


МАТИЦА СРПСКА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

З Б О Р Н И К
МАТИЦЕ СРПСКЕ

ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

MATICA SRPSKA
DEPARTMENT OF SOCIAL SCIENCES

MATICA SRPSKA
SOCIAL SCIENCES QUARTERLY

Покренут 1950. године
До 10. свеске (1955) под називом Научни зборник, серија друштвених наука, 

од 11. свеске (1956) – Зборник за друштвене науке, а од 76. свеске (1984)
под данашњим називом

ГЛАВНИ УРЕДНИЦИ
Др Милош Јовановић (1950) • Живојин Бошков (1951–1952) • Рајко Николић (1953–1965) • 
Академик Славко Гавриловић (1966–1969) • Др Александар Магарашевић (1970–1973) • 

Др Младен Стојанов (1974–1999) • Др Милован Митровић (2000–2004) • 
Академик Часлав Оцић (2005–2016) • Др Рајко Буквић (2017–2019) •  

Др Миломир Степић (2020– )

САВЕТ ЧАСОПИСА
Председник Савета

Академик Часлав ОЦИЋ (Београд)

Чланови Савета 
Проф. др Масајуки ИВАТА (Токио, Јапан) • Проф. др Александар ЈОКИЋ (Портланд, САД) • 
Проф. др Љубомирка КРКЉУШ (Нови Сад) • Проф. др Питер РАДАН (Сиднеј, Аустралија) • 

Проф. др Богољуб ШИЈАКОВИЋ (Београд)

176
(4/2020)

Уредништво
Проф. др Бошко БОЈОВИЋ (Париз, Француска) • Проф. др Милан БРДАР (Београд) • 

Проф. др Костас ДУЗИНАС (Лондон, Велика Британија; Атина, Грчка) • 
Проф. др Бранислав ЂУРЂЕВ (Нови Сад) • Др Миша ЂУРКОВИЋ (Београд) • 

Проф. др Владимир Јаковљевич ЗАХАРОВ (Нижњи Новгород, Русија) • 
Проф. др Ђорђе С. ИГЊАТОВИЋ (Београд) • Проф. др Милош КОВИЋ (Београд) • 

Академик Милица КОСТИЋ (Подгорица, Црна Гора) • Проф. др Митко КОТОВЧЕВСКИ 
(Скопље, Северна Македонија) • Проф. др Милош МАРЈАНОВИЋ (Нови Сад) • 
Проф. др Милован МИТРОВИЋ (Београд) • Др Драго ЊЕГОВАН (Нови Сад) • 

Др Александра ПАВИЋЕВИЋ (Београд) • Проф. др Драган ПРОЛЕ (Нови Сад) • 
Проф. др Миломир СТЕПИЋ (Београд) • Проф. др ХУАНГ Пинг (Пекинг, Кина) • 

Проф. др Срђан ШЉУКИЋ (Нови Сад)

Секретар уредништва
Владимир М. НИКОЛИЋ

Главни и одговорни уредник
Др Миломир СТЕПИЋ

Copyright © Матица српска, Нови Сад, 2020



ЗМСДН • ISSN 0352-5732 • UDK 3 (05) • ГОД. LXXI • БР. 176 (4/2020) • СТР. 471–647

З Б О Р Н И К
МАТИЦЕ СРПСКЕ

ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ

176
(4/2020)

НОВИ САД
2020



Илустрација на корици

гравира Захарије Орфелина
Човек пише за столом



САДРЖАЈ / CONTENTS

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES

ЗМСДН 176

 Часлав Д. Копривица Časlav D. Koprivica
 ВЕЛИКИ ИНКВИЗИТОР –  THE GRAND INQUISITOR –
 ПСИХОИСТОРИЈСКА  A PSYCHO-HISTORICAL
 ДИЈАЛЕКТИКА ПОБУЊЕНОГ  DIALECTICS OF A REBELED
 СЉЕДБЕНИКА FOLLOWER

471–498

 Зоран Д. Симоновић и  Zoran D. Simonović and
 Никола В. Ћурчић Nikola V. Ćurčić
 ТЕБАНСКИ КАТАСТАР КАО  THEBAN CADASTRE AS A TAX
 ПОРЕСКИ ДОКУМЕНТ ЦАРСКЕ  DOCUMENT OF THE IMPERIAL
 АДМИНИСТРАЦИЈЕ И ПРИМЕР  ADMINISTRATION AND
 ФЕУДАЛИЗАЦИЈЕ ВИЗАНТИЈСКЕ  AN EXAMPLE OF FEUDALIZATION
 ПОЉОПРИВРЕДЕ OF BYZANTINE AGRICULTURE

499–517

 Александар Фотић Aleksandar Fotić
 АНДРЕ ЖИЛИЈЕН И ПРВЕ  ANDRÉ JULLIEN AND THE FIRST
 СВЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ  WORLD CLASSIFICATIONS
 СРПСКИХ ВИНА 1816, 1822.  OF SERBIAN WINES
 И 1832. ГОДИНЕ (1816, 1822 AND 1832)

519–541

 Ненад Божовић Nenad Božović
 ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ЕПИСКОПА  DOCTORAL STUDIES OF BISHOP
 ДР ИРИНЕЈА ЋИРИЋА У БЕЧУ  IRINEJ ĆIRIĆ IN VIENNA
 (1906–1908) (1906–1908)
 Прилог формирању историје  A contribution to the formation of
 српске старозаветне the history of the Serbian old testament
 библистике biblical studies

543–559



 Биљана Љ. Мандић Biljana Lj. Mandić
 ИДЕЈA ЈУГОСЛОВЕНСТВА У  THE IDEA OF YUGOSLAVDOM
 НАСТАВНИМ ПЛАНОВИМА IN THE MUSIC CULTURE
 И ПРОГРАМИМА ПРЕДМЕТА  SYLLABI AND CURRICULA
 МУЗИЧКА КУЛТУРА ИЗМЕЂУ  BETWEEN TWO
 ДВА СВЕТСКА РАТА WORLD WARS

561–578

 Ивана Р. Глигоријевић Ivana R. Gligorijević
 ТИПИЧНИ СРПСКИ  COMMON SERBIAN
 СТЕРЕОТИПИ О ПЕРСИЈАНЦИМА STEREOTYPES ABOUT PERSIANS

579–597

 Катарина Мајсторовић Katarina Majstorović
 МОРАЛНА ОСУДА THE MORAL CONDEMNATION 
 КОРУПЦИЈЕ OF CORRUPTION

599–610

 Марко Г. Маловић Marko G. Malović
 MАКРОЕКОНОМСКЕ  MACROECONOMIC IMPLICATIONS
 ИМПЛИКАЦИЈЕ ЈАВНИХ  OF PUBLIC POLICIES IN
 ПОЛИТИКА У КРИЗИ  THE PANDEMIC-BORNE
 ИЗАЗВАНОЈ ПАНДЕМИЈОМ CRISIS

611–627

ОСВРТИ / REVIEWS ESSAYS 

Срђа Трифковић
КЛЕМЕНС ФОН МЕТЕРНИХ: СТРАТЕГ, НЕ И ВИЗИОНАР

(Wolfram Siemann, Metternich: Strategist and Visionary, The Belknap Press of 
Harvard University Press, Cambridge, Mass – London, Engl. 2019, translator:  
Daniel Steuer, 900 pag.) [превод с немачког на енглески: Даниел Штојер]

629–634

ПРИКАЗИ / BOOK REVIEWS

Михаел Антоловић
КАПИТАЛНА ИСТОРИОГРАФСКА СИНТЕЗА

(Душко М. Ковачевић, Историја спољне политике Руске империје 1801–1917, 
Завод за уџбенике, Београд 2019, 623 стр.)

635–637



Живан Иштванић
ПРВА КЊИГА О СТРУЧНИМ ШКОЛАМА У БЕЛОЈ ЦРКВИ

[Озрен М. Радосављевић, Стручне школе у Белој Цркви (1944–1999),  
Народна библиотека, Бела Црква 2019, 150 стр.]

638–639

Далибор Савић
УРБАНА ЛИЦА И НАЛИЧЈА „КРАЈИШКЕ ЉЕПОТИЦЕ”

(Ranka Perić Romić, Banja Luka u urbanoj transformaciji, Fakultet političkih nauka, 
Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka 2018, 128 стр.) 

640–643

Владимир М. Николић
АУТОРИ У ОВОМ БРОЈУ / AUTHORS IN THIS ISSUE

645–647





Зборник Матице српске за друштвене науке / Matica Srpska Social Sciences Quarterly
LXXI, № 176 (4/2020): 471–498; Ко при ви ца, Ча слав / Ko pri vi ca, Ča slav

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ / ARTICLES AND TREATISES
UDC 821.161.1-31.09 Dostojevskij F. M.
UDC 82.09:27-31
https://doi.org/10.2298/ZMSDN2076471K
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД
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СА ЖЕ ТАК: У овом при ло гу ба ви ће мо се ма хом има нент ном тек сту-
ал но-ми са о ном ана ли зом ди на ми ке од но са Ве ли ког ин кви зи то ра и Ису са 
у Бра ћи Ка ра ма зо ви ма. Пр вен стве но ће нас за ни ма ти про блем иро ниј ске 
ди ја лек ти ке ко јом се пре о кре ће од нос из ме ђу за чет ни ка хри шћан ства, Бо-
го чо вје ка, и ње ног исто риј ског на ста вља ча, Цр кве, та ко да по то ња, фор мал-
но сли је де ћи крај њи циљ ко ји је од ре дио Исус, тј. сам Бог, до спи је ва на по све 
су прот ну стра ну од ње га, при кла ња ју ћи се су прот ним на че ли ма. Ма три ца 
по ко јој ће мо ис тра жи ва ти овај про блем је сте пи та ње пра ва ау то ра/осни-
ва ча рас по ла га њем би ћем, од но сно исто риј ским оп стан ком сво га дје ла, на 
шта се Ин кви зи тор по зи ва у ге ни јал ној од бра ни сво је ис хо ди шно крип то-
от пад нич ке, а за тим и до крај но сти от пад нич ке по зи ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: До сто јев ски, Бра ћа Ка ра ма зо ви, Ве ли ки ин кви зи тор, 
Са та на, по вест дје ло ва ња, пра во тра ди ци је

У је дан од нај ве ћих До сто јев ско вих ро ма на умет ну та књи жев но-фи-
ло соф ска фор ма „по е ме” о Ве ли ком ин кви зи то ру, ко ја се од Ро за но ва по-
че ла на зи ва ти Ле ген дом, пред ста вља је дан од нај пре тре са ни јих пред ло жа-
ка те о риј ске и по ет ске ана ли зе у по ви је сти књи жев но сти, ко ји је уто ли ко 
ин три гант ни ји бу ду ћи да се мо же по сма тра ти и за себ но – не са мо из ван 
ро ма на Бра ћа Ка ра ма зо ви и уоп ште ау то ро вог опу са, не го и из ван окви-
ра са ме књи жев но сти. У оно ме што сли је ди, по ну ди ће мо пре те жно има-
нент но чи та ње ово га дје ла као по ет ско-драм ске те о ло шко-фи ло соф ске 



472

рас пра ве. Ти ме ће мо нај ве ћим ди је лом свје сно изоб зи ри ти ин тра ро ма-
неск ни оквир и функ ци ју ове тво ре ви не уну тар ро ма на гдје при па да.

АУ ТОР И ЊЕ ГО ВО ИСТО РИЈ СКО ДЕ ЛО

По ја ва Ису са у Се ви љи у 16. сто ље ћу ни је Дру ги до ла зак, већ По сје та 
пред у зе та из бри ге и зеб ње за чо вје ка, за ко га се, ваљ да, учи ни ло да није 
на до бром пу ту, да не би ва она ко ка ко је нај ве ћи бри жник чо вје чан ства 
же лио. По сје та је, ма кар пре ма Ису со вој бла гој на мје ри, тре ба ло да се 
од и гра ти хо и не при мјет но. То се, као што зна мо, ни је де си ло, ни ти је за-
пра во уоп ште мо гло да се де си. Као об да рен бо жан ском на ра вљу, он је мо гао 
да зна и без си ла ска, као што је из истог раз ло га мо гао да ин тер ве ни ше. 
Ипак, Бо го чо вјек је иза брао да оде и ви ди из бли за – као чо вјек. Убр зо је 
за тво рен и при је ти му по нов но по стра да ње, на ло ма чи, на рав но као чо-
вје ку, бу ду ћи да се – ма кар је то на ра тив на „ло ги ка” па ра бо ле о Ве ли ком 
ин кви зи то ру – не спре ма да упо тре би сво је бо жан ске мо ћи, уо ста лом као 
ни при Пр во по стра да њу. За што је Исус до шао у По сје ту? Као да му, као 
Бо гу, не би ја ше до вољ но вјеч но све зна ње про шло га и бу ду ће га, и као да му 
је по треб но лич но, људ ско из-ку ство – ко је је „ма ње-зна ју ће”, али за то 
„ви ше-(људ ски)-(са)осје ћа ју ће”? На тра же ње на ро да – за пра во мно штва 
ко ја тра жи не сва ки да шње до га ђа је и по ка зи ва ње над на рав них мо ћи да 
би на свој на чин мо гло „вје ро ва ти” – по се гао је за чу ди ма, при вид но-про-
ла зном ли је ку про тив бeзвjeрja мaлoвjeрних – врaтио је вид слиjeпцу, а 
пре ми ну лој дjeвojчици живoт. Ура дио је, да кле, оно што ни је хтио да 
учи ни ка да су му се ру га ли при Ра за пи ња њу, што је од био и ка да је био 
ис ку ша ван у пу сти њи.

Ду бо ко не за до во љан са мим при су ством Ису со вим, Ве ли ки ин кви зи-
тор на ре ђу је ње го во при во ђе ње. По сли је га ба ци ше у там ни цу. Они ко ји 
му до ма ло час кли ца ху, иа ко не сум њи во увје ре ни да је то Он, ћут ке и без 
из у зет ка при хва та ју од лу ку. Ти ме по ка зу ју да ни је су истин ски вје ру ју ћи у 
Хри ста, јер да је су, не би ни би ли до пу сти ли да би ло ко ус кра ћу је сло бо ду 
Бо гу, да ху ли на ње га, или би стра да ли од у пи ру ћи се та квом ар хи бо го хул-
ном чи ну. Ипак, они се, ма кар пре ма шкр том опи су, без има ло роп та ња 
ми ре с ти ме, по ка зу ју ћи уто ли ко да ни је су на род Ису сов, не го ста до Ин кви-
зи то ро во, тј. умје сно сло бод но ко ра ча ју ћих за Спа си те љем – ма ло вјер но 
ро бље. Овим се на зна чу је да је пoслиje пет на ест стoљeћa свjeдoчeњa 
хришћaнствa, не са мо путeм Црквe, нaрoд, у су шти ни, oстao истa oнa 
свjeтинa кoja je пред сâм крај жи во та Го спо до вог узвикивалa: „Рaзaпни гa!” 
Мо жда баш за то, по што хришћaнствo, очи глед но, ниje мнoгo oдмaклo у 
усaђивaњу Христoвe истинe, Исус je дoшao дa ствар из ви ди из бли за, да се 
су о чи с од већ ма ло вјер ним, у хри шћан ској вр ли ни нео д ма клим чо вје ком. 
Се виљ ска при по ви јест, по сма тра на са ма за се бе, по ред оста ло га је при ча о 
узaлуднoсти пoвијeсти хришћaнства, чак и по ви је сти уоп ште – уко ли ко она 
тре ба да спро ве де у дје ло не што што је плод но, за и ста ври јед но. Но Исус 
пристaje на опа сност по људ ску стра ну сво га би ћа, не ми ре ћи се с узaлуд-
нoшћу свог чо вје ко љуб ног по ду хва та – из не ис црп не љу ба ви прeмa чо вје ку.
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Ко ји су Ин кви зи то ро ви раз ло зи за за ро бља ва ње Ису са? За то што са-
мим сво јим при су ством сме та, шта ви ше све што је та ква Цр ква сто ље-
ћи ма гра ди ла ква ри, из осно ва ру ши. Ин кви зи тор оп ту жу је, пре у зи ма ју ћи 
на тај на чин, ма кар до не кле, па ра диг мат ску уло гу ју деј ских фа ри се ја, оних 
чи ји су кри во вјер је и зло ба са у че ство ва ле и у по ви је сном по ја вљи ва њу и 
стра да њу Ису со вом, а ти ме, та ко ђе не га тив но, и у на стан ку и Цр кве, оне 
ко јој би и Ин кви зи тор тре ба ло да при па да: „Jeр ти си дoшao дa нaм смeтaш, 
тo и сaм знaш” [Достојевски 1988/1/1: 274]. А Христoс мо жда то за пра во нe 
же ли да знa, не за то што би му, као Бо гу, би ло ус кра ће но уви ђа ње, не го 
за то што га – иа ко он зна све шта ће Ин кви зи тор ре ћи [Достојевски 1988/1: 
282] – баш као та кво га, за ни ма „са ма ствар”: до бро бит и спа се ње чо вје чан-
ства, а не об зи ри пре ма исто риј ски на ста лим, ко нач но-огра ни че ним на-
зо ри ма, исти на ма, ин те ре си ма, нај по сли је и уста но ва ма ка ква је и са ма 
Цр ква, ма кар то би ла и Цр ква Ње го ва.

Оно што је не про ла зно ак ту ал но, шта ви ше го ру ће пи та ње хри шћан-
ства и на ње му са зда не хри шћан ске кул ту ре, чак и да нас, ка да је она уве-
ли ко по ста ла пост хри шћан ска, је сте ка кав је су штин ски исто риј ски од нос 
из ме ђу За вје шта о ца вјеч не исти не и зем них ста ра ла ца за ис пу ње ње За-
вје шта ња. За то ге ни јал на па ра диг ма тич на кон струк ци ја Фјо до ра Ми хај-
ло ви ча до но си про ја ву мо гу ће исто риј ске исти не о оно ме што је са ма срж 
исти не хри шћан ства – Дру ги до ла зак, све ва скр са ва ње, спа се ње (пра вед-
никā). Шта ви ше, Ин кви зи то ро ва фи гу ра, и по ред исто риј ских ре фе рен ци-
ја, пред ста вља оли че ње оно га што хри шћа нин и хри шћан ство – и он то ге-
нет ски и фи ло ге нет ски, тј. уви јек из но ва, по је ди нач но, и јед ном за у ви јек, 
са бор но – тре ба да са вла да ју на пу ту ду хов ног ис ку ше ња да би ко нач но 
са вла да ли сум њу ко ја се струк тур но ге не ри ше ја зом из ме ђу вре ме на и 
вјеч но сти, фак тич ког и су штин ског чо вје ка. Ко нач но, као што по ка зу је 
би блиј ска при ча о Хри сто вом ис ку ша ва њу, и Он сâм био је су о чен с ис ку-
ше њи ма, ко ји ма је ка сни је био из ло жен и по то њи Ин кви зи тор и сва ки 
хри шћа нин, ко ји се, уто ли ко, па ра диг мат ски вјеч но на ла зе пред жи вот-
ним из бо ром из ме ђу хри сто сљед ни штва и хри сто од ступ ни штва. 

Из Ин кви зи то ро вог ви до кру га, као оно га ко је ор ган ски сра стао с 
оним што се, ка ко он пред став ља, за пра во зби ва у људ ској по ви је сти и 
чи је је зна ње о чо вје ку, ма кар фор мал но по сма тра но, ко нач но-исто рич но, 
људ ско – иа ко др ско шћу ње го вом са мо ап со лу ти зо ва но – По сје та пред ста-
вља нео про сти во пре не брег ну ће оне исти не ко ја за ње га ва жи без у слов-
но, као исти ни ти ја од Исти не Хри сто ве, у ко ју је не ка да, пре ма лич ном 
свје до че њу, и сâм по ку ша вао да вје ру је. Из не сра змје ре Ин кви зи то ро ве 
и Хри сто ве „епи сте мо ло ги је” про из ла зи и њи хо ва етич ка не са мјер љи вост. 
Ин кви зи тор ап со ли ти зу је си ту а тив ну ко нач ност као по ла зи ште исти не 
о чо вје ку, док Хри стос и у òво зе мљу ис тра ја ва при ши ри ни и бла го сти 
ко је му да је ста но ви ште вјеч но сти. Упра во за то пр ви „мо ра” ре ћи: „[а]ко 
по сто ји не ко ко је нај ви ше за слу жио ло ма чу, он да си то ти” [Достојевски 
1988/1: 285].

