, а то је 
у ства ри са ма бес ко нач ност. Јер, уко ли ко се 
Ср би др же ове вер ти ка ле, они су у са ве зу са 
са мим Бо гом. Ти ме ја ча њи хо во би ће, на цио-
нал ни иден ти тет и ду хов ност. На овим те ме-
љи ма ста са ла је срп ска сред њо ве ков на др жа-
ва. Све до ци смо да и у да на шње вре ме наш 
на род пра ти Ко сов ски за вет, и да су пред на ма 
суд бо но сне го ди не у очу ва њу кул тур ног на-
сле ђа срп ског на ро да на тлу Ко со ва и Ме то-
хи је, а са мим тим и срп ског би ћа.

Књи га са др жи ве ли ки број илу стра ци ја 
(фре са ка, сред ње ве ков них тек сто ва, сли ка по-
зна тих лич но сти из на ше исто ри је). У при ло гу 
ау тор бе ле жи и све све те Ср бе ко ји су пра ти ли 
пут срп ске ду хов не вер ти ка ле.

Во ји слав То до ро вић
ОШ „Ду шан Ду га лић“, Бе о град

vo ja to do ro vic @gmail.co m
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АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ
AUT HORS IN THIS IS SUE

ВЕЉ КО БЛА ГО ЈЕ ВИЋ (Бе о град, 1968). На уч ни са рад ник 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 (Оде ље ње 
за без бед но сне сту ди је). 

Ма сте ри рао 2006. (Ути цај стра те ги је на ци о нал не без бед но сти Сје ди ње
них Др жа ва из 2002. го ди не на ме ђу на род не од но се). Док то ри рао на ФПЈУБ 
Уни вер зи те та „Џон Не збит“ у Бе о гра ду (По ли тич коправ ни по ло жај пред став
ни штва си сте ма од бра не у ре а ли за ци ји спољ но по ли тич ке функ ци је Ре пу бли ке 
Ср би је). Обла сти ин те ре со ва ња: од брам бе на ди пло ма ти ја, ме ђу на род но јав но 
пра во, ди пло ма ти ја, ме ђу на род ни од но си, спољ на и без бед но сна по ли ти ка. Об ја-
вио је два де се так на уч них ра до ва.

Важнијекњиге: Те ро ри зам као об лик угро жа ва ња шти ће них лич но сти 
и мје ре за шти те, Ис точ но Са ра је во 2017; Ср би ја и иза зо ви од брам бе не ди пло
ма ти је, Бе о град 2017.

СНЕ ЖА НА БО ЖА НИЋ (Бач ки Бре сто вац, 1973). Ван ред ни про фе сор на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду (Од сек за исто ри ју). 

На ФФ УНС ди пло ми ра ла 1997, ма ги стри ра ла 2004. (Иба р ско је згро Све
то сте фан ског вла сте лин ства) и док то ри ра ла 2010. (Чу ва ње про сто ра: ме ђе, 
гра ни це, раз гра ни че ња у срп ској др жа ви од 13. до 15. ве ка). Обла сти ин те ре со-
ва ња: ма на стир ска вла сте лин ства сред њо ве ков не срп ске др жа ве, при вре да и 
дру штво Ср би је и Бо сне у сред њем ве ку, же не у сред њем ве ку, исто ри ја Ср ба 
у ју жној Угар ској, гра ни це и ме ђе сред њо ве ков не Ср би је, исто ри ја СПЦ, срп ска 
ре ли ги ја и ми то ло ги ја, исто риј ска ге о гра фи ја.

Важнијекњиге: Иба р ско је згро Све то сте фан ског вла сте лин ства, Но ви 
Сад – Ср. Ми тро ви ца 2006; Чу ва ње про сто ра: ме ђе, гра ни це и раз гра ни че ња у 
срп ској др жа ви од 13. до 15. ве ка, Но ви Сад 2013; Храм Св. апо сто ла Пе тра и 
Па вла у Бач ком Бре стов цу: (1744–2014), Бач ки Бре сто вац 2014. (ко а у тор).

АНА ЕЛА КО ВИЋ НЕ НА ДО ВИЋ (Но ви Сад, 1971). До цент на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду (Ка те дра за нео хе ле ни сти ку).

На ФилФ УБг ма ги стри ра ла 2000. (Је зик и стил у Ли кур го вом бе сед нищтв у 
– Го вор про тив Ле о кра та и фраг мен ти оста лих бе се да) и док то ри ра ла 2007. 
(Ес хи но ва ре то ри ка и ње го ва по ли тич ка де лат ност). Област ис тра жи ва ња: 
нео хе ле ни сти ка, кла сич ни је зи ци, ан тич ка књи жев ност.