 Ви со ко свје ште ник по тај но од мет ну тог зем ног на мје сни штва Хри-
сто во га ка же и ово: „Ти нeмaш прaвa дa дoдajeш билo штa oнoмe штo си 
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рaниje кaзao” [Достојевски 1988/1: 274]. Зaпрaвo, на кнад ним пре и на ча ва-
њи ма не сми је да под ли је же не са мо што је Исус за зе маљ ског жи во та 
био ка зао не го Он на вод но не ма пра во ни да по ку ша да „пре пра вља” све 
што је из вор но, при Пр вом до ла ску, био учи нио. Пр ви дoлaзaк и свe штo 
сe учи ни ло и збилo тaдa, на не ки на чин је сaмoстaлнo дjeлo, a пoтoњe 
хришћaнствo је пoвиjeст ње го вог, на рав но ни по што спон та ног дjeло-ва ња. 
На и ме, из угла Бож је га, ко ји се Вас кр се њем по ву као из ово га сви је та, 
ства ри су ма хом пре пу ште не спон та ном де ша ва њу, што ипак ни је не спо-
ји во с Про ви ђе њем. Ипак, са ма Хри сто ва по сје та Се ви љи, нај зна ме ни ти-
јем гра ду од Ма ва ра тек не дав но по вра ће не Ан да лу зи је, пред ста вља из раз 
пре ћут ног не по вје ре ња спрам Про ви ђе ња. Спон та ност де ша ва ња у зе маљ-
ској сфе ри, на рав но, не ис кљу чу је ор га ни зо ва ње уну та ро во свјет ске људ-
ске ак ци је, као што, по ред оста ло га, по ка зу ју љу ди по пут Ин кви зи то ра и 
уста но ва ко јој он при па да. По сје та, кoje, мимo нaмjeрe, ниje oстaла нe зa-
пaжeнo, објек тив но се – опет пре ма на че лу по ви је сти дје ло ва ња чи на – 
прeoкрeнула у нaкнaдну интeрвeнциjу Аутoрa у свoje Дjeлo, иaкo дje лo-
твo рaц у свojoj бeзaзлeнoсти, тo вје ро ват но ниje нaмjeрaвao.

Ин кви зи тор, чи сто има нент но ин сти ту ци о нал но по сма тра но, ако се, 
ба рем на трен, за не ма ри оно што је, по сли је све га, у би ћу Цр кве нај ва жни-
је, а то је ње на зе маљ ска ми си ја Цр кве, има прaво ка да пре ба цу је да По-
сје та, већ са ма по се би, пред ста вља вид нaкнaдне, чак ра ди кал не интeр-
вeнциjе. Уто ли ко је упут но Ро за но вље во за па жа ње:

Оно [Учење] је већ ушло, као уга о ни ка мен, у из гра ђе ни део ва-
се љен ске исто ри је, и ка сно је са да би ло шта ис пра вља ти, про чи шћа-
ва ти или су жа ва ти у ње му. То би уз др ма ло пет на ест сто ле ћа ра да на 
ње го вом уте ме ље њу, и то не са мо у од но су на чо ве чан ство [...] већ и 
у од но су на Бо га – што би би ло но во От кро ве ње, до пу на већ ре че но ме, 
ако не и при зна ње не до вољ но сти оно га што је ре че но, и то ко ме? Оно га 
што је ре као сам Бог!” [Розанов 1982: 288].

„Aутoр” – у овом слу ча ју Исус, кojи као та кав вишe нe мoжe интeрвe-
нисaти у свoje дjeлo (услов но ка за но, јер Цр ква је за пра во дје ло тро јед-
но га Бо га), ов дје пoнoвo пoсeжe у њeгa – дa би гa, те о риј ско хер ме не у тич ки 
ка за но, ипак упoдoбиo свojoj извoрнoj aутoрскoj интeнциjи. Уто ли ко 
Пoсjeтa фак тич ки чи ни на да ље излишнoм са му Цр кву, кao за вје шта но 
oличeњe пoвиjeсти дjeлoвaњa, тј. по сре до ва ња Христoвoг Дjeлa, као за-
вјет ног про ду жет ка Хри сто ве зе маљ ске ми си је ко је је он сâм пре пу стио 
сво јим уче ни ци ма, а по сред но и њи хо вим по то њим на ста вља чи ма. До ћи 
у По сје ту зна чи угро зи ти вла сти ти За вјет, ко ји већ као је дан за вјет, а на-
ро чи то Бо жан ски, но си оби љеж је све то сти. Оно га тре нут ка ка да је све 
што је, сход но Про ми сли, Бо го чо вјек био учи нио, учи њенō је за и ста исто-
риј ски-фак тич ки по ста ло од и гра ва ју ћа, тј. у по ви је сти дје ло ва ња ва зда-
скла па ју ћа цје ли на Дје ла, не што што тре ба да има са мо стал но би ће, ври-
јед ност и жи вот, та ко да ни ка кве на кнад не до ра де с „ау тор ске” стра не 
ни је су мо гу ће – без ба ца ња сјен ке на пр во у чи њенō.
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Иа ко на чел но све мо гућ, Бог, пре ма Ин кви зи то ро вој по зи ци ји, не ма 
пра во да сво ју све моћ при мје њу је на сво је Дје ло, јер би то би ло до во ђе ње 
у пи та ње има нент не за ко ни то сти од но са из ме ђу дје ла и дје ло-твор ца, ко ја 
би тре ба ло да ва жи и с оне стра не раз ли ке из ме ђу огра ни че не и нео гра-
ни че не мо ћи/сло бо де. Та за ко ни тост у кон крет ном слу ча ју тре ба да има 
ве ћу те жи ну од уоп ште ног ста ва о Бо жан ској све мо ћи, јер би у су прот ном 
био ду бо ко на ру шен по ре дак ствар но сти, што, им пли цит но прет по ста вља 
Ве ли ки ин кви зи тор, ни сâм Бог не би мо гао по же ље ти да учи ни, као што, 
при мје ра ра ди – гла си ста ри схо ла стич ки ар гу мент – Бог не мо же по же-
ље ти да сво јом све моћ ју до ве де у пи та ње сво ју до бр о ту. За то је Исус 
убудућe, све до Дру гог до ла ска – пред ви ђе ног ње го вим из вор ним Дје лом, 
тре ба ло да oстaне трај но „ниjeм”, тј. „без дје лан”, као што и оста је то ком 
цје ло куп ног њи хо вог „раз го во ра”. Ћу та ње Ису са пред Ин кви зи то ром 
за пра во је естет ска ми ме за по е то ло шки струк тур но из ве де не без из ним-
не нео п ход но сти ау тор ског ћу та ња, тј. за та ји ва ња из вор не, ау тор ске 
ин тен ци је пред сво јим дје лом, пред оним што је то ком спро во ђе ња ин-
тен ци је од ње на ста ло.

Исус, као ни би ло ко ји дру ги тво рац, не ма пра во да ин тер ве ни ше у 
сво ју тво ре ви ну. То ни је тек не ка кав хер ме не у тич ки ка нон, већ на то ме 
по чи ва чи тав ко смос. Пре ма ово ме, Он чак на вод но не би имао пра во да 
по но во до ђе и по сег не у по ви јест сво је Цр кве – ма кар она, чак очи глед но 
пре ста ла би ти за и ста Ње го вом. Има нент но, зем но цен трич но пра во тре-
ба би ти ја че и од не бе ског пра ва, прав де и вјеч не Исти не. Та све му-над-
ре ђе на Iu sti tia нај ви ше је сло во на зо ра да се све у ово стра но сти има зби-
ва ти као да не ма оно стра но сти, као да оне ни је су у вјеч но сти сје ди ње не, 
што би тре ба ло да се јед ном зби је и у вре ме ну. Ту пред ност дје ла пред 
дје лат ни ком Ин кви зи тор на ро чи то под вла чи: „[а]ли на сре ћу, од ла зе ћи, 
пре дао си це лу ствар на ма. Ти си обе ћао, ти си по твр дио сво јом реч ју, ти 
си нам дао пра во да ве зу је мо и дре ши мо, и сад, на рав но, не мо жеш ни 
по ми шља ти да нам га оду змеш” [Достојевски 1988/1: 276].

До тич но пра во ни је ex pres sis ver bis да ро ва но и за јам че но, али Ин-
кви зи тор, има нент но ту ма че ћи ло ги ку сва ког пре да ња, за шта ни Све то 
пре да ње ни је из у зе так (као што је ка сни је, до ду ше за про те стан те, би блиј-
ско шти во по ста ло шти во ме ђу шти ви ма, а не еми нент ни текст), сма тра 
да не дво сми сле но исти ни то из ла же ње го ву срж. Кључ на ствар на ко ју се 
он по зи ва је сте пра во, су штин ско пра во, ко је про ис ти че из са ме „ло ги ке” 
би ћа пре да ња, а не не ка кво по зи тив но пра во – би ло оно цр кве но или 
свје тов но. То је пра во са мо стал но сти пре да ња спрам сво јег за чет ни ка, 
од но сно сво јих за чет ни ка, од но сно, још ши ре: епи сте мич ки, мо рал ни и 
он то ло шки при мат има нен ци је над тран сцен ден ци јом.

Не ка кви ар гу мен ти, иа ко по сред ни, у при лог ова квој Ин кви зи то ро-
вој те зи мо гу се про на ћи и у прет хри шћан ском до бу. Пла тон у свом Фе дру 
го во ри о „сла бо сти пи са но сти”, јер уз пи са но шти во обич но не ма ње ног 
„оца”, тј. ау то ра, да при по мог не чи та о ци ма при ње го вом ту ма че њу, тј. при 
ре це пе ци ји. На про тив, пи санō је пре пу ште но чи та лач кој „ми ло сти и не-
ми ло сти”, без об зи ра на сте пен чи та о че ве спрем но сти да се но си са те мом 
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и но вим шти вом. За то је нај ве ћи Ати ња нин нај ва жни је ди је ло ве сво јег 
уче ња са оп шта вао го то во ис кљу чи во усме но. Ису со во Вас кр се ње и „по-
вла че ње” у оно стра ност мо же се схва ти ти као фор мал но рав но „од си је ца-
њу”, до ду ше не пи са ног, дје ла од сво јег ау то ра. Све то пи смо је, уо ста лом, 
по ку шај – ма кар и без на де жан – да се жи вот но-по ви је сно дје ло Ису со во, 
ка ко-та ко, пре дањ ски уста но ви. И Све то пре да ње – ко је, као пре да ње, 
уви јек мо же не гдје из не вје ри ти Пр во пре дај ни ну – има исту на мје ру: да 
фик си ра из вор но Дје ло Хри сто во. За то је на кнад но по ја вљи ва ње у по ку-
ша ју ин тер ве ни са ња – и ау то ра шти ва и Ису са, ко ји је пре пу стио сво јој 
суд би ни „шти во” по ви је сти спа се ња, све до Дру гог до ла ска – не што што 
кр ши при ро ду ове си ту а ци је пре да ња. Исус сво јом ин тер ве ни шу ћом По-
сје том у су шти ни до во ди у пи та ње тај фор мал ни ка нон сва ко га пре да ња. 
Цр ква, или за До сто јев ског: Ри мо ка то лич ка цр ква, оли че ње је ва же ња 
тог на ло га ка да је ри јеч о на сље ђу Хри сто во ме.

Пре ма ин кви зи тор ском ра су ђи ва њу, Ису су мо ра би ти трај но и без 
из у зет ка за бра ње на би ло ка ква по сје та ко ја би би ла са мо По сје та, а не за-
пи са ни и на ја вље ни Дру ги до ла зак, што је срж хри шћан ског пре да ња, па 
уто ли ко ни ка кво на кнад но „до да ва ње”, већ ис пу ње ње од са мо га по чет ка 
на ја вље не ин тен ци је. А По сје та ко ја би би ла не-До ла зак, ко ли ко се зна 
– и из ви до кру га са ме До сто јев ско ве ка же, а и ина че, исто риј ски – није се 
зби ла. Са ма фик тив на ин сце на ци ја Ве ли ког ин кви зи то ра при ли ка је да 
се што шта ка же о чо вје ку, уста но ва ма, по ви је сти, гри је ху, вла сти и нај-
по сли је Цр кви, ма кар у ње ној ри мо ка то лич кој вер зи ји. Ин кви зи тор пре-
до ча ва Ису су да је ду бо ко по гре шно схва тио си ту а ци ју у ко јој се на шло 
ње го во Дје ло, од но сно чо вје чан ство ко је је тре ба ло да жи ви пре ма ње му, 
тач ни је ка ње му. Одво је ност ау то ра од дје ла по на вља се као одво је ност 
ово га и оно га сви је та, што се по ет ски, на ни воу са ме Ле ген де о Ве ли ком 
ин кви зи то ру, нај по сли је про ја вљу је и као Ин кви зи то ро во го во ре ње и 
Хри сто во ћу та ње. Све дру го, укљу чу ју ћи и По сје ту, ни је са мо из ли шно, 
не по треб но не го и крај ње штет но и нео др жи во, чак – то је вр ху нац Ин-
кви зи то ро ве те зе: са мо и зне вје ре ње Хри сто во. 

Оту да и ова ко апо дик ти чан Ин кви зи то ров суд:

„Имаш ли ти пра во да нам са оп штиш би ло ко ју тај ну с тог све га, 
из ко га си до шао?”, пи та ње га мој ста рац и сад од го ва ра уме сто ње га: 
„Не, не маш, да не би до да вао оном што си већ ра ни је ка зао и да не би 
од у зео љу ди ма сло бо ду, за ко ју си се та ко за ла гао, ка да си жи вео на 
зе мљи. Све но во што би ре као угро зи ло би код љу ди сло бо ду ве ре, 
јер би би ло чуд[о]” [Достојевски 1988/1: 275].

Да кле, са ма По сје та, уко ли ко би би ла пре по зна та као по сје та Ису со ва 
– а дру га чи је ни је мо гло би ти – већ би би ла чу до, па уто ли ко и ин тер вен-
ци ја, чак и да Исус ни шта ни је био ура дио, а је сте, при бје гав ши ин тен цио-
нал ним, већ по ми ња ним чу ди ма. „Ме ђу тим, сва ко но во От кро ве ње са 
не бе са ја ви ло би се као чу до и уне ло би у исто ри ју при ну ду, од у зе ло би 
љу ди ма сло бо ду из бо ра, а са њим и мо рал ну за слу гу” [Розанов 1982: 288].
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Христ је, да кле, учи нио пре ступ про тив оно га што је сâм тра жио: 
истин ску вје ру, на мје сто вје ре у чу да. На и ме, са мо стал ност жи во та чо-
вје чан ства по сли је Вас кр се ња, тј. са мо стал ност дје ла у од но су на ау то ра, 
ов дје је до ве де на у пи та ње на на чин ко ји се ов дје ту ма чи као кр ше ње сло-
бо де. По сје ти ти, тј. ин тер ве ни са ти, зна чи ус кра ти ти до га ђа ји ма по ви је сти 
људ ско га сви је та, као по ви је сти спа се ња, сло бо ду спон та ног од ви ја ња. А 
ни је ли се, ка ко упо зо ра ва, Ин кви зи тор, упра во Исус уз др жао од зе маљ-
ског са мо спа се ња при Ра за пи ња њу, да би љу ди ма омо гу ћио да у Ње га по-
вје ру ју сло бод но, а не због за си је ње но сти чу дом [Достојевски 1988/1: 280]. 
Уто ли ко он По сје том ни је за сме тао са мо (Ри мо ка то лич кој) Цр кви не го 
је из не вје рио и се бе, чи но ве чу де сног про глед áња и вас кр се ња да и не 
по ми ње мо.

ИН КВИ ЗИ ТО РОВ СПОР СA ИСУ СОМ

У су шти ни, Ве ли ки ин ви зи тор Хри сту пре ба цу је дви је ства ри: не-
до сљед ност у дје ло ва њу (не ма ње пра ва) и не ра зу ми је ва ње чо вје ка, ко је 
се за вр ша ва у фак тич ком, не и на мјер ном, не чо вје ко љу бљу. Од бив ши да 
пре тво ри ка мен у хљеб, Христ је, пре ма Ин кви зи то ро вом ту ма че њу, су-
штин ски ра су ђи вао ова ко: „Али ти ни си хтео да чо ве ка ли шиш сло бо де 
и од ба цио си пред лог, јер си за кљу чио: ка ква је то сло бо да, ако је по слу-
шност ку пље на хле бом?” [Достојевски 1988/1: 277]. А опет, По сје та пред-
ста вља ми је ша ње у сло бо ду чо вје ка и чо вје чан ства, тј. у зби ва ње по ви је-
сти, и оп ште људ ске и жи во та сва ко га чо вје ка по на о соб. За што је Христ 
ри је шио да, та ко ре ћи, до ђе на ма ла вра та, умје сто да „су ди жи ви ма и 
мр тви ма” ка да се ко нач но и не по врат но „ис пу ни ври је ме”? За то што је 
– на га ђа мо ло ги ку Ле ген де – ви дио да се ства ри с чо вје ком не од ви ја ју 
сход но же ље но ме. Хи по те тич ки, да је тре ну так Дру гог до ла ска, од но сно 
Стра шног су да, пао у час По сје те, то би се – и да ље на га ђа мо – за вр ши-
ло вјеч ном про па шћу за огром ну ве ћи ну љу ди. Зна чи ли то да је Исус 
он да обич ног чо вје ка и исто риј ско чо вје чан ство био про ци је нио слич но 
Ве ли ком ин кви зи то ру? А баш тај по лом вјеч не људ ске суд би не чо вје ко-
љу би ви Исус не ће и за то се, по се жу ћи у зби ва ње Сви је та, пре ма Ин кви-
зи то ру, огре шу је не са мо о сво је дје ло не го и о чо вје ка – ка кво га је сâм 
ви дио, или, услов но ка за но, „про јек то вао”. Стре пе ћи над чо вје ко вим до-
бр ом Он је угро зио ње го ву сло бо ду, а упра во је Он хтио чо вје ка сло бод-
но га, та ко да сло бо да и до бро бу ду нео дво ји ви. У све му ово ме, је дан од 
мо жда нај ва жни јих мо ме на та у Ле ген ди је сте то да за Ису са ви ше не ма 
мје ста у овом и ова квом сви је ту – не за то што би Ве ли ки ин кви зи тор или 
не ка дру га си ла или ау то ри тет, мо гли и хтје ли про га ња ти. Обрат но, Ин-
кви зи то ров про гон Ису са сим бо ли зу је то што за ње га не ма мје ста ни у 
„Цр кви Хри сто вој”, ни у сви је ту ко јим она вла да, ни ти у би ло ка квој, 
са мо о сло ње ној ово стра но сти.

Исус је на по чет ку чо вје ку да ро вао сло бо ду, што је, ис по ста ви ће се 
у овој фик тив ној кон струк ци ји би ла од суд на гре шка: „Уме сто да овла даш 
људ ском сло бо дом, ти се је увећа[о]” [Достојевски 1988/1: 279]. А у ствар-
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но сти, љу ди ма је она те гоб на, нај ве ћа им је на паст. За то, „[н]ема трај ни је 
и муч ни је бри ге за чо ве ка од то га да, кад оста не сло бо дан, што пре на ђе 
пред ким ће да се по кло ни” [Достојевски 1988/1: 278]. По кло ни ти се за пра-
во зна чи по кло ни ти је, вра ти ти сло бо ду на траг – не оба ве зно оно ме што/ко 
ју је чо вје ку „да ро вао”, али у сва ком слу ча ју – од ре ћи је се. Ов дје До сто-
јев ски без ма ло про ро чан ски са зи ре чо вје ко ву, у нај ма њу ру ку епо хал ну, 
ако не и ге не рич ку си ту а ци ју, бу ду ћи да по сли је осви је шће ња вла сти тог 
„оста ја ња-сло бод ним” спек тар мо да ли тетā вра ћа ња сво је сло бо де – ствар-
ним или из ма шта ним ау то ри те ти ма, фе ти ши ма, идо ли ма или че му све 
не – по ста је без ма ло не пре гле дан. У том по гле ду ова, и још не ко ли ко 
слич но ин то ни ра них ре че ни ца, мо же се сма тра ти пре те чом оно га што је 
у 20. сто ље ћу с про роч ком из ра жај ном сна гом пре по знао и са оп шта вао 
Хај де гер (Mar tin He i deg ger), а по сли је ње га Кри тич ка те о ри ја, и мно ги 
дру ги: па ра докс „сло бод ног” од у стан ка од сво је сло бод но сти. Све су то 
об ли ци сло бод ног са мо ве зи ва ња, ства ра ња но вих об ли ка ква зи ре ли ги о-
зно сти, тј. не сло бод не, при том сва ка ко и не ну жне оба ве за но сти. Ри јеч ју, 
ту је на дје лу не а у тен тич на ре ак ци ја ho mo re li gi o su sa, ко ји не мо же из др-
жа ва ти у сво јој чи стој, не ве за ној сло бо ди, ко ме се оспо ре на или не пра во 
при хва ће на мо гућ ност ре ли ги о зно сти про ја вљу је као вла сти та, са мо по-
рек ну та сло бод ност.

Иа ко Све зна ју ћи, Исус је по гри је шио у про цје ни чо вје ко вих он то ло-
шких мо гућ но сти, на рав но не из (не за ми сли вог) Бо жан ског„не зна ња”, 
не го из Бо го чо вје чан ске љу ба ви. Мје ра ње го ве гре шке пред ста вља јаз из-
ме ђу оно га шта чо вјек је сте и шта мо же, на јед ној стра ни, и оно га шта је 
Исус оче ки вао и же лио да ће он уз мо ћи, на дру гој. Ин кви зи тор то Ису су 
нај ди рект ни је „ба ца у ли це”: „Пре ма то ме, по сту пио си као да их уоп ште 
не во лиш, и то као онај ко ји је до шао да за њих дâ свој жи вот!” [Достојевски 
1988/1: 279; ис та као Ч. К.]. Су шти ну по ви је сног ис ку ства чо вје ка ко ји је 
по ку ша вао да жи ви по Хри сту Ин кви зи тор са жи ма на сље де ћи на чин:

Освр ни се и оце ни, ево про шло је пет на ест ве ко ва, хај де по гле дај 
их: ко га си уз ди гао до се бе? Ку нем ти се, чо век је ство рен сла би јим и 
ни ски јим не го што си ти о ње му ми слио! [...] По шту ју ћи га то ли ко, 
по сту пио си као да си пре стао да са о се ћаш с њим, за то што си су ви ше 
мно го од ње га зах те вао – и то ко, онај ко га је во лео ви ше не го са мог 
се бе! [Достојевски 1988/1: 281].

И по но во то као да. То што је Исус же лио да ви ди та квог чо вје ка у 
прак си, у по ви је сти дје ло ва ња из вор ног Хри сто вог уче ња – све док од-
сту пи ло кри ло Цр кве ства ри ни је пре у зе ло у сво је ру ке, по ста ло је рав но 
Ње го вој као-да-не са о сје ћај но сти, тј. из о стан ку љу ба ви, до че га је, ме ђу тим, 
до шло упра во због ње не нео гра ни че но сти. Из то га се из во ди од лу чу ју ћи 
суд: „Пре ма то ме, ти си сам по чео ру ше ње сво јег цар ства и не кри ви за 
то ни ког ви ше” [Достојевски 1988/1: 280]. А Исус ни ка да ни је имао, ни ти 
је мо гао има ти на мје ру да гра ди не ка кво цар ство – на зе мљи. Шта ви ше, 
он је „Ан ти у те ме љи тељ” Цар ства зе маљ ско га, онај ко је устао про тив Сви-
је та. Но, за Ин кви зи то ра то зна чи да је баш Хри стос од са мо га по чет ка 
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упро па стио сво је Дје ло, тј. оно што је пре ма ње го вом ап со лу ти зо ва ном 
зе маљ ском су ду тре ба ло да бу де пра ви сми сао Хри сто вог Дје ла – бу ду ћи 
да је за ње га је ди ни на чин опре дањéња не ког дје ла – ње го ва зе маљ ска 
дје ло-твор ност, тј. ње го во по о во земљéње . Он је крив за не у спјех сво јег 
по ду хва та бу ду ћи да је то што је од чо вје ка оче ки вао би ло „не ре а ли стич но”. 
Ис па ло је та ко, на кон цу, да је онај ко га на зва ше Спа си те љем са мо уве ћао 
не во љу чо вје чан ства.

Та да, на по чет ку – да по ку ша мо да ре кон стру и ше мо ток Ин кви зи-
то ро вог ра су ђи ва ња – би ле су мо гу ће сље де ће ал тер на ти ве: да про паст 
по ста не ви дљи ва и ти ме, по ред оста ло га, вје ро ват но и не по врат на, или 
да се при је обје ло да ње ња по чет ног сло ма пре ду зме не што да ствар бу де 
спа се на, па и по ци је ну по ви је сног из не вје ра ва ња ње ног из вор ног ду хов-
ног сми сла. Ово га дру го га се, до ду ше не на по чет ку, већ с про то ком вре-
ме на, при хва тио Ин кви зи то ров сој, тип ста ра тељā чо вје чан ства ко ји су, 
охо ло вје ро ва ху, чо вје ка бо ље ра зу мје ли од са мо га Бо га, и ко ји су на тај 
на чин спри је чи ли пот пу но ру ше ње „Хри сто вог цар ства”. Раз ли ка из ме ђу 
њих и оста лих љу ди је сте ви со ка сви јест о оно ме што је код чо вје ка нај-
за сту пље ни је и спре ме ност да се пре у зме бри га за не до вољ но свје сне и 
смје ле. Они ни не по ку ша ва ју да сли је де пут Хри сто ве вр ли не, за то што 
их је тре зве ност у по гле ду ре ал не људ ске при ро де од ве ла дру гим пу тем, 
али и та да да би се спро вео Хри стов за вјет бри ге за чо вје ка и ње го вог 
(ово зе маљ ског) спас(ењ)а – од се бе са мих. Украт ко, Ин кви зи тор и „ин кви-
зи то ров ци” очу ва ли су „Хри сто во цар ство” и Хри стов за вјет – ње го вим 
су штин ским кри во тво ре њем, са крив ши, на рав но, од ста да окол ност сво-
је хри сто од сту пи ло сти, упо р ним по зи ва њем на Ње га и на сво је на вод но 
хри сто сљед бе ни штво. Иро нич но, Ин кви зи тор је остао „вје ран” Ису су 
за хва љу ју ћи сво јој из да ји, а Бо го чо вјек је го то во упро па стио чо вје ка за-
хва љу ју ћи сво јој без гра нич ној љу ба ви пре ма ње му. Да кле, Христ се по-
ка зу је као тра гич ни тво рац дје ла спа са чо вје чан ства, чи ји пад у ме га и-
ро ни ју при кри ва ју они ко ји се нео сно ва но по зи ва ју на Ње га.

Иро ниј ска ди ја лек ти ка, та пре по зна тљи ва од ли ка ра них Пла то но вих 
ди ја ло га, у ср жи је и драм ске струк ту ре, али и кон цеп ту ал них и прак тич-
них ди ле ма ко је се из ла жу у овом ре мек-дје лу ду хов ног ис ку ства и ства-
ра ња. У њој се су сре ћу, че о но до ди ру ју су прот но сти, кон цеп ту ал но се 
пре пли ћу, али се, на кон цу, прак се о ло шки раз во де. То успје ло до во ди до 
пој ма Ро за нов: „У њој [Легенди] се ва тре на љу бав пре ма чо ве ку спа ја с 
крај њим пре зи ром пре ма ње му, крај њи скеп ти ци зам са ва тре ном ве ром 
[...] за ми сао нај ве ћег зло чи на ко ји је ика да био из вр шен у исто ри ји са не о бја-
шњи во ве ли ким раз у ме ва њем пра вед ног и све тог.” [Розанов 1982: 317; ис та-
као Ч. К.]. Но ту „нео бја шњи вост” не пу них сто ти нак стра ни ца ра ни је сам 
је „об ја снио” – ука зу ју ћи на не по но вљи ву До сто јев ско ву спо соб ност „у 
се би да са ста ви о̓ба по но ра – гор њи и до њиʼ” [Розанов 1982: 224]. На тај 
на чин, ја сно је, књи жев но струк тур ној и пој мов ној ли ни ји при дру жу је се 
тре ћа – ис ку стве но-би о граф ска: „Пре жи вев ши у се би са мом ти тан ску 
бор бу с Бо гом, До сто јев ски је са чу вао раз у ме ва ње за нај у зви ше ни је стра-
не та кве по ја ве” [Лоски 1982: 189]. До сто јев ски је већ био на Ива но вој, па 
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и на Ин кви зи то ро вој стра ни, и над ни јев ши ду шу над по но ром, по вра тио 
се. За то та ко и убје дљи во без ма ло „ва ја њи хо ве ка рак те ре, али и не оста-
је на њи хо вој по зи ци ји”. Мо гло би се чак ре ћи да ње гов ду хов ни пут не 
са мо кон цеп ту ал но не го и нор ма тив но пред ста вља ин вер зи ју Ин кви зи-
то ро вог, с тим што се До сто јев ско ва лич на ду шев на ди ја лек ти ка – ма кар 
у иде ал ној екс тра по ла ци ји – окон ча ва је ван ђе о ским, а Ин кви зи то ро ва 
ад ским ис хо дом. 

Ге ни јал ни ди ја лек тич ки иро ни зам До сто јев ско ве па ра бо ле пре ла зи 
у на ред ну, ви шу фа зу Ин кви зи то ро вим нео че ки ва ним пи та њем-тврд њом, 
ко јим он тра жи при зна ње од Бо го чо вје ка за сво је то бо же су штин ско из вр-
ше ње Ње го во га дје ла, тј. за на вод но ис пу ње ње Ње го вих ци ље ва, на дру-
га чи ји, мо гу ћи, „ре ал ни ји” на чин: „Ре ци, је смо ли би ли у пра ву ка да смо 
про по ве да ли и по сту па ли та ко? Зар ми ни смо во ле ли чо ве чан ство кад смо 
та ко сми ре но схва ти ли ње го ву не моћ, са љу ба вљу олак шав ши ње го во 
брем[е]? ” [Достојевски 1988/1: 282]. На је дан из о па чен на чин Ин кви зи тор 
по ка зу је да му је Хри стос и да ље дра го цјен и мје ро да ван, јер да је – пре ма 
вла сти том са мо ра зу ми је ва њу – у пот пу но сти пре зрео Хри ста и ње го во 
дје ло, при зна ње му од Ње га не би би ло нео п ход но. Ко би тра жио при зна-
ње од не ко га ко се опа жа и ту ма чи са мо као не при ја тељ? За пра во пра во 
не при ја тељ ство је и по сље ди ца не мо гућ но сти до ла ска до би ло ка кво га 
(уза јам но га) при зна ња. А Ин кви зи тор по ку ша ва не што што је има нент но 
кон цеп ту ал но те шко за ми сли во – да ис тра је у сво јем не при ја тељ ству Хри-
сту, тј. ње го вом по ви је сном дје ло ва њу, а да од ње га до би је при зна ње – за 
успје шни је, чак је ди но мо гу ће пре тва ра ње у дје ло оно га што је Бо го чо вјек 
био на у мио. Ин кви зи тор је тра гич ни сљед бе ник Исус, ко ји је за вр шио у 
из да ји Ису са, али не за то што је на про сто из дај нич ке на ра ви, као Ју да, 
већ за то што га вјер ност Ису со вом по зва њу на гна ла на из да ју Ису со ве 
лич но сти.

Ин кви зи то ро ва љу бав пре ма ни ском, не по пра вљи во па лом чо вје ку 
по чи ва на зна њу и на са ми ло сти, јер се он ода звао ва па ју сла бе људ ске 
фе ле: „[с]пасите нас од нас са мих” [Достојевски 1988/1: 283]. Ин кви зи тор 
и ње гов сој спа сли су на вод но чо вје ка од се бе са мо га, и ти ме су по ста ли 
истин ски ју на ци чо вје чан ства, тј. ње го ви пра ви спа си о ци. Уто ли ко, Се-
виљ ски ин кви зи тор без ма ло твр ди да је Ње го во дје ло, тј. дје ло ње га и 
оних ко ји су та ко по сту па ли при је ње га и ко ји ће то чи ни ти и по сли је њега, 
хри сто су шни је од на вод но про ма ше ног дје ла Хри сто во га.

До сто јев ско ва ме та фи зич ко-драм ска гра да ци ја сље де ћим ко ра ком 
пре ла зи у ви шу фа зу:

И ако у име хле ба не бе ског по ђу за то бом хи ља де и де се ти не хи-
ља да, шта ће она би ти са ми ли о ни ма и де се ти на ма хи ља да ми ли о на 
би ћа ко ја не ће би ти у ста њу да пот це не хлеб зе маљ ски ра ди хле ба 
не бе ског? Зар су те би дра ге са мо де се ти не хи ља да ве ли ких и сна жних, 
а оста ли ми ли о ни сла бих [...] тре ба да по слу же са мо као ма те ри јал 
ве ли ким и сна жним? А не, на ма су дра ги и сла би. Они су по роч ни и 
бун тов ни ци, али на кра ју ће по ста ти по слу шни. Они ће нам се ди ви-
ти и сма тра ће нас бо го ви ма. За то што смо им се ста ви ли на че ло и 
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при ста ли да под но си мо сло бо ду и го спо да ри мо њи ма [Достојевски 
1988/1: 278; ис та као: Ч. К.].

По бу ње ник је онај ко се бу ни због не прав де и/или не сло бо де, јер бу-
ни ти се због не прав де зна чи не при ста ја ти на не сло бод ни жи вот ко ји на 
њој по чи ва. Ипак, иа ко је ово из вор но зна че ње по бу ње ни ка и по бу ње ни-
штва, Ин кви зи тор пра ви раз ли ку из ме ђу по бу ње ни штва/бун тов ни штва, 
као вјеч но га не за до вољ ства и не при ста ја ња ма ло сло вје сних ство ре ња 
сла бо об да ре них вр ли ном, ко ји сво ју ду хов ну убо гост без на де жно „на-
док на ђу ју” по вре ме ним, би ло ви тал но-ци клич ним или ре сен ти мен том 
мо ти ви са ним по бу на ма про тив по рет ка. Хро нич ни по бу ње ник ни је онај 
ко ји уста је ра ди сло бо де, већ онај ко, бу ду ћи, као ем пи риј ска осо ба, ли шен 
до вољ ног сте пе на и мо рал не и ра зум ске вр ли не, уста је про тив би ло ка квог 
по рет ка – био он за сно ван на прав ди или не прав ди. Да би чо вјек уста јао 
за сло бо ду он мо ра зна ти да је пре по зна, јед на ко као и не сло бо ду. Ако је 
не о бра зо ван, од но сно ако је не про ду хо вљен, он ће у сва ком по рет ку ви-
дје ти не сло бо ду, као оли че ње ус кра ће но сти ње го вих, ма ка ко мо жда би-
зар них про хтје ва, и уто ли ко раз лог за по бу ну. Та кав хро нич ни по бу ње ник 
је зло срећ но он то ло шко па стор че по ви је сти ко је не раз ли ку је сло бо ду од 
роп ства, и ко је, у сво јој ду хов ној убо го сти, стал но ка зу је Не, не са мо сва-
ком ци ви ли за циј ско-кул тур ном обра сцу – био он пра ве дан или не пра ве-
дан – већ и до вр ше њу, од но сно опле ме ње њу сво је за те че не, си ро ве на ра ви. 
Вјеч ни по бу ње ник („ре во лу ци о нар”) је за пра во вјеч ни при ми ти вац.

Со ју упра вљачā свој стве на је по ви ше ном сви је шћу о ср жи con di tio 
hu ma ne-е, на шта се у ре ал но сти ре а гу је дво ја ко. Пр ва мо гућ ност је од лу-
чи ти се за се бе – да ва њем при стан ка на но ше ње кр ста сло бо де, уз из ри-
чи ту из вје сност о то ме шта све то со бом но си. То ме мо же, али не мо ра, 
да се при кљу чи од лу ка за дру ге, за све оста ле, ко ји ни је су ка дри за муч-
но су о ча ва ње са вла сти том сло бо дом. Ова од лу ка за дру ге и у име дру гих 
ком пле мен тар на је пре ћут ној од лу ци тих дру гих да из бје га ва ју сво ју сло-
бо ду. Са мо ста вља ње на че ло сла бих ра ди го спо да ре ња њи ма ни је пр вен-
стве но из раз не ка кво га вла сто љу бља, већ је то са мо спољ ња по јав ност 
су штин ског до га ђа ја при хва та ња на се бе бре ме на ту ђих сло бо да. Да кле, 
вла сто љу бље би, стро го узев ши, тре ба ло би ти из о па че ње љу бећē бри ге 
ја ких за сла бе. На про тив, „ин кви зи тор ски” дру штве ни с(л)ој вла сто др-
жа ца ан тро по ло шки је од ре ђен као тип љу ди спо соб них и вољ них да на 
сво јим пле ћи ма по не су те рет све ко ли ке људ ске сло бо де – из љу ба ви пре ма 
људ ском пле ме ну, ко је је, с из у зет ком ро ђе них за сло бод ност, не до ра сло 
та квом за дат ку. Уто ли ко, Ве ли ки ин кви зи тор и ње му слич ни чи не тип 
псе у до хри шћан ског нат чо вје ка.

Шта би се де си ло да ни је би ло овог, бла го ре че но, не баш оп ште о чи-
глед ног чи на (све)чо вје ко љу бља, при том у по ви је сно по јав но че сто праће-
ном и окрут но сти ма сло бо до но сних упра вља ча пре ма сло бо де не у до сто-
је ни ма? То се да ло на слу ти ти још за До сто јев ско во га жи во та, што је на 
не про ла зан на чин учи нио у Злим ду си ма. Ипак дви је го ди не по сли је ње-
го ве смр ти ро ђе ни Ор те га и Га сет [José Or te ga y Gas set] и кон цеп ту ал но 
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је – не са мо умјет нич ки ми са о но, као Фјо дор Ми хај ло вич – овје ко вје чио тај 
ме та фи зич ки до га ђај, пре то чив ши га у иде ју по бу не ма са. Та фик тив на, 
ме та фи зич ка го ми ла, ко ја је у мо дер но сти не ко ли ко пу та, за хва љу ју ћи 
ус пје си ма ста вро гин ско-ши га љов ских „по ли тич ких тех но ло га”, и по ви-
је сно фак тич ка би ва ла ин-сце ни ра на као ко лек тив ни ква зи ак тер ве ли ких 
пре вра та („ре во лу ци ја”) – са ста вље на је од не ка да шњих при но си ла ца 
сво је сло бо де, ко ји су у јед ном по ви је сном тре нут ку од у ста ли од ње ног 
при но ше ња. Та да се мо гло схва ти ти да од ри ца ње од сво је сло бо де ни је 
јед но кра тан и не по вра тан до га ђај, већ не што што мо ра да се де ша ва сва-
ко днев но да би чи тав „ин кви зи тор ски” со цио-мен тал ни аран жман оста јао 
на сна зи, али и сто га што сва ког тре нут ка мо же би ти по ву че но – би ло 
та ко што ће се по је ди нац про бу ди ти за вла сти ту сло бо ду и при ста ти на 
њу, би ло та ко што ће се при дру жи ти от по чи њу ће-от по че лој по бу ни ма са.

Ег зи стен ци јал но по сма тра но, при кљу че ње њој пред ста вља не а у тен-
тич ну ва ри јан ту при стан ка на вла сти ту сло бо ду – јер се ти ме за пра во 
тра жи пра во на не у сло вље но, ау то ном но дје ло ва ње, али без при хва та ња 
те ретā ну жно сти и, у крај њем, ви ше стру ких од го вор но сти. По бу ње ник 
из ма се, да кле, оста је не-од го во ран, као и ње го ва не сло бод на пре те ча, 
али за то он по те же за пра вом – ко је се исто риј ски нај по сли је опри мје ру-
је у ви ду „Правā чо вје ка и гра ђа ни на” – ко је за ви дљи во пре по зна је код 
упра вљач ког со ја, „пре ви ђа ју ћи” при том њи хов ко ло сал ни ме та фи зич ки 
те рет оп ште људ ске сло бо де. Због те по гре шне пер цеп ци је, по бу на ма са, 
и ка да исто риј ско по ли тич ки ус пи је, окон ча ва се ег зи стен ци јал ним сло-
мом „ума со вље никā” – та ко што по бу ње ни ци из ма се по но во „вра ћа ју” 
вла сти ту сло бо ду, с том раз ли ком што је са да тај пре ћут ни „чин” за ба-
шу рен ма сов ном кул тур ном ин ду стри јом про из вод ње при ви да сре ће, 
по ли тич ким па ра по зо ри штем зва ним „из бо ри”, при че му се упра вљач ки 
слој из не ка да шњих свје сних но си ла ца бре ме на сло бо де цје ло куп ног чо-
вје чан ства пре о бра жа ва у тип ма ни пу ла то ра ко ји има ју слич не иде а ле 
као и „њи хо во” ста до. Они сто га ни је су спрем ни да при хва те од го вор ност 
за све, већ с ко ло сал ном нео д го вор но шћу вла да ју сви ма ра ди оства ри ва-
ња пар ти ку лар них ин те ре са, а у име, у крај њем, „пле беј ских” иде а ла (у 
Ор те ги ном сми слу) ко је ди је ле са пот чи ње ни ма. По сли је успје ха по бу не 
ма са мал те не би ло ко из тoг отрг ну тог ста да мо же се на ћи на ње ном че-
лу – без од го вор но сти, без по рет ка, без истин ске бри ге за чо вје ка, не 
са мо за дру гог не го и за се бе са мо га. Шта ви ше, „нат чо вјек” мо жда ни је 
ни шта ви ше до зло слут ни од јек по чет ка, од но сно на ја ва до вр шет ка те 
по бу не. Мо гу ће је да се „нат чо вјек” од „пот чо вје ка” не раз ли ку ју ето сно-
он тич ки, да кле ни ка квим ви шим ка рак те ром ни ти по зва њем, већ са мо 
за „под зем ног чо вје ка” ти пич ном др ско шћу об ма не – се бе и свих дру гих 
– ко ја да је „овла шће ња” за пре о крет по рет ка, од но сно за са мо ста вља ње 
на че ло „ста да” [Шестов 1979: 129–130, 147–148].