ХАНС РАЈ НЕР ЗЕП [Hans Ra i ner Sepp] (Ро тен бух, Не мач ка, 1954). Про фе-
сор Кар ло вог уни вер зи те та у Пра гу и ди рек тор Сред њо е вроп ског ин сти ту та за 
фи ло зо фи ју.

Док то ри рао на УM 1992. (Pra xis und The o ria: Hus serls transzendental phä no
menologische Re kon struk tion des Le bens). Ха би ли та ци ју сте као 2005. на ТУ у 
Дре зде ну и КУ (Bild. Phänomenologie der Epoché I). Од 1982. до 1992. радиo у 
Ху сер ло вом ар хи ву у Фрај бур гу. Ко о сни вач је Цен тра за фе но ме но ло шко ис тра-
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жи ва ње у Пра гу (1996–2004). Обла сти ис тра жи ва ња: фе но ме но ло ги ја, фи ло-
зоф ска ан тро по ло ги ја, те о ри ја са зна ња, есте ти ка и фи ло зо фи ја умет но сти, ети ка, 
ин тер кул ту рал на фи ло зо фи ја, фи ло зо фи ја 19. и 20. ве ка.

Важнијекњиге: Le ben als Phänomen. Die Fre i bur ger Phänomenologie im 
OstWestDi a log, Würzburg 2006; Über die Gren ze. Pro le go me na zu ei ner The o rie der 
Transkulturalität, Nord ha u sen 2014; Phi lo sop hie der imaginären Din ge, Würzburg 2017. 

ЂОР ЂЕ ЈО ВА НО ВИЋ (Зе мун, 1961). Ван ред ни про фе сор на Фа кул те ту за 
ин же њер ски ме наџ мент Уни вер зи те та „Уни он – Ни ко ла Те сла“ у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао 1987. на ТФ УНС, ма ги стри рао 2003. на ЕФ (Суб отицa) УНС 
(Пла ни ра ње раз во ја мо тор них го ри ва у функ ци ји ефи ка сног упра вља ња за шти том 
жи вот не сре ди не) и док то ри рао 2009. на АЦИМ СИ-у УНС (Еко ло шке по сле
ди це про из вод ње и ко ри шће ња мо тор них бен зи на са ади ти ви ма на ба зи оло ва). 
Обла сти ин те ре со ва ња: тех но ло ги ја жи вот не сре ди не, кон тро ла за га ђи ва ња, 
еко ло ги ја, хе ми ја жи вот не сре ди не, ци клич на еко но ми ја, ор га ни за ци о не на у ке.

Важнијекњиге:Стра те гиј ски зна чај и при ме на Ар ху ске кон вен ци је у 
Ре пу бли ци Ср би ји, Бе о град 2014. (ко а у тор); Ар ху ска кон вен ци ја и де мо кра ти за
ци ја у обла сти жи вот не сре ди не, Бе о град 2015. (ко а у тор).

МА РИО ЛУ КИ НО ВИЋ (Бе о град, 1972). До цент на Прав ном фа кул те ту 
Уни вер зи те та Уни он у Бе о гра ду.

Ди пло ми рао на ПФ УБг 2001. Док то ри рао на ПФ Уни вер зи те та Уни он у 
Бе о гра ду 2013. (Упра вља ње пра ви ма ин те лек ту ал не сво ји не у циљu сти ца ња 
ди стинк тив но сти ро ба и услу га на тр жи шту). Обла сти ин те ре со ва ња: ин те-
лек ту ал на сво ји на, прав на ин фор ма ти ка, жи вот на сре ди на.

Важнијекњиге: На ци о нал но брен ди ра ње, Бе о град 2017. (ко а у тор); Ино ва
ци је: прав ноеко ном ски аспек ти, Бе о град 2017. (ко а у тор).

ВЕ СНА МИ ЛА НО ВИЋ (Љу бо ви ја, 1965). Ре дов ни про фе сор на По слов ном 
и прав ном фа кул те ту Уни вер зи те та „Уни он – Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду.

Док то ри ра ла на ЕФ УБг 2003. го ди не (По сле ди це гло ба ли за ци је по сло ва ња 
ли дер ске гру пе кон ку ре на та). У пе ри о ду 1999–2017. ра ди ла на Ме га тренд универзи-
те ту. Обла сти ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња: ме ђу на род ни мар ке тинг и ме наџ мент, 
ме ђу на род ни би знис, по слов на еко но ми ја, еко ном ски аспек ти на но-тех но ло ги је.