Си гу ран знак да се До сто јев ско во ви ђе ње бун тов нич ких „не до вр ше-
них, проб них, за под смех са зда них ство ре ња” [Достојевски 1988/1: 286] 
укла па у Ор те ги ну па ра диг му, тј. да је До сто јев ски у Ве ли ком ин кви зи-
то ру био ор те ги ста avant la let tre, ако не и на дах њи вач брит ких иде ја 
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шпан ског ми сли о ца, ви ди се и по ин си сти ра њу зна ча ја сре ће код сла бог 
чо вје ка ма се: „И сви ће би ти срећ ни, сви, ми ли о ни би ћа, осим сто ти не 
хи ља да упра вља ча њи хо вих. Јер са мо ми ко ји чу ва мо тај ну, са мо ће мо 
ми би ти не срећ ни. Би ће хи ља де ми ли о на срећ не де це и сто хи ља да стра-
дал ни ка, ко ји су узе ли на се бе про клет ство по зна ња до бра и зла” [Достојев-
ски 1988/1: 284]. За Ор те гу, на су прот „ро ђе ним” пле ме ни та ши ма – ко ји 
то је су по осо бе но сти сво је жи вот не вр ли не, а не по слу чај ној чи ње ни ци 
при пад но сти не ком дру штве ном сло ју – те жња за сре ћом и, упра во сра-
змјер но то ме, бјек ство од од го вор но сти – кључ не су он то-ка рак те ро ло шко 
осо би не пле беј ско га ти па. Но, док код „Ор те ги них” пле ме ни та ша не сре-
ћа ни је не из бје жни ис ход све оп штог жи вот ног из бо ра, ко ји се чи ни у име 
пре га ла штва у не из вје сност, „Ин кви зи то ро ви” упра вља ча не ми нов но 
за вр ша ва ју у не сре ћи. Дру ги, још ва жни ји мо мент на зна чен на овом суд-
бо но сном мје сту је сте да раз ли ко ва ње до бра и зла ни је од ли ка свих љу ди, 
већ са мо (са мо)иза бра них, не срећ них упра вља ча. Дру гим ри је чи ма, то-
бо жња сре ћа пра те ћа је по сље ди ца за бо ра ва истин ске раз ли ке до бра и 
зла, јер ко њу за и ста по зна је, пре ма ово ме, не мо же би ти сре ћан.

На и ме, пре ма ово ме, исти на је да се чо вјек то бо же не мо же утвр ди-
ти у до бру, „на ста ни ти” се у ње го вој бли зи ни, тј. исти на го во ри у при лог 
(ре ал но сти) зла. И за то, на су прот со кра тов ском схва та њу да ни ко не мо-
же на мјер но чи ни ти зло, Ве ли ки ин кви зи тор пра ви суд бо но сни за о крет, 
бу ду ћи да и онај ко ту раз ли ку до бро ра зу ми је – мо же свје сно иза бра ти 
зло. Исти на је ов дје ви ша ври јед ност од до бра, као што су, на дру гој стра-
ни, исти на и до бро су ко бље ни, тј, на вод но, не спо ји ви. Онај ко свје сно 
уста је про тив до бра на се бе на вла чи про клет ство, али са мо за то што је у 
си ту а ци ји на вод не не спо ји во сти дви ју вр хун ских ври јед но сти – до бра и 
исти не – а у не мо гућ но сти њи хо вог по сре до ва ња и из ми ре ње, у том кјер-
ке го ров ском или-или – иза брао исти ну, за рад сре ће ми ли онā, тј. за рад 
чо вје ко љу бља, као ре а ли стич ки пре ту ма че но га До бра. Ка ко је мо гу ће да 
огром но ста до сла бих мо же би ти у за блу ди у по гле ду раз ли ке до бра и 
зла? Они, на рав но, не мо гу би ти жр тве ко лек тив не ам не зи је, али зна ње за 
по сто ја ње те раз ли ке не мо ра ну жно во ди ти ду бин ском по зна(ва )њу  њене 
при ро де. Шта ви ше, ма ни пу ли са ње етич ком сви је шћу ма ло свје сног ста да 
мо же би ти „по го дан” на чин да се у име по зи ва ња на До бро ста до ефек-
тив но до ве де у ста ње по му ће но сти или чак за бо ра ва раз ли ке до бра и зла. 

По бу ње на ма са, са ста вље на од не ка да шњих до бро вољ но-пре ћут них 
„аб ди ка торā” сло бо де (не са мо он то ге нет ски не го и фи ло ге нет ски по сма-
тра но), од ба цу је оно што Ор те га на зи ва „ко смич ким тла че њем”, ко је су 
ари сто кра те – не као дру штве ни слој, већ као ан тро по ло шки сој – би ли 
при хва та ли и но си ли и у сво је и у име свих оста лих. Да кле, за јед нич ко 
стра дал ном со ју Ин кви зи то ро вом и Ор те ги ним пле ме ни та ши ма је сте 
са мо при је гор и жр тво ва ње за дру ге – са мо што то пр ви чи не у име мал-
ре а ли зма (схва та ња о нео до љи во сти ствар но сти зла), док ор те гин ска 
иде ја бла го ста ња не са мо што не мо ра би ти ве за на за зло не го, као иде ја, 
под ра зу ми је ва над-де тер ми ни са ност ре ал ним, као и про јек ци ју до бро-
би ти (бла го-би ти). Ко смос, као по ре дак, мо ра да „при ти ска”, да се но си 



као бре ме, ко је је, с дру ге стра не, нео п ход но, јер ста ње по рет ка до но си 
ви ше уљу ђе но сти, сло бо де, нај по сли је и до бра – у од но су на ста ње бес по-
ре дач но сти. Бре ме ко смо са (као оба ве за, ста ње) и бре ме сло бо де (пра во, 
мо гућ ност) – дви је су стра не ис то ко ри је ног те ре та, ко ји про ја вљу је срж 
con di tio hu ma na-e. На и ме, у бес по рет ку не ма ни ка кво га те ре та сло бо де, 
бу ду ћи да се он мо же по ја ви ти, као при ти ска ју ћи, са мо у ци ви ли зо ва ном 
ста њу. Тзв. „ко смич ко тла че ње” ко смо ло шка је про ја ва ан тро по ло шке 
con di tio li be ra, јер чо вјек мо же би ва ти сло бо дан са мо под те ре том из вје-
сних дру штве но-за јед нич них по тре ба и нео п ход но сти – ни ка ко у „бес те-
жин ском ста њу” ди вље акул тур но сти, гдје по сто ји са мо при род на ну жда. 
И сло бо да и нео п ход ност мо ра ју се, да кле, при хва ти ти ујед но, као раз но-
по јав ни об ли ци чо вје ко вог ис то ко ри јен ског кул тур ног ста ња. Ако не ки за 
то мо жда ни је су ка дри, то ће, ка ко ви ди мо – и код До сто јев ског и код Орте-
ге – мо ра ти учи ни ти не ко дру ги умје сто њих. Сва ка ко, ту оста је зна чај на 
раз ли ка из ме ђу два ти па, или мо жда са мо дви је де скрип ци је, (под)но си ла-
ца све ко ли ке људ ске сло бо де, бу ду ћи да шпан ски ми сли лац – иро нич но, 
на тра гу фик тив ног Ве ли ког ин кви зи то ра из шпан ске Се ви ље – ари сто-
крат ски слој по сма тра као ти тан ске до бро чи ни те ље остат ка чо вје чан ства.

Ипак, да ствар бу де још за ни мљи ви ја и, „вје ро до стој ни ја”, бу ду ћи 
да „ком пли ка ци ја” о ко јој ће би ти ри је чи, при је пред ста вља сло же ност 
људ ске си ту а ци је, Ве ли ки ин кви зи тор не оста је код „ан тро по ло шког пе-
си ми зма”, што је, не ма сум ње, во де ћи тон ње го вог схва та ња (ве ћин ско га) 
чо вје ка, те ње го вог, то ме од го ва ра ју ћег оп хо ђе ња с њим. Ме ђу тим, овај 
до да так при је се мо же схва ти ти као свје сно за го нет ни уме так не го као за-
о крет у од но су на во де ћу ли ни ју ин кви зи то ров ске ан тро по ло шке ети ке. 
Он, на и ме, за чо вјек – чо вје ка уоп ште, што укљу чу је и „чо вје ка ста да”, 
ка же и ово: „Јер тај на по сто ја ња чо ве ко вог ни је у са мо у то ме да жи ви, 
већ у то ме због че га жи ви. Без по у зда ног са зна ња због че га жи ви чо век 
не ће при ста ти да жи ви, и пре ће уни шти ти се бе не го што ће оста ти на 
зе мљи – па ма кар око ње га би ли све са ми хле бо ви” [Достојевски 1988/1: 
279]. Ако је по рив за сре ћом кључ на осо би на етич ко-естет ски про стач ког 
(ор те гин ског) пле беј ца, та да је без у слов на те жња за иде јом, и то не би ло 
ка квом, не го оном ко ја јам чи сми сао соп стве ном жи во ту – не што што 
су штин ски од ли ку је пле ме ни та ша и што га нео по зи во раз ли ку је од пр вог 
ти па. Ово је у ви со ком сте пе ну на тра гу по зна тог кон цеп та шпан ског 
ми сли о ца иде је бла го ста ња. Су штин ска осо би на јед ног од два ју људ ских 
ти по ва – при че му је овај, без об зи ра на сво ју (ма ло)број ност – су штин ски 
људ ски, је сте не спрем ност на пу ки жи вот без („су бјек тив ног”) оправ да ња 
и сми сла. Ово је ујед но нај о збиљ ни је од сту па ње у од но су на у Ле ген ди 
мје ро дав ну ан тро по ло шко пе си ми стич ку (не и ми зан троп ску) ин те р пре-
та тив ну ли ни ју Ин кви зи то ро ву. Ипак, ова квих мје ста не ма у Ле ген ди, па 
се, чи ни се, сло бод но мо же ре ћи да ау тор не „сум ња” у пра ву на рав Ин-
кви зи то ра, од но сно „ин кви зи тор ско” дру штве ног про јек та (био он „хри-
шћан ске” или се ку лар не из вед бе). Ка ко, он да, об ја сни ти ово „ко ле ба ње”? 

Као да До сто јев ски, у сти лу Пла то но вих со крат ских ди ја ло га, при-
бје га ва ди ја лек тич кој иро ни ји, ко ја под ра зу ми је ва у књи жев ну тех ни ку 
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ми ми кри је, та ко да не са мо што ни је ја сно гдје из ју на ка про го во ра ауто-
ро во ста но ви ште не го и шта је оно што са ми ју на ци за сту па ју. Кон цеп ту-
ал но по сма тра но, Ин кви зи тор ни је мо гао за сту па ти и ово и све оно што 
да је тон ње го вом мо но ло гу с Бо го чо вје ком у там ни ци. Из лаз из ове ин тер-
пре та тив не ди ле ме мо же би ти (нај ма ње) дво јак. Или је ов дје ри јеч о „ши-
фро ва ној” исти ни ко ју, иро ни је ра ди, са оп шта ва сâм Ин кви зи тор, или он, 
упр кос сво јем ис по ви је да њу пред Го спо дом, и да ље за др жа ва круп не 
не до у ми це у по гле ду оно га нај ва жни је га у соп стве ном про јек ту, без мо гућ-
но сти да на ђе из ла за из кон цеп ту ал но-етич ке апо ри је, из елен ко са у ко ји 
је са мог се бе са тје рао. Оту да мо жда и оно жуд но тра же ње при зна ња од 
Бо га за сво је бо го от пад ни штво.

РА ЗИ ЛА ЖЕ ЊА У ПО ГЛЕ ДУ ЧО ВЈЕ КО ВЕ  
МЕ ТА ФИ ЗИЧ КЕ СУД БИ НЕ

Као об да рен бо жан стве но шћу, Хри стос је мо гао да оства ри све што 
је на шао за сход но, да му ни је би ло ста ло до људ ске сло бо де, да ни је бес-
крај но ци је нио лич ност у ње му, тј. при су ство од ра за-за мет ка вла сти те 
на ра ви у ње му. То нас до во ди до јед ног од кључ них чво ри шта Ле ген де и 
До сто јев ско вог опу са, ко јим се мо жда до ти че са ма тај на чо вје ка у по ви-
је сти. Ин кви зи тор, на и ме, из ла же ра зр је ше ње ква дра ту ре кру га чо вје ко-
вог мје ста у по ви је сти та ко што по ла зи од то га као да Бо га не ма, бу ду ћи 
да је из вор на вер зи ја Исти не ко ја по чи ва на От кро ве њу, пре ма ње го вом 
ра зу ми је ва њу, чо вје ка са мо уне сре ћи ла. Уто ли ко, Ин кви зи тор је су штин-
ски пр во пре те ча но во вје ков ног, се ку лар ног ху ма ни зма, ка кав је био не по-
знат и у ан ти ци и у сред њем ви је ку. Уз све ве ли ке раз ли ке из ме ђу ан тич-
ког-па ган ског и хри шћан ског ху ма ни зма – за јед нич ко им је што не вје рује 
да сâм чо вјек мо же би ти мје ра, а са мо људскō осло нац све ко ли ког ко смоса.

Ве ли ки ин кви зи тор је, на свој на чин, очин ски за бри нут за чо вје ка, 
и по ку ша ва да му по мог не из са жа ље ња над ње го вом ни штав но шћу и 
бес по моћ но шћу, док но во вје ков ни ху ма ни сти, на ро чи то они се ку лар ни, 
ње га иде а ли зу ју. О оба слу ча ја, ми сли се и дје лу је без Бо га, са мо што је 
у пр вом слу ча ју то при кри ве но, као тај на, ко ја по сли је не ког вре ме на, 
не ми нов но, мо ра иза ћи на ви дје ло, али не та ко што ће је не ко раз об ли-
чи ти, већ та ко што ће по ста ти ви дљи во оно од че га се већ не ко ври је ме 
по тај но по ла зи ло – да тре ба дје ло ва ти као да Спа си те ља не ма, од но сно 
уз су спен зи ју не ких од кључ них по став ки ње го вог От кро ве ња. Ин кви-
зи то ров чо вје ко пре зир ни (не и ми зан троп ски!) пе си ми стич ки ху ма ни зам 
ну жна је исто риј ска прет по став ка чо вје ко во зди жу ћег, от пи ми стич ног 
ху ма ни зма, ко ји из ри чи то ис по ви је да не по треб ност Бо га, да би вр ло брзо 
ди вин зо вао чо вје ка у се ку лар ног Чо вје ко бо га. За јед нич ко об је ма вер зи-
ја ма без-Бо жног ху ма ни зма је сте те мељ на хи по те за о ау то ре фе рент но сти 
– на су прот по и ма њу хе те ро ре фе рент но сти Бо жан ског сви је та.

Свје то на зор с ова квим по ла зи штем има нај ди рект ни је, да ле ко се жне 
по сље ди це на по и ма ње чо вје ко вог по ви је сног оп стан ка. Ако се по ђе од 
чо вје ко ве со цио-ко смич ке са мо до вољ но сти, та да ће се при је или по сли је, 
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при осми шља ва њу ње го вог ко лек тив ног, вре мен ског оп ста ја ња, до ћи до 
те зе о нео п ход но сти ко нач ног за о кру жи ва ња иде а ла људ ске ег зи стен ци-
је – као ре а ли зо ва ног иде а ла. Баш то је би ла за ми сао свих то та ли зу ју ћих 
но во вје ков них иде о ло ги ја, ко је су се у прак си ис по ста ви ле као то та ли-
тар не. Њи хов циљ је био уре ђе ње чо вје чан ства у скла ду с јед ном све о бу-
 хват ном иде јом, при че му је, по пра ви лу, свр си (цје ли ни) мо ра ло би ти 
под ре ђе но сред ство (по је ди нац). Ме ђу тим, исто риј ско ис ку ство је по ка-
за ло да је на пу ту до Чо вје чан ства чо вјек би вао не са мо сред ство не го да 
је и чо вјеч ност у чо вје ку стра да ва ла, при че му су ис ход би ле чу до ви шне 
иде о ло шке прак се, за по че те у име људ ске сре ће. За то чо вјек мо же би ти 
сред ство за не што ви ше од се бе са мо га, ако то во ди оства ре њу – ње го вом 
лич ном или ње го ве за јед ни це. Он чак мо же се бе до бр о вољ но жр тво ва ти 
за рад без у слов них ври јед но сти (сло бо де, исти не, прав де), али оно чо вјеч-
но у чо вје ку не сми је би ти сред ство, а ка мо ли жр тва ни ка квог иде о ло шки 
про јек то ва ног Чо вје чан ства. Шта ви ше, пар ти ку лар на, на са мој се би, тј. 
на иде о ло шкој са мо-во љи по чи ва ју ћа про јек ци ја Чо вје чан ства баш то 
тра жи као свој услов и/или као сред ство, и уто ли ко је то си гу ран знак да 
је та кав свје то на зор не при хва тљив.

Чо вјеч ност у чо вје ку не узи ма ти за сред ство – то је кри те риј раз гра-
ни че ња из ме ђу при хва тљи ве и не при хва тљи ве ме ђу људ ске сва ко днев не, 
од но сно исто риј ске прак се. И баш на ра тор Ле ген де, Иван Ка ра ма зов, кога 
Сер геј Бул га ков на зи ва „свјет ским [књижевним] обра сцем” – као што су 
то, на при мјер, Фа уст, Дон Ки хот, Ха млет, бу ду ћи да су у тран се по хал ној 
кул тур ној уо бра зи љи, због сво је узор но сти, по ста ли ти по ло шки „су шта-
стве ни ји” од ве ћи не фак тич ки ре ал них љу ди – ис ти че не при хва тљи вост 
би ло ка квог оп ште га пла на, уко ли ко он тре ба би ти пла ћен су зи цом не-
ви ног дје те та ко је стра да на прав ди Бо га. (До ду ше, њи хо ва „свјет скост” 
на лич је је њи хо вог „его и зма” ко ји је по ка зао да је њи хо ва лич на дра ма 
за пра во ко смич ка, вјеч на: „Сви тра гич ни ју на ци су е̓го и сти .̓ Сва ки због 
сво је не сре ће тра жи да им це ло куп на гра ђе ви на све та по ла же ра чу не” 
[Шестов 1979: 148; пре вод прилагођен]). Иа ко је ње го ва кри тич ка оштри-
ца ин тен ци о нал но усмје ре на про тив не ке оп ште хри шћан ске те о ди ке је, 
она на сва ки на чин, ако не и још ви ше, ва жи за би ло ка кав ан тро по цен-
трич ни иде о ло шки про јект. Ка ко Ло ски при мје ћу је: „Не по ве ре ње пре ма 
Бо гу, пре ма Цр кви и мо гућ но сти оства ре ња ап со лут ног до бра код Ива на 
Фјо до ро ви ча, у ве зи је с ње го вом љу ба вљу пре ма до бру...” [Лоски 1982: 184]. 
То га, да па ра фра зи ра мо Бул га ко вље ве ри је чи о Ни чеу, чи ни „не за ко ни-
тим ду хов ним си ном со ци ја ли зма” [Булгаков 1902]. С дру ге стра не, Бер-
дја јев по вла чи ди рект ну и законoмјерну ве зу из ме ђу Beликог инквизитopа 
и „пoзитивне peлигије чoвјeчанcтвa – coцијaлизма” [Бердяев 1907: 5]. Рас-
пли та ње сло же них ве за слич но сти, али и раз ли ка из ме ђу из о кре ну тог хри-
шћан ства, Ни че о вог ни хи ли зма и со ци ја ли зма од ве ло би нас пре да ле ко.

У сва ком слу ча ју, упр кос свом ци ни зму, Ин кви зи тор – ма кар ин тен-
ци о нал но-са мо ра зу ми је ва ју ћи – во ли до бро. Он не би ра, тач ни је не же ли 
зло. Он уста је про тив Бо га за то што у ње му пре по зна је сим бол оног уче ња 
ко је је у име нај ви ше ври јед но сти, а ко ја је пре ма ње му не до сти жна:
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Охо лост мо же да до ве де до ти тан ске бор бе с Бо гом, али у тој бор-
би мо же би ти у знат ној ме ри и пле ме ни тих мо ти ва. У ли ку Ива на Ка-
ра ма зо ва До сто јев ски је при ка зао упра во тај об лик охо ло сти у ко јој 
се от кри ва уз ви ше ни, по зи тив ни ис точ ник та кве стра сти – свест о до-
сто јан ству лич но сти и ње ној ап со лут ној вред но сти. У све ту ство ре ног 
лич ност је нај ви ша вред ност [Розанов 1982: 188].

Тре ба уо чи ти да је лич ност, тач ни је лич но сност у осо би, тј. чо вјеч ност 
у чо вје ку, нај ви ша ври јед ност – са мо уко ли ко се не мо же ство ри ти та ква 
за јед ни ца у ко јој ће осо ба у дру гој осо би пре по зна ва ти лич ност. Да кле, 
лич ност је нај ви ша ври јед ност уко ли ко се по ђе од то га да у по ви је сти не 
мо же на ста ти за јед ни ца лич но сти. То зна чи да ис ти ца ње лич но сти као 
нај ви шег до бра, што је ка рак те ри сти ка пер со на ли зма, тре ба да по слу жи 
као пре до хра на про тив свих про је ка та гдје би чо вјеч ност/лич но сност 
би ла све де на на пу ко сред ство, ка да је и мо гу ће да оно што је за по че ло 
као про јект оства ре ња иде а ла, ова пло ће ња до бра, бу де пре о кре нут у по-
ду хват ко ји сто ји у зна ку зла. Ка да се ство ре усло ви да се сред ство пре-
тво ри ти у свр ху – где ни је ри јеч о људ ско сти као са мо свр си – при че му 
из вор на свр ха (до бро, бла го ста ње, до бро бит) би ва „за бо ра вље на”, та да је 
ис пу њен пред у слов да се у не ком тре нут ку и зло мо же по ту ра ти као до-
бро – уко ли ко се ап со лу ти зу ју сред ства, а за бо ра ве из вор не, уоп ште но 
обич но не спор не свр хе.

Ива но ва „охо лост”, ко ју по ми ње Ро за нов, за слу жу је још ма ло па жње. 
Хри шћан ски по сма тра но, то пред ста вља др скост су ђе ња о Бо жан ском 
до мо стро ју по ко јем се рав на сви јет. Но с дру ге стра не, ако је чо вјек на пра-
вљен по по до би ју Бож јем, и ако је јед на од нај ве ћих бла го да ти спо соб ност 
раз ли ко ва ња до бра и зла соп стве ним ра зу мом, да ли се мо рал на ау то но-
ми ја сми је сма тра ти охо ло шћу? На рав но, то ни је исто што и су ди ти о пра-
вед но сти Бо жан ско га над зи ра ња свјет ских зби ва ња. У сва ком слу ча ју, 
мо рал на по зи ци ја Ива на Ка ра ма зо ва ни нај ма ње ни је за пот цје њи ва ње. 
Ако је за ње га пат ња не ви них та ко не под но шљи ва, не го во ри ли то о ње-
го вој чо вјеч но сти, ко ја би га тре ба ло учи ни ти у нај ма њу ру ку бли ским 
хри шћа ни ма. Уз сав свој ци ни зам и оштри ну у су ђе њу о ствар ним љу ди-
ма, Иван во ли чо вје ка, као и „ње гов” Ве ли ки ин кви зи тор. Но док се Иван 
за др жа ва на не га тив ном – на мо рал ном чи ну „вра ћа њу ула зни це” и про-
гла ша ва њу без у слов но сти чо вје ко ве лич но сно сти – ме та фик тив ни лик 
(Ин кви зи тор) фик тив ног ли ка (Ива на) за по чи ње по зи тив ни про јект, чији 
је ис ход уста нак про тив Ису са/Бо га, те од у ста нак од ње га.

У све му ово ме мо жда је нај зна чај ни је да и Чо вје ко бог, чи ји је ду хов ни 
пре дак Ве ли ки ин кви зи тор, и сљед бе ни ци Бо го чо вје ка има ју за јед нич ко 
ис хо ди ште – чо вје ко љу бље. То је мо жда нај ви ша исти на по ну ђе на у Ле ген-
ди. Ипак, од на чи на идеј но га оп хо ђе ња са сво јим чо вје ко љу бљем, а за тим 
и од осо бе но сти дје лат но га оп хо ђе ња с чо вје ком, „при ма о цем” тог чо вје-
ко љу бља, за ви си да ли ће се про ду жи ти пу тем охо ло сти, са мо до вољ но сти 
ко нач ног ума, или ће се осви је сти ти сво ја ко нач ност – не не до вољ ност, 
као не по доб ност за апсoлутизовање и сво јег су ђе ња и сво јег дје ла ња. 
Идеј но ге не о ло шка јед но и звор ност бо го сљед бе ни штва и (чо вје ко љуб не) 
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бо го от па ло сти по врат но на ла зи из ра за у ди ја лек тич кој ис пре пле те но сти 
ових по зи ци ја при ли ком њи хо ве ре ал не ре кон струк ци је – при су сре ту 
Бо го чо вје ка и ти тан ске фи гу ре Чо вје ко бо га. 

Но во вје ков не без-бо жне то та ли тар не иде о ло ги је жи вје ле су од сна 
о мо гућ но сти оства ре ња ап со лут ног до бра. За раз ли ку од њих, Ве ли ки 
ин кви зи тор зна да то ни је мо гу ће, и да је оно што он ну ди, пла то нов ски 
ка за но, дру ги нај бо љи пут – сма ње ње пат ње и по ве ћа ње сре ће ство ре ња 
ко је би, да не ма („ње го вог”) про јек та ства ра ња ово зе маљ ско га цар ства, 
због сво је мо рал не сла бо сти и ду хов не убо го сти би ло осу ђе но на вјеч ну 
пат њу. А све но во вје ков не то та ли тар не иде о ло ги је, у од ре ђе ној мје ри и 
ан тро по ло шки ци ни зам по ли тич ког ли бе ра ли зма, про и за шле су из ман-
ти је Ве ли ког ин кви зи то ра. На и ме, он, као и њи хо ви ко ри фе ји, вје ру је да 
зна (ап со лу ти зо ва ну, „зем но цен трич ну”) Исти ну, као и да има сна ге да 
жи ви по њој. На да ље, он се с мје ша ви ном пре зи ра и љу ба ви оп хо ди с они-
ма ко ји ни је су има ли спо соб но сти и спо зна ју (аван гард ни нат чо вјек има 
сна ге да по не се те рет сло бо де ци је лог чо вје чан ства/ци је ле на ци је, да би 
до нио сре ћу свим љу ди ма/су -На род ни ци ма) и за то што има смје лост да на 
сво ја пле ћа ста ви те рет чи та вог сви је та, да по ста не оли че ње (над-)чо вје ка 
као мје ре свих ства ри. То што се Ин кви зи то ров ти тан ски ан тро по ме три-
зам фор мал но-јав но по зи ва на Бо га ни шта су штин ски не ми је ња, бу ду ћи 
да је не са мо он су штин ски бо го от пао не го је то и нај су штин ски ји дио 
са мо сви је сти оне цр кве ко ја се од ре кла Бо га.

Ин кви зи тор, ме ђу тим, не при зна је сво је су штин ске пре ми се – да је 
окре нуо ле ђа Бо гу, да чо вје ка сма тра јад ним и да је ње гов про јект нај бо-
ље што се мо же по сти ћи, ка да оби чан чо вјек већ ни је ка дар за бо ље. На-
про тив, он при зи ва и „ре кла ми ра” зе маљ ско „Цар ство Бож је”. Он, да кле, 
не ап со лут из да је за ап со лут – зна ју ћи да иде алнō не мо же би ти ре а ли зо-
ва но. Ре ал но је од мјер љи во иде ал ним, али га у вре ме ну не мо же нео по-
зи во ова пло ти ти и ти ме окон ча ти до га ђа ње по ви је сти. За то по ви је сно 
ври је ме не мо же има ти крај. За то, на су прот ам би ци ји вре мен ског из ми-
ре ња ре ал ног и иде ал ног, ко је ни је мо гу ће, и ко је се уви јек из врг не у зло 
жр тво ва ња ре ал них љу ди нео ствар љи вим, а у го рем слу ча ју и по гре шним, 
чак не до стој ним иде ја ма, тре ба уве сти пре до хран ски, ре гу ла тив ни кри-
те риј про тив свих ве ли ких про је ка та уза јед ни че ња на ро да/чо вје чан ства 
– пер со на ли стич ки кри те риј без у слов не ври јед но сти људ ске лич но сти. 
Но он, за раз ли ку од не ких по зна тих пер со на ли стич ких уче ња, не би смио 
под ра зу ми је ва ти ап со лут не ври јед но сти ре ал них љу ди, као хи по те тич ку 
исти ну ап со лу ти зо ва ња ре ал но сти људ ско га – ко ли ко год она у кон крет-
ним слу ча је ви ма би ла да ле ка од иде а ла људ ско га. На про тив, ту би би ла 
на дје лу до дје ла су штин ске ври јед но сти оном лич но сно ме у чо вје ку, да-
кле, оно га што га чи ни ка дрим да се од но си пре ма нај ви шем, без у слов но 
ври јед ном, не про ла зном. То ни је ни при мат иде је пред ре ал но шћу (то је 
Хе гел, а на ње го вом тра гу, до ду ше уз до дат но по јед но ста вљи ва ња, и све 
то та ли тар не иде о ло ги је), ни ти пак ре ал но сти пред иде јом (та ко што је 
ре ал ност по ста ла „иде а ли зо ва на” – иде о ло ги ја људ ских пра ва), већ нор-
ма тив ни при мат иде ал но га у ре ал но ме у од но су на све дру го че га има у 
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ре ал но ме. Ка да је ри јеч о чо вје ку и ње го вој (фи ло соф ској) пси хо ло ги ји, 
та кав од нос кон цеп ту ал ног при о ри те та, ма кар за по тре бе ове ана ли зе, 
на зва ће мо истин ским пер со на ли змом.

Су шти на та кве по зи ци је би ла би у то ме да чо вје ка чи ни за и ста ври-
јед ним оно су штин ско, за и ста лич но сно, а не пу ка чи ње ни ца што је он, 
ро див ши се као чо вјек, не ка ква ем пи риј ска осо ба. То зна чи да га не при-
ко сно ве ним чи ни ре ал но при су ство иде ал но га у ње му – па ру си ја вјеч ног 
Обра за – у мје ри у ко јој она је сте при сут на у кон крет ном по је дин цу. Ипак, 
бу ду ћи сло бо дан, што под ра зу ми је ва сло бо ду да се и од сво је ду ше чи ни 
шта је по је дин цу во ља, чо вјек мо же при су ство тог вјеч ног Обра за, оно га 
што га спа ја са Вјеч ним (Бо гом нај по сли је), то ли ко уна ка зи ти, да ње го во 
(по нов но) про ја вљи ва ње по ста не (вр ло) ма ло вје ро ват но. Исти на, хри-
шћан ство, док три нар но-те о ло шки, вје ру је да је по вра ћај су штин ски ду-
шев но га мо гућ уви јек и код нај го рих гр је шни ка, чак и код са мо га узо ра 
гр је шно сти, Па лог ар хан ђе ла – Са та не.

ТЕ РЕТ СЛО БО ДЕ

Бор ба но си ла ца оп ште људ ске сло бо де с те ре том ко ји ве ћи на љу ди 
осје ћа но се ћи га, окон ча на је уз из вје сност – не ће мо ре ћи „по ро бље них”, 
већ обе сло бо ђе них ми ли о на – да су они за и ста сло бод ни, и да, шта ви ше, 
вр ху нац њи хо ве лич не сло бо де ле жи упра во у ње ном „вра ћа њу” ка дри ма 
да по не су те рет и ту ђе и соп стве не сло бо де – у дез и лу зи о ни са ном го спо-
да ре њу над њи ма:

Пет на ест ве ко ва му чи ли смо се са сло бо дом, али са да је то за-
вр ше но и то по у зда но. [...] Ипак, знај да су са да и упра во са да ти љу ди 
убе ђе ни ви ше не го икад, да су пот пу но сло бод ни. А они су нам доне-
ли сво ју сло бо ду и по кор но је по ло жи ли пред на ше но ге [Достојевски 
1988/1: 275–276].

Та ква је суд би на „дје це сло бо де” [Достојевски 1988/1: 281], ко ји ма је 
су ђе но да за у ви јек оста ну дје ца, у не про ла зном „ма ло љет ству”. Ко на чан 
по ви је сни ис ход та квог по ду хва та по ни ште ња сло бо де за рад ко лек тив ног 
уо бра же ња сре ће из гле да ова ко: „Го во ре и про ри чу да ћеш ти по но во доћи 
и по бе ди ти, да ћеш до ћи са сво јим иза бра ни ци ма, са сво ји ма по но сни ма 
и моћ ни ма, али ће мо ре ћи да су они спа сли са мо се бе, а ми смо спа сли 
све” [Достојевски 1988/1: 284]. 

За то ни про јек то ва ни епи лог ни је из не на ђу ју ћи: „[м]и смо узе ли на 
се бе гре хо ве њи хо ве ра ди сре ће њи хо ве, ми ће мо ста ти пред те бе и ре ћи: 
ʼСу ди нам, ако мо жеш и смешʼ” [Достојевски 1988/1: 285]. Овај иза зи вач ки 
за вр ше так, без об зи ра на не сум њи во ин кви зи тор ско-ку риј ско из не вје ра-
ва ње ду ха Дје ла Ису со вог, не ка ко, на тра гу већ по ме ну тог оче ки ва ња 
при зна ња за соп стве ну из да ју, ра чу на на Ње го ву пра вед ност, ко ји би, ако 
би био без у слов но и не по гр је ши во исти но љу бив, као што је сте, на вод но 
мо рао схва ти ти да су хри сто од ступ ни ци би ли у пра ву, а не Он, јер њи хо ва 
ре ви зи ја хри шћан ства пред ста вља вр ху нац исто риј ски мо гу ћег ре ал ног 
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чо вје ко љу бља. Пре у зи ма њем те ре та укуп не људ ске сло бо де и гри је ха сој 
по зна ва ла ца чо вје ка и ње го вих истин ских љу би те ља, са свим ње го вим 
сла бо сти ма и ни ско сти ма – по сти же до бро бит свих; до ду ше, не и оно зе-
маљ ско спа се ње, али за то ис хо ду је мак си мал но мо гу ћи при вид сре ће у 
Цар ству зе маљ ско ме. Ин кви зи тор, у крај њем, не же ли при зна ње за сво је 
за слу ге, већ за то да ње го ва из да ја Ису са ни је пот пу на из да ја и да је на 
не ки на чин би ла оправ да на, из ну ђе на. Уто ли ко, у не ком сми слу, је не из-
да ја, већ ви ши, из о кре ну ти/спе ку ла тив ни об лик вјер но сти.

Ова квим за о кре том Хри стос се, ма кар у Ин кви зи то ро вом огле да лу, 
по ка зу је као етич ки мак си ма ли ста, „ели ти ста”, ко га за ни ма ју са мо ду хов-
но нај сна жни ји, а не ре ал ни чо вјек и ствар но чо вје чан ство. Он чак ин ге-
ни о зном ди ја лек тич ком иро ни јом, у ви ду „ин верз не по ви је сти дје ло ва ња”, 
Хри ста пред ста вља као про то ни че ов ца, ко ји во ди ра чу на са мо о до вољ но 
ду хов но ја ки ма, од но сно, ком пле мен тар но пр во ме, као про то хе ге лов ца, 
за ко је га су сла би са мо пу ка гра ђа за оне ко ји во де по ви јест, укљу чу ју ћи и 
зе маљ ску По ви јест спа се ња, бу ду ћи да би њен ис ход мо гао би ти спас(ење) 
са мо ма ло број них. Да кле, онај ко је под ле гао „ду ху зе мљи ном” (ка ко то 
име ну је Ин кви зи тор), ко ји на ла же сре ћу за све – умје сто сло бо де (за ду-
хов но сла бе), те власт – умје сто из вор ног Хри ста (за ду хов но ја ке) – он 
Хри сту пре ба цу је да љу де ди је ли по вр ста ма, без ма ло етич ко-он тич ким 
ка ста ма, и да је сла бој ве ћи ни, и не хо те ћи, од ре дио знат но не до стој ни-
ју суд би ну не го што су они из „стран ке” Ве ли ког ин кви зи то ра.

И Хри стос и Ин кви зи тор љу де ди је ле на дви је вр сте, са мо што то 
Христ пре ви ђа, иг но ри ше, и ти ме омо гу ћу је ду хов ну бла го дат ма ло број-
ни ма, а све оста ле, у ис хо ду, осу ђу је на про клет ство, док су прот на стра на, 
по зна ју ћи до бро чо вје ка, на сто ји да сви ма обез би је ди до бро бит – та мо и 
она ко гдје је то мо гу ће – „ти ху, мир ну сре ћу, сре ћу сла ба шних ство ре ња” 
[Достојевски 1988/1: 283]. У ис хо ду, Ин кви зи то ров де кла ри са ни фор мал ни 
ели ти зам са мо зва не ка сте све спа си ла ца – на су прот Све спа си те љу – је сте 
са мо жр тво ва ње у гри је ху и об лик ра ди кал но ре де фи ни са не „фи лан тро-
пи је”, док је Ису со во иза бра ни штво, иа ко са мо скри ве но, а, с из у зет ком 
оних вр ли ном иза бра них – по сво јем учин ку пре те жно ми зан троп ско.

Пре ба ци ва на ан тро по ло шка не зна ве ност Ису со ва у по гле ду људ ске 
при ро де уто ли ко је нео про сти ви ја, бу ду ћи да, ка ко му се пре ба цу је, „[н]иси 
оску де вао у упо зо ре њи ма и са ве ти ма, али их ни си по слу шао”. На и ме, 
„[с]трашни и му дри дух, дух са мо у ни ште ња и не би ћа [...] ве ли ки дух је 
го во рио с то бом у пу сти њи” [Достојевски 1988/1: 276]. Тај стра шни и му-
дри дух је за Ин кви зи то ра ни ма ње ни ви ше не го ап со лу тан: „[в]ећ по 
са мим тим пи та њи ма, са мо по чу ду њи хо ве по ја ве, мо гао си схва ти ти да 
не маш по сла с обич ним људ ским умом, већ са веч ним и ап со лут ним. Јер 
у та три пи та ња као да је сли ве на у це ли ну и пре ска за на це ла да ља по вест 
чо ве чан ства” [Достојевски 1988/1: 277; ис та као Ч. К.]. Ин кви зи тор по ри че 
Ису со ву при сност с на че лом зна ња, ко је при пи су је дру гој ин стан ци ји, 
чи ја се на рав ис пр ва тек тај но ви то на го вје шћу је. Чак је, то бо же, Исус по 
чу де сно сти већ са ме по ја ве Пи та ча у пу сти њи тре ба ло да по го ди о ко ме 
је ри јеч, бу ду ћи да му је не по сред ни, Бо жан ски увид на вод но био ус кра ћен, 
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као да не ма Бо жан ску при ро ду, или пак, што је дру га мо гућ ност, као да 
не Бог, већ не ко дру ги, има мо но пол на на че ло зна ња. Ар гу мент је при том 
мањ кав: ни ти је чу до ну жно до каз ап со лут но сти, по што су се, ка ко и сâм 
Исус ре че, она де ша ва ла и ра ни је. Дру го, зар би то тре ба ло да бу де упе-
ча тљив до каз Ису су, Бо го чо вје ку, да сâм Бог ни је ап со лу тан? На ро чи то 
је ва жно на гла ша ва ње да је у тим три ма пи та њи ма „сли ве на у це ли ну и 
пред ска за на це ла да ља по вест чо ве чан ства”. Пре ма ово ме, ап со лут но је 
оно зна ње ко је об ја шња ва, од но сно пред ви ђа по вест, тј. на кон цу, са мо 
зна ње (од) ово га сви је та мо же би ти ап со лут но. Ти ме се, ти пич но мо дер но, 
ово стра ност прет по ста вља оно стра но сти, а вре ме ни тост вјеч но сти, у 
че му ле жи и πρῶτον ψεῦδος мо дер ног про јек та. Ин кви зи тор, као на дах нут 
„тем по рал ним Ап со лу том”, се би до пу шта увје ре ње да бо ље зна не го Бого-
чо вјек, од но сно Бог. Ње го ва ово свјет ска му дрост за ње га је не по љу љи ва.