Важнијекњиге: Mar ke ting, Be o grad 2001; Mar ke ting me nadž ment, Be o grad 
2004; Lo gi sti ka, Be o grad 2005; Me đu na rod ni mar ke ting i glo bal ni bi znis, Be o grad 
2009; Upra vlja nje mar ke tin gom, Be o grad 2010.

НА ТА ЛИ ЈА МИ РИЋ (Кра ље во, 1989). Аси стент на Ка те дри за де мо гра фи ју 
на Ге о граф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла 2012. (Обес хра бре ни у тра же њу по сла – ра сту ћа ка те го
ри ја не ак тив ног ста нов ни штва) и ма сте ри ра ла 2013. на ГФ УБг (Не за по сле ност 
у Ре пу бли ци Ср би ји). Го ди не 2018. при ја ви ла док тор ску те зу: Фер ти ли тет ви со
ко о бра зо ва них же на у Ср би ји. У зва ње аси стен та за ужу на уч ну област Де мо-
гра фи ја иза бра на 2015. го ди не. Област ин те ре со ва ња: демографијa, дру штве на 
ге о гра фи ја и кван ти та тив на тех ни ка ана ли зе.

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 ста р 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 на ФОН-у УБг 
2008. (Уло га од но са са јав но шћу у фа зи про ме не ка ри је ре у вој ној уста но ви). 



Док то ри рао 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). Област на уч но и стра жи вач ког ра да 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: osno ve ko mu ni ka ci je uti ca ja, in sti tu ci ja i 
ak te ra lo bi stič ke sce ne, Mla de no vac 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). 

КА ТА РИ НА РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ ЊЕ ГИЋ (Бе о град, 1986). До цент на Ви со кој 
шко ли за по слов ну еко но ми ју и пред у зет ни штво у Бе о гра ду.

За вр ши ла је основ не и ма стер сту ди је на ФОН-у, а док тор ске сту ди је на 
ФМЕ-у (Ме га тренд уни вер зи тет). Обла сти ин те ре со ва ња и ис тра жи ва ња: ме-
ђу на род ни ме наџ мент, стра те гиј ски ме наџ мент, по слов на еко но ми ја. 

ЈА СМИН КА Г. ХА САН БЕ ГО ВИЋ (Бе о град, 1956). Ре дов ни про фе сор Прав-
ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

На ПФ УБг ди пло ми ра ла 1979, ма ги стри ра ла 1986. (Пе рел ма но ва прав на ло
ги ка као но ва ре то ри ка и док то ри ра ла 1996. (То пи ка и пра во – Зна чај об но ве ми сли 
о то пи ци за од ре ђе ње при ро де и осо бе но сти прав ног ра су ђи ва ња). Го ди не 2007. 
иза бра на у зва ње ре дов ног про фе со ра на ПФ УБг (Увод у пра во; Фи ло зо фи ја пра ва).

Важнијекњиге: Pe rel ma no va prav na lo gi ka kao no va re to ri ka, Be o grad 1988; 
To pi ka i pra vo: zna čaj ob no ve mi sli o to pi ci za od re đe nje pri ro de i oso be no sti prav nog 
ra su đi va nja, Pod go ri ca 2000; Za blu de o prav noj nor mi: lo gič ka struk tu ra prav ne nor me, 
Be o grad 2002; Za blu de o prav noj nor mi 2, Prav na nor ma ni je za po vest?, Beo grad 2006.

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ
АЦИМ СИ Асо ци ја ци ја цен та ра за ин тер ди сци пли нар не и мул ти ди сци пли нар не 
 сту ди је и ис тра жи ва ња
ВТВА Ва зду хо плов но-тех нич ка вој на ака де ми ја
ГФ Ге о граф ски фа кул тет
ЕФ Еко ном ски фа кул тет
ИСИ Ин сти тут за стра те гиј ска ис тра жи ва ња
КУ Кар лов уни вер зи тет
ПФ Прав ни фа кул тет
РС Ре пу бли ка Ср би ја
СПЦ Срп ска пра во слав на цр ква
ТУ Тех нич ки уни вер зи тет
ТФ Тех но ло шки фа кул тет
УБг Уни вер зи тет у Бе о гра ду
УМ Уни вер зи тет у Мин хе ну
УНС Уни вер зи тет у Но вом Са ду
ФБ Фа кул тет без бед но сти
ФДУ Фа кул тет драм ских умет но сти
ФилФ Фи ло ло шки фа кул тет
ФМЕ Фа кул тет за ме ђу на род ну еко но ми ју
ФОН Фа кул тет ор га ни за ци о них на у ка
ФПЈУБ Фа кул тет за пра во, јав ну упра ву и без бед ност

Би о би бли о граф ске бе ле шке са чи нио 
В. M. Ни ко лић
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