Шта је тај Ап со лут, или бо ље: ко је он? Дру гдје га на зи ва „ду хом зе-
мљи ним”, ов дје „ду хом са мо у ни ште ња и не би ћа”. Ка ко са мо у ни шта ва ње 
мо же би ти ап со лут но? Ри јеч је о не чем кон цеп ту ал но пре фи ње ни јем – о 
са мо по ни шта ва њу, са мо у ки да њу, о не че му што у се би оли ча ва на че ло 
(уну тра шње) не га тив но сти, ко ја се ис по ста вља и ус по ста вља не га ци јом 
сво је уну тра шње дру го сти као вла сти те пре ђа шњо сти. Ово је, вје ру је мо 
не слу чај ни, опис Хе ге ло вог по и ма ња Ап со лу та, тј. за и ста стра шног и 
му др ог Ду ха, ко ји сво ју ап со лут ност по ка зу је баш у вре ме ну, а не са мо 
у пра зном „му дро ва њу” у/о не про ла зу. Ме ђу тим, оно што се спе ку ла тив но 
од ре ђу је као Ап со лут, као моћ кон цеп ту ал не не га ци је, као му др ост ово га 
сви је та/дух  зе мљин итд. – има и сво је лич но сно ова пло ће ње. Ин кви зи тор 
и то при лич но са оп шта ва, али без ди рект ног по ми ња ња име на: „Ми ни-
смо с то бом, већ с њим, то је на ша тај на! Ми већ одав но ни смо с то бом 
не го с њим, већ осам ве ко ва. Рав но пре осам ве ко ва узе ли смо од ње га оно 
што си ти с не го до ва њем од ба цио, онај по след њи дар ко ји ти је по ну дио, 
ка да ти је по ка зао сва цар ства зе маљ ска” [Достојевски 1988/1: 282]. Уз гред, 
Цр ква, или ње но от па ло кри ло, ни је од мах при хва ти ла Бож јег Иза зи ва ча. 
Осам сто ље ћа је по ку ша ва ла да вјер но сли је ди Хри стов пут – и ни је ишло. 
И он да је при хва ће на под у ка о чо вје ку ко ју је уви јек из но ва да ва ла ствар на 
по ви јест – пре да ње се одво ји ло од пре дањ ске ства ри, ври је ме од вјеч но-
сти, а Хри сто ви „сљед бе ни ци” од са мо га Хри ста. То је учи ње но при кла-
ња њем „му дром”, „моћ ном”, „стра шном” ду ху – што су alia no mi na Са-
танинa. Ин кви зи тор га, пре ма овој фик тив ној са мо ин сце на ци ји, на вод но 
не сли је ди због свог не ка квог из вор ног „са та ни зма”, већ би ра са та но сљед-
ни штво због „ре а ли зма”, за то што Са та на оли ча ва вр ху нац по зна ва ња 
исти не (од) ово га сви је та. Он је истин ски Зна лац, а Исус, тј. Бог, „иде а-
ли ста”.

Су шти на Ин кви зи то ру бли ског са та но сљед ни штва – на су прот са-
та ни стич ком обо жа ва њу зла – је сте увје ре ње у не по бје ди вост, све ре ал-
ност ре ал ногā, не на ди ла зи во сти ово стра но га, од но сно не су шта стве но сти 
идеј но га. А, под сје ћа мо, Пла тон је по ста вио те мељ ну, пло до твор ну иден-
ти фи ка ци ју су шта ства (уси је) и обра за (еј до са), чи ме је, пре ма Ја ну Па-
точ ки (Jan Pa toč ka), са здао ду хов ни обра зац на ко јем по чи ва Евро па. Ако 
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се вје ру је да је за и ста ствар но са мо оно што је ре ал но, да ми мо и из над 
ње га не ма ни че га ви ше га до стој ни је га, за ствар ност, тј. о-ства ри ва ње 
по доб ни је га, та да из тог схва та ња о де тер ми ни са но сти фак тич ким про-
ис ти че кла ња ње пред мо ћи, а за тим и при ста нак на зло, нај по сли је и при-
ла зак ње му. Вје ро ва ти да истин ски је сте оно што је фак тич ки ре ал но, да 
ни шта не ма ја че од фак тич ке мо ћи, на кон цу во ди при кла ња њу и слу же-
њу Злу, ко је се не га тив но мо же опи са ти као увје ре ње у не по сто ја ње/не моћ 
над-ре ал но га и не-ово стра но га.

На ова кво схва та ње ин си стен ци је ре ал но га, као је ди не мо гу ће из вед-
бе оно га што је сте, од но сно што „су шта ству је”, на до ве зу је се не мо гућ ност 
по и ма ња би ло че га са мо свр хо ви то га, са мо по се би и због се бе до стој но-
га, ври јед но га, су шта стве но га. Ако је све што је сте са мо ре ал но, по чи ва 
на ре ал но ме и „ули ва” се у ре ал но, та да ни шта ни је до вољ но ва жно и 
дра го цје но да би га мо ра ло би ти, не го све под ли је же све оп штој ин стру-
мен та ли за ци ји, ма ни пу ла ци ји ре кон тек сту а ли за ци ји и упо тре би, док не 
по ста не без ври јед но. Сви јет уни вер зал не и без из ним не ин стру мен та бил-
но сти је сте сви јет ли шен ди мен зи је све то га, сви јет у ко јем је све под ло жно 
су штин ској пре на мје ни, гдје по ја ва гу би би ло ка кву ве зу са су шти ном. 
То тал ност обе све ће но сти, при вид но сти и об ма не знак је да је у та квом 
сви је ту за вла дао пр вак стра шне му дро сти – Са та на. Без бо го чо вје штва, 
као бла го дат не ин тен ци о нал но сти усмје ре не од Бо га ка чо вје ку, ко је, „у 
су прот ном смје ру” – од чо вје ка ка Бо гу/тај ни – до пу њу је све тост, чо вјек 
би оста јао у кру гу ау то ре фе рен ци јал но сти у ко јем се све људ ско, у крај њем, 
од но си на са мо-људ ско. Без „ис ко ка” ка Бо жан ско ме, све људ ско би ло би 
„пре тво ри во” у не што дру го, та ко ђе-људ ско, не што што исто та ко не би 
има ло ври јед ност ни ти сми сао у се би и сво јем би ћу. И баш то са мо од но-
сно са мо љу ђе вр ху ни у не чо вјеч ју, у ху ма ни стич ком уни вер за ли зму ко ји, 
по што је без Бо га, мо ра окон ча ти у окри љу Са та не: „Са та на sum et ni hil 
hu ma num a me ali e num pu to” [Достојевски 1988/2: 342].

Ин кви зи то ро во ис по ви је да ње не вје ре, у об ли ку со ли ло кви ја пред 
Рас пе тим, ујед но је, ка ко ре ко смо, и тра же ње од Ње га при зна ња, али и 
јед на вр ста са та но ди ке је. За пра во чи тав тај ин тен зив ни мо но лог с Бо го-
чо вје ком мо же се схва ти ти и као јед на вр ста фик тив не елип тич не ис по-
ви је сти Са та ни не, ко јом се он оправ да ва пред оним од ко га је от пао, ујед-
но се и раз ра чу на ва ју ћи с њи ме. Ро за нов до бро уо ча ва да ово из ла га ње 
не ли чи на „оно што би мо гао да по ми сли чо век о Ђа во лу ко ји на ње га 
вре ба, већ оно што би мо гао да ка же о се би сам Ђа во” [Розанов 1982: 338]. 
И то је још је дан мо мент ко ји има (ма кар) двој ни из глед. То не зна чи да у 
Ле ген ди, отр ца но ре че но: ни шта ни је као што из гле да, али сва ка ко сто ји 
да раз ли чи те на ра тив не, ка рак те ро ло шке, фа бу лар не по је ди но сти, као и 
кон цеп ту ал не кон сте ла ци је и пре ла зи – че сто има ју ви ше стру ку мо ти-
ва ци ју. Шта ви ше, До сто јев ски је чи та ву струк ту ру сво је ства ра лач ке 
ми ни ја ту ре та ко ин ге ни о зно по ста вио да ни је ис кљу че на мо гућ ност уо ча-
ва ња до дат них мо ти ви са ња и раз-игра ва ња ових и не ких дру гих књи жев-
но-ми са о них мо ме на та – чак и ми мо са ме ау тор ске на мје ре. Уз гред, ти ме 
би се и на струк тур ном ме та ни воу би ћа ово га „дје ла” по но ви ло оно што 
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је јед на од кључ них те за Ин кви зи то ро ве dis pu ta tio adver sus Chri stum – да 
је дје ло пре вас ход ни је од дје ло твор ца.

Са да до ла зи мо до још јед ног иро ниј ског обра та уну тар ове рас ко шно 
тек сту ал но-ми са о не струк ту ре: они ко ји су по че ли као хри шћа ни, сљед-
бе ни ци Ису со ви, ко ји су се, као и они, из ла га ли ис ку ше њи ма у пу сти њи, 
схва та ју ћи не про ход ност Ње го вог пу та, а др же ћи и да ље на уму Хри стов 
циљ до бро би ти људ ске – у нај ши рем сми слу, би ра ју ње го вог нај ве ћег, су-
штин ског не при ја те ља. Ако би Ин кви зи то ри и оста ли, ње му срод ни, 
мо гли до ћи до ци ља, и ако би се мо гло бра ни ти да је баш то нај ви ше што 
се чо вје ку мо же по ну ди ти – а не, на про тив, су ро ва дис то пи ја – та да би 
ис па ло да су „Хри стов ци” ко ји су сли је ди ли Са та ну ње го ви успје шни ји, 
а за оне до крај но сти скло не ци ни зму – и ре ал ни на ста вља чи, умје сто 
пра во вјер них хри шћа на. За то Ве ли ки ин кви зи тор, као и мно ги при је и 
по сли је ње га, у су шти ни, „мо ра” да по но ви Са та нин бо го од ступ нич ки 
обра зац, с раз ли ком да је Кар ди нал то га са вр ше но свје стан.

Ако је по ла зак пу тем Са та ни ним омо гу ћио да се по стиг не нај ве ћа 
мо гу ћа сре ћа нај ве ћег бро ја љу ди – да, ма кар хи по те тич ки, при хва ти мо 
ово кван ти фи ко ва ње, прет ход но обич но ба нал но пре ту ма че не сре ће – као 
„за мје не” за ње но су штин ско од ре ђе ње, та да би не са мо Ин кви зи тор него 
и онај ко га је на дах нуо у ње го вом „ре а ли зму” – сâм Са та на, био ис по ста-
вљен као ре ал но нај при хва тљи ви ји сљед бе ник ства ри Ису со ве. Уко ли ко 
би Ин кви зи тор, као вр хун ски advo ca tus Di a bo li, до био спор пред ви шњим 
Су ди јом – ко ји не ма мо гућ ност да бу де „стра на у спо ру”, бу ду ћи да је 
чвр сто оба ве зан сво јом све пра вед но шћу – Са та ни на по бу на би ла би не 
са мо из ви ње на не го и оправ да на као из вор но хри сто(при )су шна, јер је он 
то бо же и чо вје ка и Бо го чо вје ка ра зу мио бо ље од са мо га Бо га – у оно ме 
шта Он хо ће, од но сно шта тре ба ра ди ти да би се ње го во Дје ло у зем ним 
усло ви ма мо гло успје шно при ве сти кон цу. За то, уз сву кор је ни тост сво је 
по бу не, Ин кви зи тор не ки да сва ку ве зу с оним од ко је га се еман ци по вао, 
јер рас кид ни је пот пун. Ин кви зи то ра не би би ло без Хри ста, ни ти Са та-
не без Бо га. За то обо ји ца жу де за при зна њем од оно га од ко га от па до ше. 
У ве зи с тим упа да у очи да се Са та на ов дје не од ре ђу је у пр вом ре ду као 
на че ло Зла, већ као На че ло ствар но сти.

И баш ту мо же на ста ти озби љан не са мо те о риј ски не го још ви ше 
мо рал но-ме та фи зич ки за плет. Као онај ко је од сту пио од но си о ца До бра, 
он мо ра ста ти на стра ну Зла. За пра во он тај етич ки пол као та кав уоп ште 
уте ме љу је и пер со на ли зу је, бу ду ћи да се Зло кон сти ту и ше по бу ном про-
тив До бра. Ти ме оно пре ста је би ти чи ста не га тив ност – као pri va tio bo ni. 
Но дру ги пут у ту ма че њу Са та не био би да је он оли че ње на че ла ствар но-
сти, при хва та ња ну жно сти con di tio ter ris, ко ји ма све до бри Бог ниjе (био) 
до ра стао. Ако Ин кви зи тор од Хри ста тра жи при зна ње за сво је (не-)дје ло, 
као то бо же не из дај нич ко, вје р но Ње му, та да би то, у свје тлу ње го вог при-
зна ња да су они и ње му слич ни сли је ди ли Са та ну, зна чи ло тра же ње при-
зна ња за Са та ну. Умје сто вјеч не ал тер на ти ве или До бро или Зло, од лу ке 
из ме ђу крај но сти ме ђу ко ји ма не ма из ми ре ња ни ти по сре до ва ња, ов дје 
би се тра жи ло кон цеп ту ал но из ми ре ње (на че ла) ствар но сти и (на че ла) 
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иде ал но сти, као оних ко ји не мо гу јед но без дру го га. Да кле, пој мов но по-
сре до ва ња из ме ђу два ју на че ла – ко је би се за вр шио и ствар ним ми је ша-
њем – био би на чин да се раз ри је ши њи хов ко смо ло шко-те ле о ло шки спор, 
чи ме би он био ре тро ак тив но и уки нут као не по мир љи ва су прот ност 
из ме ђу До бра и Зла. У сви је ту ли ше ном по зна ња До бра ви ше не би мо гло 
би ти ни Зла.

Срж та квог ста ња од го ва ра оно ме што се зо ве мо рал ни ре ла ти ви зам, 
и баш то при мје ре но кон цеп ту а ли зу је оно шта за сту па Са та на, а не без-
у слов но, чи сто Зло: 

Са та на ста вља се бе на ме сто Бо га и хо ће да ис пра ви Бож је де ло. 
Он од ба цу је бо жан ско до бро под из го во ром да је не што та кво нео др-
жи во. Тру ди се да усре ћи свет са бла жњу ју ћи га до бром ко је је сам ство-
рио у на ме ри да га об ма не и да га – по мо ћу ла жног до бра – ко нач но 
пот чи ни се би. По на ша ње и при ро да та квог ство ре ња ис пу ње ни су 
про тив реч но сти ма, јер са мо бо жан ско до бро мо же би ти истин ско до-
бро. Ђа вол ско до бро је са бла жњи ва сме ша [истинског] До бра и [истин-
ског] Зла [Лоски 1982: 167; ис та као Ч. К.].

Пи та ње од ре ђе ња До бра и ње го вог оства ри ва ња у сви је ту пре тва ра 
се у су че ља ва ње До бра и Зла – и кон цеп ту ал но и у ствар но сти. Ме ђу тим, 
про ти вр јеч но сти (прет по ста вља мо у до слов ном зна че њу – кон тра дик тор-
но сти) не про ис ти чу са мо из Са та ни ног ла жног по и ма ња и прак ти ко ва ња 
До бра. „Ди ја лек тич ки” за плет, а чи та ва Ле ген да пред ста вља до ку мент 
ди ја лек тич ке по ве за но сти до бра и зла, на ста је и при до вољ но про му ћур но 
ми са о ном оп хо ђе њу с овим пи та њем, чак и ка да не по сто ји зла на мје ра 
да се ла жно до бро, од но сно зло, пред ста ви као истин ско. Шта је, уо ста-
лом, дру го уче ње о те о ди ке ји не го по ку шај да се ис пли ва из ди ја лек тич-
ких тје сна ца, чу ва ју ћи ис хо ди шну прет по став ку Бо го до бро те?

Је дан мо гу ћи обра зац раз ре ше ња ово га су че ља ва ња два ју на че ла 
по сто ји код Пла то на. Он је спор јед но га и дво ји не, од но сно До бра и Зла 
(у прет хри шћан ском сми слу, ко ји не ма ве зе с пер со на ли зо ва ни Злом, већ 
с квин те сен ци јом не у ре ђе но сти, ли ше но сти мје ре итд.), раз ри је шио та ко 
што је уста но вио да је њи хо ва са рад ња нео п ход на да би би ло ствар но сти, 
да би уоп ште би ло би ва ју ће га, с тим што До бро (као ум ско на че ло мје ре) 
мо ра има ти пре ва гу над Злом (као не ум ским на че лом без мјер ја). Но, с дру-
ге стра не, До бро не мо же са мо од се бе и из се бе из ње дри ти и одр жа ва ти 
ствар ност. По треб на му је при по моћ, до ду ше под ре ђе ног, на че ла умно-
жа ва ња, ко је је, узе то са мо за се бе нео гра ни че но, не у мје ре но и за то – зло.

Ипак, при мат до бра над злом, ко ји у па ган ству још ни је су мо гли 
би ти пер со на ли зо ва ни, ни је оно што пред ла же са тан ски Ин кви зи тор, већ 
њи хо во ми је ша ње та ко да иза при ви да до бра оста не пре и мућ ство зла. 
Но, као што ре ко смо, „ова кав” Са та на не би пред ста вљао из вор ну скло-
ност ка ства ра њу зла, ка ко се у хри шћан ски ин спи ри са ним тра ди ци ја ма 
че сто пред ста вља ло. Сва ње го ва зло-твор ност би се кун дар но по ти ца ла 
из ње го вог кла ња ња пред (фак тич ком) Ствар но шћу, као то бо же пре моћ-
ном, а он да из ве де но (на осно ву ло гич ко-мо рал не гре шке) и нор ма тив но 
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не при ко сно ве ном. У крај њем, оно про тив че га се Са та на по бу нио би ла 
је, услов но ка за но, нео др жи ва све вла да ви на на че ла иде ал но сти над „на-
че лом” ре ал но сти. Он је пр ви по звао на раз бо ри тост – на уза јам но умје-
ра ва ње (а за ти ма и ми је ша ње) два ју етич ких по ло ва, на ди о бу вла сти (с 
Бо гом), на ме ђу соб но су спре за ње на че ла ре а ли те та и на че ла иде а ли те та 
итд. Са та на се за то по бу нио, из др жао у по бу ни и до да нас оп стао. А баш 
то је оно што чо вјек не мо же – „[н]емоћни су бун тов ни ци, ко ји не мо гу 
да из др же соп стве ну бу ну” [Достојевски 1988/1: 281]. По кле кли у по бу ни 
ну жним на чи ном по ста је тра гич ни ју нак, а на кра ју, че сто, и ме та фи зич-
ки от пад ник. То је нај да ље до кле мо же сти ћи чо вјек – уко ли ко је осло њен 
са мо на са мо га се бе. Да би, ме ђу тим, из др жао у сво јој по бу ни, да би по стао 
истин ски пре врат ник, ре во лу ци о нар, онај ко узи ма ства ри у сво је ру ке 
мо ра се по зва ти на Пр во пре врат ни ка, Са та ну, пр вог ре во лу ци о на ра из-
др жа лог у ко смич ком пре се да ну ме та фи зич ке по бу не. А ис тра ја ти у по-
бу ни, иа ко у то ме има ју по др шку му дрог, моћ ног и стра шног Ап со лу та, 
мо гу са мо ма ло број ни, они ко ји су се, као Ин кви зи тор, у по та ји по бу ни-
ли, из вр ши ли пре врат про тив Ису са, Бо га, По рет ка и пре у зе ли уста но ву 
ко ја је тре ба ло да их зе маљ ски оли ча ва, а он да свој ме та фи зич ки уста нак 
при кри ли – што је вр хун ско „лу кав ство (ап со лут ног) ума” са тан ско га.

Овај мо мент Ин кви зи тор до дат но пре ци зи ра: „Али ми ће мо ре ћи да 
смо по слу шни те би и да вла да мо у име тво је. Ми ће мо их по но во об ма-
ну ти, јер те бе ви ше не ће мо пу сти ти к се би” [Достојевски 1988/1: 278]. 
Ово мо жда естет ски и има нент но и деј но по сма тра но ни је нај бо ље мје сто, 
јер по сто ји ри зик да, ова ко фор му ли са но, бу де схва ће но као пад у иде о-
ло ге му, што би сро за ло вр хун ски ми са о но-естет ски ни во чи та ве „Ива-
но ве” Ка же. Ин кви зи тор и ње го ви јед но ми шље ни ци и јед нодјéлни ци 
то ком по ви је сти ни је су на про сто об ма њи ва чи, већ су по бу ње но-осви је-
шће ни из вр ши о ци ра ди кал но пре ту ма че не „Хри сто ве” ми си је, ко ји су у 
ње ном спро во ђе њу пот пу но про ми је ни ле ме то де, а на кра ју и са ме ци ље-
ве, иа ко је њи ма и истин ским сљед бе ни ци ма Хри сто вим циљ за јед нич ки: 
људ ска сре ћа. Ра зу ми је се, њи хо ва два од ре ђе ња сре ће знат но се раз ли-
ку ју. Чак би се, без об зи ра на Ин кви зи то ро ву вје шту ар гу мен та ци ју, ко ју 
ни је уви јек јед но став но раз лу чи ти од пу ке „де ма го ги је”, мо гло ре ћи да 
су два од ре ђе ња сре ће ме ђу соб но ди рект но су прот ста вље на. Но, фор мал-
но го во ре ћи, и Исус и По бу ње ни пр во свје ште ник хо ће људ ску до бро бит 
и сре ћу... Ин кви зи тор и ње гов упра вљач ки сој же ле да од бра не сво ју на-
вод ну има нент ну ле ги тим ност истин ских на сљед ни ка Хри сто вих. Они су 
про ци је ни ли да је Са та на пут до „ре а ли стич ког” оства ре ња ми си је Хри-
сто ве. Уо ста лом, он је од мет нич ка „фрак ци ја” из вор не вој ске Го спод ње.

Икви зи тор је нео бич ни, ди ја лек тич ки спој без бо жног нат чо вје ка и 
оно га ко за Бо га зна, али у ње га ви ше не вје ру је, јер мни је ва да је спо знао 
пра ву исти ну, дру га чи ју од Хри сто ве. Иа ко раз ли ку ју ћи до бро и зло, он 
и ње му слич ни окре ну ли су се Са та ни – да кле злу у име до бра, тј. због 
ра ди кал но ре ви ди ра ног схва та ња до бро би ти ми ли онā, пре ма ко ји ма Ин-
кви зи тор и упра вља чи га је сво је вр сну љу бав, да ка ко до ста дру га чи ју од 
оне ко ју им је јед ном уса дио сâм Хри стос. На су прот про ви зи ји Кан то ве 



496

те о ре ме о ну жно дје лу ју ћем чи стом прак тич ном уму, ко ји чо вје ка им пе-
ра тив но од ре ђу је у сло бод ном из бо ру вр ли не, од но сно до бра, или пак 
пер со на ли стич ке, упра во Хри стом на дах ну те те о ре ме о чо вје ко вом „ап-
со лут ном до сто јан ству” ко је је по сту ли са но као вред ни је од све ње го ве 
сре ће, чак го лог оп стан ка, свјет ских по ре да ка [Бердяев 1907: 3], Ве ли ки 
ин кви зи тор, иа ко свје стан по сто ја ња раз ли ке до бра и зла, при том и не 
бив ши ли шен ду хов ног уче шћа у ње ном ра зу ми је ва њу, нај по сли је би ра 
зло – у име ре ви ди ра не вр ли не, од но сно ре де фи ни са ног по и ма ња до бра.

Ка ко ре ко смо, мимo свoje привaтнe извjeснoсти дa je пред њим Исус, 
Ин кви зи тор нe знa ниш тa, jeр сe знaњe устaнoвљуje пo стрoгo утврђeнoм 
пoступ ку. „Ин-квизитoр” je oнaj кo, дoслoвнo, испитуje штa je истинa, да 
би на осно ву тре нут но до сег ну тог уви да до но сио прав ду. Свojoм пoсjeтoм 
Исус je прeкршиo та ко ђе оба ве зни – иа ко у Ле ген ди не ек спли ко ва ни – узус 
мeтoдa. На и ме, по но во је пoнудиo нeпoсрeднoст пр во по чет не Па ру си је, 
а ти ме и не по сред не Истинe, умjeстo пoсрeдoвaности ње но га истрaживaњa 
и, ко нач но, „ин кви зи тив ног” знaњa. Инквизитoр je истрaживaч исти не, 
кojи је до тад, осла ња ју ћи се на му дрост про те клих сто ље ћа, и сим бо лич-
ки и фак тич ки са бра не у ње му, од но сно у ње го вој уста но ви, са ку пио пунo 
ис ку ста ва и уви да o ствaрним људимa и o њи хо вом свиjeту. Он је оли че-
ње тра ди ци је уче ња чо вје чан ства о се би и сви је ту из по ви је сти са мо на 
осно ву „при род не свје тло сти ума”, а ин кви зи ци ја је сим бол ин сти ту цио-
на ли зо ва не тра ди ци је сти ца ња, по хра њи ва ња и при мје не. За Ин кви зи ци ју, 
од но сно за ону цр кву ко ја је ре пре зен то ва на њо ме, ври је ме је „ста ри је” 
од вјеч но сти. Људ ско зна ње о чо вје ку ко је је осло ње но са мо на вла сти то 
ра су ђи ва ње, ко је „ста вља у за гра де От кро ве ње”, то је фи ло со фи ја. При-
том, Ин кви зи тор ни је из вор но фи ло соф, не ко ко би мо гао за сту па ти не-
ка кав по сту ла тив ни а-те и зам, већ, на про тив, онај ко је до „нео п ход но сти” 
ис кљу че ња не ких от кро вењ ских исти на до спио пу тем по ви је сног уче ња. 
Ин кви зи тор је, да кле, Фи ло соф (услов но ка за но, јер и он о мо рал не нор ме, 
не фи ло соф ски, под вр га ва про ра чу ну цје лис ход но сти) ко је га је фи ло соф-
ском за о кре ту под у чи ла по ви јест, а не из вор на же ља да ми сли без Бо га. 
А Уста но ва ко ја је на осно ву вла сти тих, зем но цен трич них из вје сно сти 
ње го вог со ја са зда на, је сте ор га ни зам Ду хов не им пе ри је, гдје се из вје сно-
сти ода бра них, оних ко ји но се те рет сло бо де чи та вог чо вје чан ства, узи ма 
као основ ор га ни за ци је дру штва и за јед ни це – пу тем по слу шно сти (ста да) 
на ло зи ма ин кви зи тор ске ка сте. Тај стра шни дух на ста вља да жи ви у Евро-
пи и по сли је по бје де се ку лар но сти. Ин кви зи тор је па ра диг мат ска фи гу ра 
на се бе осло ње ног зна ње, и на из вје сно сти са мо о сло ње но га зна ња са зда на 
је и ње го ва Ин сти ти ци ја. То су се ку лар не од ли ке par ex cel len ce. За то се 
мо же ре ћи да је Све та ин кви зи ци ја, као је дан од сим бо ла Ри мо ка то лич ке 
цр кве, као, та ко ре ћи, Цр кве од ово га сви је та, ујед но и је дан од кључ них 
сим бо ла За па да, чак и у вре ме ну ка да је он одав но по стао се ку ла ран.

Мeтoд испитивaњa истинe, тo вeликo oт крићe Зaпaдa, зaпрaвo je 
зaлoгa и oличeњe учeњa из трaдициje, тј. тра ди ци је уче ња од тра ди ци је, 
гдје се по ла зи oд тoгa дa нeпoсрeдно, не по сре до ва но, а нај по сли је и ау то-
ри те том не за јам че но знaње – ниje дoвoљно. Пoтрeбно је, на и ме, мeтoдско, 
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а за тим, из ве де но, и тра ди циј ски-ин сти ту ци о нал но ригoрoзнo пoсрeдoвa-
њe дa би сe до шло до по у зда ног, иа ко исто риј ског зна ња. Ин кви зи тор 
оли ча ва по ку шај кон цеп ту ал но кон тра ин ту и тив ног из ми ре ња зна ња уте-
ме ље ног у људ ском ово зе маљ ском ста њу, с без у слов ним, си ту а тив но 
не  у сло вље ним из вје сно сти ма. За то ње го во зна ње ни је на про сто ко нач но 
(што ура чу на ва из вје сност соп стве не по гре ши во сти), већ, парадoксално: 
ово зе маљ ско-ап со лут но. То је „зна ње” оног ти па чо вје ка ко ји је исто риј-
ски на пу ту да се бе про гла си мје ром за и ста свих ства ри. Но чак и та да, да 
би за сно вао ову по зи ци ју, он мо ра да се по зо ве на ал тер на тив ну псе у до-
тран сцен ден ци ју гдје пре би ва сâм Са та на. Дру гим ри је чи ма, и ова ква, 
по бу ње нич ка по зи ци ја по сред но по ка зу је да је не мо гу ће оно што же ли 
се ку лар ни чо вјек: да бу де са мо о сло ње на мје ра све га, јер он не мо же из-
др жа ти у ко смич ком ан тро по ме три зму, као што ни по бу ње ни чо вјек не 
мо же из др жа ти у сво јој по бу ни – без по др шке Са та не.
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СА ЖЕ ТАК: Те ма ра да је Те бан ски ка та стар, нај зна чај ни ји из вор из ког 
се мо же пра ти ти раз вој фе у да ли за ци је ви зан тиј ске по љо при вре де. Текст ка-
та стра на стао је у дру гој по ло ви ни 11. ве ка. Ау то ри су на осно ву тек ста овог 
из во ра по ку ша ли да ука жу, и об ја сне про ме не ко је су се де си ле у сво јин ским 
од но си ма у ви зан тиј ској по љо при вре ди. У ана ли зи да тој у ра ду мо же се при-
ме ти ти да Те бан ски ка та стар пред ста вља из вор из ког се мо же ди рект но 
уо чи ти на ко ји на чин је до шло до укруп ња ва ња по се да, од но сно до ства ра ња 
ве ли ких фе у дал них по љо при вред них има ња. На осно ву све га то га ау то ри 
сма тра ју да овај из вор пред ста вља нај ва жни ји до ку мент ко ји се од но си на 
про бле ма ти ку ве за ну за не ста нак ма лих не за ви сних по љо при вред них има ња 
и ства ра ње ве ли ких фе у дал них по се да. У Те бан ском ка та стру да ти су кон-
крет ни слу ча је ви ко ји ди рект но пра те по је ди не по љо при вред не про из во ђа че 
с њи хо вим име ни ма као и име на ди на та (моћ них љу ди) ко ји су от ку пљи ва ли 
њи хо ве по се де. Упра во у то ме се огле да зна чај Те бан ског ка та стра. На осно ву 
за пи са ко ји се на ла зе у ње му мо гу се пра тити про ме не у зе мљи шном вла-
сни штву. С ове вре мен ске дис тан це мо же мо сло бод но да ка же мо да су те 
про ме не ди рект но ути ца ле на да љи раз вој ви зан тиј ске по љо при вре де.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: по љо при вре да, ма ли по се ди, ве ли ка по љо при вред-
на има ња, про из вод ња, Те бан ски ка та стар
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На ше зна ње о оп штим при ли ка ма у по љо при вре ди Ви зан ти је, а са мим 
тим и сво јин ским од но си ма у пе ри о ду од 7. до 11. ве ка врло је оскудно. 
Раз лог за то тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да ни је оста ло мно го са чу ва них 
из во ра ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком. Нај бо ље са чу ва ни из вор из овог 
пе ри о да, о ко ме је већ ра ни је пи са но [Симоновић 2012: 326–327], је сте Зе-
мљо рад нич ки за кон, на стао нај ве ро ват ни је у пе ри о ду из ме ђу 7. и 9. ве ка. 
Пре ци зно да ти ра ње за ко на због не до стат ка ин фор ма ци ја ни је утвр ђе но. 
Текст за ко на углав ном се од но си на сво јин ске од но се из ме ђу су се да у ру-
рал ној за јед ни ци. Тај сег мент овог за ко на за да ља из у ча ва ња пред ста вља 
ва жну ком по нен ту, јер из са мог за кон ског тек ста са зна је мо да су у вре ме 
ка да је за кон на стао по сто ја ли сло бод ни и не за ви сни по љо при вред ни 
по се ди ко ји су ди рект но пла ћа ли по рез ца ру, од но сно др жа ви. С ове вре-
менске дис тан це не мо же се са си гур но шћу од ре ди ти да ли је за кон до не сен 
за це лу те ри то ри ју Цар ства или се при ме њи вао са мо на не ки од ре ђе ни 
ре ги он [Bru ba ker and Hal don 2011: 568–569].

Вре ме ра ног сред њег ве ка у Ви зан ти ји ко ји об у хва та пе ри од од 7. до 
9. ве ка обе ле жа ва ју сво је вр сна тран зи ци о на кре та ња у сво јин ско-зе мљи-
шним од но си ма ко ја до во де до про па да ња ста ре зе мљи шне ари сто кра ти-
је и до раз вит ка но вог вој ног плем ства. У пе ри о ду ра ног ви зан тиј ског 
фе у да ли зма до ла зи до ја ча ња про вин циј ске ад ми ни стра ци је ко ја сво јим 
ме ра ма до во ди до кон со ли до ва ња и ја ча ња при вред ног жи во та. Овај пе-
ри од тран зи ци је ви зан тиј ских со ци јал них струк ту ра обе ле жа ва не за ви сни 
по сед ник зе мље ко ји про из во ди на сво јој зе мљи, за се бе, а пла ћа по рез 
ди рект но др жа ви [Ha rvy 2002: 14].

У ово вре ме ка да се др жа ва бо ри за оп ста нак до ла зи да ус по ста вља-
ња те мат ског си сте ма, ко ји је пр во бит но фор ми ран у Ма лој Ази ји и пред-
ста вљао је од брам бе ни си стем. Ви зан тиј ско цар ство је успо ном исла ма 
би ло при ну ђе но да се бра ни на сво јим ис точ ним гра ни ца ма. До да нас 
ни је у пот пу но сти ја сно, ка ко је овај си стем био при ме њен у прак си. Дру-
гим ре чи ма, овај си стем ни је ујед на че но уве ден као др жав ни си стем на 
це лој те ри то ри ји Цар ства, од но сно уве ден је пр во бит но са мо у гра нич ним 
обла сти ма у ко ји ма се во дио рат. Те мат ски си стем био је вој ни си стем 
вр ше ња вла сти у ко јем је „вој ник се љак” пред ста вљао ње гов основ ни сег-
мент. У вој нич ком се лу по овом те мат ском си сте му, вој ни ци ма, стра тио-
ти ма, др жа ва је да ва ла зе мљу од ре ђе не ве ли чи не и они су се из др жа ва ли 
по љо при вред ним про из во ди ма ко је су уз га ја ли на тим зе мљи шним до бри-
ма. Не по треб но је ис та ћи да су вој ни ци под ова квим си сте мом слу жи ли 
др жа ви.

Ви зан тиј ска др жа ва на ста ви ла је да на зи ва сво је ад ми ни стра тив не 
окру ге те ма ма и по сле 10. ве ка. До тле су се арап ске и ислам ске прет ње 
ре ла тив но сма њи ле. По ре ђе ње са ствар ном си ту а ци јом у 7. ве ку још увек 
је те ма о ко јој тре ба да се рас пра вља, али што се ти че 10. и 11. ве ка, ко ји 
се ов де ис тра жу је, ис так ну то је да та да шња ствар ност вој нич ких се ла да 
она ни су би ла са ста вље на ис кљу чи во од гру па се ља ка вој ни ка. Ка да су 
ца ре ви Ма ке дон ске ди на сти је до но си ли но ве ле, „ду жност вој не слу жбе”, 
вој ни ка или стра ти о та, у тек сту ко ји се од но си на „вој нич ка се ла”, раз-
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ли ко ва ли су се од јед ног до дру гог ца ра. Ау тор Ле мерл је ме ђу пр ви ма 
ис ти цао да је ве ли ка ве ро ват но ћа да стра ти о ти ни су увек би ли они ко ји 
су за и ста ишли у вој ну слу жбу. Сво ју тврд њу је до ка зи вао дру гим тер ми-
ном, ко ји се ко ри стио у то вре ме – стра те о мен (stra te u me nos) [Le mer le 1979: 
150–156]. Украт ко, то би зна чи ло да стра ти о ти, ко ји су би ли ду жни да 
слу же вој ну слу жбу, са мо су на се бе пре у зи ма ли оба ве зу да хра не и на-
о ру жа ју оне ко ји су за и ста оба вља ли вој ну слу жбу. Та ко се прет по ста вља 
да су љу ди ко ји су за и ста слу жи ли вој ну слу жбу би ли по себ на гру па. 
Ве ро ват но је то би ла ствар на си ту а ци ја на те ре ну.

Др жа ва се за вре ме вла да ви не ца ре ва Ма ке дон ске ди на сти је тру ди-
ла да одр жи ова ква се ла. За то су и до не ли то ли ки број но ве ла ко је се 
ба ве про бле мом очу ва ња ма лог при ват ног се о ског по се да. Раз у ме се да 
су цар ски слу жбе ни ци би ли упу ће ни да ор га ни зу ју сва ки округ и жи вот 
у ње му. Ин спек ци је на ли цу ме ста ко је су вр ши ли цар ски слу жбе ни ци 
има ле су за циљ одр жа ва ње функ ци о ни са ња ова ко ус по ста вље ног си сте ма 
опо ре зи ва ња у ви зан тиј ској др жа ви.

Ова ко ус по ста вље ни по ре ски си стем по чео је да се ме ња сре ди ном 
10. ве ка. У овом пе ри о ду до ла зи до те ри то ри јал ног про ши ре ња Цар ства. 
Др жа ва има ве ли ке тро шко ве, ко ји су на ста ли као по сле ди ца фи нан си ра ња 
ра та. Све ово до вело је до не ми нов ног по ве ћа ња по ре за у по љо при вре ди, 
ко ји је че сто уби ран на сил ним ме то да ма. Ова по ве ћа ња по ре за че сто су 
би ла пра ће на и про из вољ ним опо ре зи ва њем [Oikonomidès 1996: 146–147].

Вре ме ко је прет хо ди Те бан ском ка та стру је вре ме вла да ви не ца ре ва 
Ма ке дон ске ди на сти је ко ји су сво јим но ве ла ма по ку ша ва ли да спре че 
за по че ти про цес фе у да ли за ци је. Ме ре ко је су они пред у зе ли са др жи чи тав 
низ пра ви ла ко ји ма су за кон ским пу тем по ку ша ва ли да спре че фе у да ли-
за ци ју се ла. У то ме ца ре ви Ма ке дон ске ди на сти је ни су ус пе ли. Од ло жи ли 
су са мо оно што је би ло не ми нов но за пар де це ни ја. У то ме су им у мно го 
че му од мо гли и пред став ни ци слу жбе нич ке ад ми ни стра ци је.

У том сми слу тре ба и по сма тра ти текст Те бан ског ка та стра ко ји у 
сво јој су шти ни пред ста вља фраг мент ви зан тиј ског фи скал ног до ку мен-
та из 11. ве ка. Из овог до ку мен та по ку ша ће мо да утвр ди мо ка кве су би ле 
спо соб но сти ви зан тиј ске би ро кра ти је да одр жи фор мал ни цен тра ли зо-
ва ни си стем опо ре зи ва ња. Дру го основ но пи та ње је да ли овај до ку мент 
пред ста вља нај бо љи до каз да је фе у да ли за ци ја ви зан тиј ског се ла ушла у 
за вр шну фа зу.

ОП ШТЕ ПРИ ЛИ КЕ НА ВИ ЗАН ТИЈ СКОМ СЕ ЛУ У ВРЕ МЕ  
НА СТАН КА ТЕ БАН СКОГ КА ТА СТРА

Си стем ус по ста вљен у 10. ве ку био је по др жан иде о ло шким ста вом 
ко ји је тра жио ба ланс из ме ђу же ље по је дин ца за про фи том и дру штве не 
по тре бе за ста бил но шћу и фи скал ном прав дом. Прав да је да ва на као и за-
шти та они ма ко ји су би ли сла би ји и си ро ма шни ји. Кон цепт за шти те сла-
би јих имао је ши ро ку упо тре бу не са мо у тек сто ви ма но ве ла ко је су би ле 
на пи са не са отво ре но иде о ло шким ста вом, не го и у др жав ним ме ра ма, 
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ко је су пред у зи ма не у ци љу за шти те се ља штва, али и у за кон ском ре гу-
ли са њу сти ца ња про фи та. Као ре зул тат све га то га је би ло да је при вре да 
про шла кроз пе ри од по сте пе ног раз во ја и про спе ри те та. И ста нов ник 
гра да и се љак мо гли су да пре жи ве са сво јим при ма њи ма или од сво је 
про из вод ње, иа ко се у пе ри о ди ма кри зе де ша ва ло да ре зер ве сте че не на 
ова кав на чин ни су би ле до вољ не.

На овај на чин је у 10. ве ку ус по ста вљен си стем урав но те же не еко-
но ми је. Ова кав на чин упра вља ња еко но ми јом имао је про тив ни ке ко ји 
су по вре ме но иза зи ва ли тен зи је. Вре ме ном је до шло до сма ње ња от по ра 
се о ских за јед ни ца при ли ком фор ми ра ња ве ли ких има ња. Овом при ли ком 
др жа ва је од и гра ла не до след ну уло гу, јер је усва ја ла од ре ђе не ме ре ко је 
су до во ди ле до про ме не по сто је ћег си сте ма. Да не го во ри мо о то ме да је 
за да так цар ске ад ми ни стра ци је тре бао да иде у прав цу очу ва ња по сто-
је ћег ста ња. Про да ја зе мљи шта по је дин ци ма до во ди ла је до ве ће аку му-
ла ци је зе мљи шта. У овом пе ри о ду др жа ва је и да ље би ла нај ве ћи вла сник 
зе мље. Осим то га, си стем ко ји је на пред опи сан до бро је слу жио за не ке 
по тре бе, али је и ујед но пред ста вљао пре пре ку за да љи еко ном ски раст 
[Симоновић и Ко стић 2019: 130–131].

Ме ре ца ре ва Ма ке дон ске ди на сти је би ле су дра стич не, оне по на вља-
ју исте про пи се стро же и од луч ни је, опо ме не и оп ту жбе су ри го ро зни је. 
При ме на ових ме ра по ка зу је да је др жав ни врх био све стан да основ на 
сна га Цар ства ле жи у сло бод ном се ља ку и за то је на сто јао да га од бра ни. 
С дру ге стра не, сред њи и ни жи де ло ви цар ске ад ми ни стра ци је, ру ко во-
ђе ни сво јим ин те ре си ма бес по штед но су тла чи ли се ља ке [Антонић 1995: 
276]. До во ди ли су сло бод не се ља ке у ве о ма те жак по ло жај из ну ђу ју ћи од 
њих и ви ше не го што је др жа ва про пи са ла ра ди на пла те по ре за. Овом 
при ли ком они су при ме њи ва ли и ме ре тор ту ре и му че ња да би до шли до 
нов ца за сво је лич но бо га ће ње. 

Ова кав од нос по је ди них цар ских слу жбе ни ка до вео је до то га да су 
ца ре ви у дру гој по ло ви ни 11. ве ка од у ста ли од на по ра ко је су у прет ход-
ним де це ни ја ма пред у зи ма ли пред став ни ци Ма ке дон ске ди на сти је, а 
од но си ли су се на по ку шај за у ста вља ња или сма ње ња оти ма ња зе мље 
сло бод ним се ља ци ма. Од ли ка овог пе ри о да је про гре сив но од у ста ја ње 
др жа ве од сво је тра ди ци о нал не фи скал не по ли ти ке, ко ја је би ла за сно ва-
на на на пла ти по ре за од вла сни ка зе мље. Исто вре ме но др жа ва по чи ње 
да да је све ве ће и све че шће при ви ле ги је по је ди ним зе мљо по сед ни ци ма, 
али и цр ква ма и ма на сти ри ма. При ви ле ги је су се са сто ја ле од из у зе ћа 
ко ри сни ка од пла ћа ња по ре за. Ако вла сник не крет ни не или зе мље ни је 
био из у зет од опо ре зи ва ња, пла ћао би по рез др жа ви на сво ју имо ви ну. 
Из у зе ћа од на пла ћи ва ња по ре за нај бо га ти јим по сед ни ци ма зе мље и нај бо-
га ти јим цр ква ма и ма на сти ри ма кра јем 11. ве ка по ста ли су че ста по ја ва. 
Го то во да су по ста ла си сте мат ска.

У пе ри о ду ско ро це лог 11. ве ка др жав на зе мља је стал но сма њи ва на, 
јер је по кла ња на цр ква ма и ма на сти ри ма, али и пред став ни ци ма про вин-
циј ске ари сто кра ти је. Све је то до ве ло до сма ње ња на пла те по ре за ко ји 
је др жа ва при ку пља ла. До шло је до си ту а ци је да се по ве ћа ју тро шко ви 
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др жа ве с јед не стра не, а да се с дру ге стра не до та да си гур ни при хо ди 
сма њу ју. Фи скал не услу ге су у овом вре ме ну по ста ле крај ње по јед но ста-
вље не. Не ки ца ре ви су по ку ша ли да за у ста ве овај про цес, а ме ђу пр ви ма 
био је цар Исак I Ком нин (1057–1059). Он је са гле дао др жав не тро шко ве 
и по тре бе нов ца ко ји је био нео п хо дан за вој не кам па ње. За кљу чио је да 
је нео п ход но да по кре не штед њу, по ве ћа по рез, сма њи пла те функ ци о не-
ри ма, и, што је нај ва жни је, да вра ти зе мљу у ста ње у ко ме је она би ла у 
вре ме ње го вих прет ход ни ка [Attaleiatēs 2012: 101]. Цар је ре шио да кон-
фи ску је из ве сне по се де, и то ка ко све тов не та ко и цр кве не. Овај по сту пак 
ца ра иза звао је оштар су коб са моћ ним па три јар хом Ми ха и лом Ке ру ла-
ри јем [Острогорски 1969а: 321].

Ипак, и по ред свих ових про бле ма до шло је до бр зог еко ном ског ра-
ста у 11. ве ку. Бр зи еко ном ски раст био је усло вљен са не ко ли ко фак то ра. 
Пр во, си стем ко ји је био ус по ста вљен у 10. ве ку ни је се по ка зао као до бар. 
Дру го, др жа ва је би ла у ста њу да се при ла го ди по тре ба ма но вог вре ме на. 
Тре ће, кон ти ну и ра ни раст је омо гу ћио да аграр на про из вод ња до ђе до 
ста ди ју ма ка да је мо гла да од го во ри на но ве усло ве, ко ји су ства ра ли мо-
гућ ност за оства ри ва ње про фи та. И на кра ју, ство ре ни су оп шти усло ви 
за про спе ри тет Сре до зе мља. У овом пе ри о ду до ла зи до отва ра ња тр жи шта 
у за пад ној Евро пи. Све ово за јед но ука зу је на ва жну чи ње ни цу да је ви-
зан тиј ска при вре да на ову но во на ста лу си ту а ци ју мо гла да од го во ри са 
из у зет ном флек си бил но шћу.

О СА ЧУ ВА НОМ ТЕК СТУ ТЕ БАН СКОГ КА ТА СТРА

Од до ку мен та Те бан ског ка та стра са чу ва на су че ти ри ли ста. Ови 
ли сто ви су до да ти трак та ту из 14. ве ка, a пред ста вља ју ви зан тиј ску ком-
пи ла ци ју ко ја са др жи ма ли трак тат о прак тич ној ге о ме три ји и сте ре о ме-
три ји. Ова зби р ка тек сто ва са ста вље на је од ра зних ком пи ла ци ја. Та ко, 
на при мер, у ову зби р ку уба че ни су и не ки де ло ви из Ди о фан теа и Ге о-
по ни ке Ка си ја на Ба са. Ова два трак та та чи не це ли ну из ко је је на пра вљен 
при руч ник из ге о ме три је-сте ре о ме три је, ко ји слу жи као увод у пој мо ве 
ме тро ло ги је и ме ре ња ко ји су по треб ни они ма ко ји се ба ве по љо при вре-
дом и аграр ним пи та њи ма уоп ште [Svo ro nos 1959: 1].

Пре ма све му су де ћи че ти ри ли ста ко ја пред ста вља ју овај до ку мент 
по ти чу из дру гог, ста ри јег ко дек са (кра јем 11. ве ка), ко ји су до да ти, мо жда 
због сво је са др жи не, нај ка сни је под пон ти фи ка том па пе Па вла V (1605–1621), 
ка да су нај ве ро ват ни је би ли по ве за ни. Ови ли сто ви су пр во озна че ни бро-
је ви ма 192–195. Мр ље од вла ге су раз бла жи ле ма сти ло на не ким ме сти ма 
и учи ни ле су чи та ње не ко ли ко ре чи те шким, по не кад не мо гу ћим. Сре ћом, 
ових ме ста у са мом тек сту је ма ло. Мар ги не тек ста су те шко оште ће не, 
али су па жљи во об но вље не, а ли сто ви су то ком по ве зи ва ња учвр шће ни 
по мо ћу тра ка па пи ра за ле пље них око њи хо вих иви ца. Ру пе су та ко ђе пре-
кри ве не про вид ним па пи ром, али су их на жа лост про бу ши ли цр ви.

Из све га из ло же ног мо же мо да ви ди мо да са чу ва ни де ло ви Те бан ског 
ка та стра има ју исто риј ску вред ност, ко ја се мо же пра ти ти са мо на осно ву 
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из ве сних фраг мен та. Као што је већ ис так ну то глав ни текст Те бан ског 
ка та стра од но си се на че ти ри са чу ва на ли ста. То је за са да је ди на про на-
ђе на ори ги нал на вер зи ја. Овај до ку мент је пре ве ден на фран цу ски је зик, 
а пре вод је ура дио Ни ко лас Зво ро нос [Svo ro nos 1959]. На ен гле ски је зик 
пре вод де ло ва тек ста до ку мен та ура ди ла je Ле о но ра Не вил у окви ру сво-
је док тор ске ди сер та ци је [Ne vil le 1998].

На осно ву пре гле да ли те ра ту ре мо же мо уоп ште но да при ме ти мо да 
су на ову те му пи са ли мно ги са вре ме ни ау то ри. По ред већ по ме ну тих Ни-
ко ла са Зво ро но са и Ле о но ре Не вил ко ји су о овој те ми пи са ли де таљ ни је, на 
те му Те бан ског ка та стра пи сао је оп шир ни је 2003. и Ален Хар ви [Ha r vey 
2003], као и Пол Ле мерл [Le mer le 1979]. Дру ги ау то ри по пут Ои ко но ми-
де са, Ка жда на, Ле фор та, Ла и о уа и Мо ри са те ма ти ку ве за ну за Те бан ски 
ка та стар до ти чу углав ном ус пут. Не ула зе у де таљ ни ју ана ли зу.

На ову те му од на ших ау то ра де таљ но је пи сао Ге ор ги је Остро гор ски 
[Острогорски 1969а]. Исти ау тор је о Те бан ском ка та стру пи сао и на фран-
цу ском је зи ку.

Ау то ри по пут Зво ро но са и Ле мер ла са јед не стра не и Остро гор ског 
с дру ге стра не, по ле ми са ли су око пи та ња да ли је по сто јао фе у да ли зам 
у Ви зан ти ји. Зво ро нос и Ле мерл су за сту па ли ста но ви ште да фе у да ли зма 
у кла сич ном об ли ку у Ви зан ти ји ни је би ло. Глав но упо ри ште за ова кву 
тврд њу им је упра во био текст Те бан ског ка та стра [Svo ro nos 1959: 145]. 
Ле мерл је ис ти цао став: „Раз ви так Ви зан ти је иде мно го ма ње у прав цу 
фе у да ли за ци је не го у прав цу ета ти за ци је, а ова два пој ма су у ства ри 
кон тра дик то р на, та ко да је у пи та њу сам сми сао исто ри је Ви зан ти је” 
[Radojčić 1965: 384]. Остро гор ски је за сту пао су про тан став. Он је сма трао: 
„Не сум њи во је да ја ка цен трал на власт, на сле ђе на од Ри ма, да ла раз вит ку 
Ви зан ти је умно го ме по тре бан ка рак тер. Она је де ло ва ла успо ра ва ју ћи на 
про цес фе у да ли за ци је Цар ства. Али у X ве ку, по сле дра ма тич не бор бе, 
од лу ка је па ла. Фе у дал не сна ге су над вла да ле сло мив ши от пор цен трал-
не вла сти. Та да и по чи ње и бр за фе у да ли за ци ја Ви зан тиј ског цар ства, а 
упо ре до са тим и на гло сла бље ње цен трал не вла сти” [Острогорски 1969б: 
121]. Ми та ко ђе за сту па мо став Остро гор ског о при сут но сти спо ре фе у-
да ли за ци је Ви зан тиј ског цар ства. Фе у да ли за ци ју су то ком це лог 10. ве ка 
без у спе шно по ку ша ва ли да за у ста ве ца ре ви Ма ке дон ске ди на сти је чи та-
вим ни зом но ве ла, ко је су на кра ју ка ко се по ка за ло би ле без у спе шне. Оне 
су са мо од ло жи ле оно што је би ло не ми нов но, а то је фе у да ли за ци ја Цар-
ства. Ова квог ми шље ња је и Ален Хар ви ко ји ис ти че да је не за ви сни се љак 
пре дат од стра не др жа ве при ват ном вла сни ку зе мље, по себ но оно ме ко ји 
је по стао ди нат у са мом се лу [Ha r vey 2003: 76].

У по гле ду сти ла пи са ња и па ле о граф ских ка рак те ра, овај до ку мент 
да је леп при мер спи са ко ји су већ по зна ти, а ка кве пи шу јав ни бе ле жни-
ци и слу жбе ни ци ра зних цар ских слу жби, по себ но зва нич ни ци из обла-
сти фи нан си ја. Глав не ка рак те ри сти ке ова квог на чи на пи са ња су, с јед не 
стра не, кит ња сто укра шен и лук су зан стил, а с дру ге стра не, скра ће ни це 
и та хи граф ски (сте но граф ски) зна ко ви, ко ји озна ча ва ју и на гла ша ва ју 
„тех нич ки” ка рак тер тек ста [Svo ro nos 1959: 3].



505

Текст Те бан ског ка та стра пи сан је с мно го број ним скра ће ни ца ма и 
вр ло је те жак за де ши фро ва ње. Из из да ња ко је смо ми ко ри сти ли мо же мо 
да при ме ти мо да је Зво ро нос као при ре ђи вач то ве о ма пре да но и де таљ-
но ура дио. До ку мент Те бан ског ка та стра ни је са чу ван у це ли ни, а пре ма 
Зво ро но су са ста вљен је у 11. ве ку [Svo ro nos 1959].

Сâм до ку мент ка та стра да је по пис ви ше се о ских оп шти на у око ли ни 
Те бе. На во ди име на вла сни ка зе мље, као и зе мљу ко ју по се ду ју. На кра ју 
сва ке ру бри ке убе ле жен је по рез ко ји је од ре ђен сва ком по је дин цу са 
озна ком да ли пла ћа пу ни по рез, или ужи ва, до ду ше у рет ким слу ча је-
ви ма, не ку ма њу или ве ћу по вла сти цу. У рет ким слу ча је ви ма не ки од 
по пи са них вла сни ка зе мље ужи ва ли су и пот пу ну по вла сти цу не пла ћа-
ња по ре за.

По себ но ин те ре сант но је што се у тек сту ка та стра на ла зи ве ли ки 
број по сед ни ка ко ји по ти чу из ре до ва ви зан тиј ске слу жбе нич ке ари сто-
кра ти је. На ве ди мо са мо не ке од њи хо вих ти ту ла и зва ња као што су: спа-
та ри је, спа та ро кан ди дат, про то спа та ри је, про то ку ра тор, про е дер, стра тор, 
дру га ри је, ко мес, про то кан ке ла ри је, ди ки та, ана гра фи, но та ри итд. Мно ги 
од њих су ве за ни ме ђу соб ним срод ством и при па да ју углед ним по ро ди-
ца ма као што су По то си, Пар до си, По ле ти ја ни, а с овим по след њи ма у род-
бин ској ве зи био је и про то спар та ри је Ге ор ги је Ма ни јак ви со ки др жав ни 
слу жбе ник и вој ско во ђа [O stro gor skij and Mi a ko ti ne 1962: 159].

Пре ма са чу ва ним де ло ви ма овог до ку мен та мо же мо да при ме ти мо 
да има нај ви ше про то спа та ри ја, чак де вет. Пре ма Остро гор ском ни они 
ни про е де ри (πρόεδρος) ви ше од дру ге по ло ви не 11. ве ка не при па да ју 
вр хо ви ма ви зан тиј ске слу жбе нич ке хи је рар хи је. Углав ном су при сут ни 
до сто јан стве ни ци сред њег ста ту са с ре ла тив но скром ним по се ди ма, али 
и по ред то га ови функ ци о не ри и но си о ци по ча сних ти ту ла при па да ју 
ви шем дру штве ном сло ју, од но сно они су „ди на ти – моћ ни љу ди”, и то 
пре ма тер ми но ло ги ји цар ских но ве ла из 10. ве ка, ко је убра ја ју у ову тер-
ми но ло ги ју не са мо ве ли ке маг на те, не го и упра во вој не и ци вил не функ-
ци о не ре ни жег ран га [Острогорски 1969б: 116]. Ис тој овој кла си та ко ђе 
су при па да ли и ви со ки цр кве ни и ма на стир ски ве ли ко до стој ни ци. У 
дру штве ној и еко ном ској струк ту ри Ви зан тиј ског цар ства ма на стир ска 
и цр кве на имо ви на као и они ко ји њо ме упра вља ју има ли су зна ча јан ути-
цај. Под ра зу ме ва се на рав но да ови до сто јан стве ни ци не об ра ђу ју са ми 
сво је по се де, већ то пре пу шта ју сво јим па ри ци ма. Они углав ном не се де 
на сво јим по се ди ма већ, као што је то у Ка та стру на мно гим ме сти ма 
из ри чи то на пи са но, жи ве по гра до ви ма, не ки у Те би, не ки у Ати ни и на 
по лу о стр ву Еу бе ји.

У се о ским оп шти на ма по пи са ним у Те бан ском ка та стру по ред по-
сед ни ка фе у да ла ца има и по сед ни ка се ља ка, ко ји из гле да са ми об ра ђу ју 
сво ју зе мљу, као и се ља ка за ку па ца, али ни јед ни ни дру ги ни су мно го број-
ни. Је дан зе мљо по сед ник по име ну Ан дри ја Тру ла је озна чен као πτωχός 
(у по пи су В66) што би зна чи ло си ро мах, че сто и прост се љак [Svo ro nos 
1959: 51]. Пре ма са чу ва ним де ло ви ма ка та стра по сед ни ци зе мље ове ка-
те го ри је би ли су рет ки, та ко да се овај на зив из два ја са спи ска у ко ме се 
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на ла зе име на са звуч ним ти ту ла ма [Ha r vey 2003: 74–75]. То зна чи да сва 
дру га име на по ред свог у овој обим ној ру бри ци има ју не ку ти ту лу, од но-
сно при па да ју сред њим или ви шим сло је ви ма [Svo ro nos 1959: 144].

Да кле, у Те бан ском ка та стру у це лом по пи су по сед ни ка зе мље, ко ји 
об у хва та ви ше се о ских оп шти на има са мо 11, од но сно 8 сло бод них се-
љака, јер за три слу ча ја мо же се ре ћи да су не пре ци зно од ре ђе ни. Оста ли 
по сед ни ци као што смо већ на ве ли при па да ју ре до ви ма слу жбе нич ке 
ари сто кра ти је [Svo ro nos 1959: 142]. Као кла са не за ви сно се ља штво по ла-
ко, али си гур но не ста је. Упра во за хва љу ју ћи овом ка та стру има мо до каз 
о не стан ку не кад ја ке кла се сло бод них се ља ка [Симоновић 2012: 326–327; 
Си мо но вић 2019: 119–125]. Оп шти не сло бод них се ља ка се по сте пе но га-
се и не ста ју. Пре о ста ли по се ди сло бод них се ља ка се на ла зе при ти сну ти 
из ме ђу по се да ко ји су пре шли у ру ке фе у да ла ца (моћ них љу ди). На тим по-
се ди ма сло бод не се ља ке су по сте пе но за ме ни ли па ри ци (за ви сни се ља ци).

ТЕ БАН СКИ КА ТА СТАР КАО СРЕД СТВО  
ЗА НА ПЛА ТУ ПО РЕ ЗА

На пла та по ре за у дру гој по ло ви ни 11. ве ка вр ши ла се та ко што се 
по рез при ку пљао пре ма уна пред од ре ђе ним из но си ма. На кон за вр шет ка 
ин спек ци је при хо де је при ку пљао по се бан окру жни ор ган. Окру жни по-
ре зник (ди о и ке те или прак тор) био је дру ги нај ви ши ци вил ни функ ци о-
нер у те ми (про вин ци ји). Он је са ста вљао спи ско ве по ре ских об ве зни ка 
за сва ко се ло и слао је сво је под ре ђе не у се о ске оп шти не. По не кад је и он 
сâм над гле дао по сту пак са ку пља ња по ре за. Са ку пља чи по ре за су тре ти-
ра ли се о ске оп шти не као фи скал не је ди ни це, ко је су би ле са ста вље не од 
по је ди нач них по ре ских об ве зни ка. На пла те по ре за су углав ном би ле по-
лу го ди шње, и то у сеп тем бру (ка да је за по чи ња ла ви зан тиј ска го ди на) и 
мар ту. Део по ре за се мо рао при ку пи ти у зла ту. Сва ки по ре ски об ве зник 
мо рао је да пла ти сво ја ду го ва ња др жа ви. У слу ча ју да ни је мо гао да из-
ми ри сво ју оба ве зу, се о ска оп шти на је би ла у оба ве зи да из ми ри ње гов 
по рез. Пла ти лац по ре за је до би јао по твр ду, а упи сом у ре ги стар на ве де но 
је „ка ко је по рез пла тио”. Та кав унос у ка та стру је пред ста вљао прет по-
став ку да је тај ко ји је пла тио по рез био вла сник те пар це ле. На рав но ово 
ни је би ло ап со лут но пра во ко је се мо гло оспо ра ва ти и дру гим до ка зи ма 
[Brand 1969: 43].

На осно ву фраг мен тар них ин фор ма ци ја о про дук тив но сти зе мље, 
вред но сти жи та и по зна тим по ре зи ма ко ји су се пла ћа ли за од ре ђе не по-
вр ши не зе мљи шта, Зво ро нос ве ру је да су се ља ци ко ји по се ду ју зе мљу пла-
ћа ли из но се од 1 до 2% сво јих при хо да од усе ва, док су па ри ци као за ви сни 
се ља ци пла ћа ли 6 или ви ше про це на та. Ове број ке су ге ри шу да је то био 
по рез на окућ ни цу, сто ку и сл. То је ве ро ват но био до дат ни по рез на зе мљу 
[Svo ro nos 1959: 141].

Пре гле дом са чу ва них ли сто ва Те бан ског ка та стра мо же мо да утвр-
ди мо да при ли ком са ста вља ња овог до ку мен та ни је при ме ње на ни ка ква 
ме то да јер је при сут на не до след ност и не пре ци зност. На чин на ко ји је 
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ура ђе но еви ден ти ра ње и од ре ђи ва ње из но са по ре за у Те бан ском ка та стру 
де лу је као да је овај текст пи сан на су мич но и сти хиј ски. Ин фор ма ци је 
ко је су у овом до ку мен ту да те у до ста слу ча је ва су не тач не и не пре ци зне. 
До след ност и пре ци зност би ли су нео п ход ни да би цен трал ни по ре ски 
си стем био до вољ но ефи ка сан и одр жив. Ефи ка сност при ку пља ња по ре-
за на осно ву спи ско ва ко ји су да ти у ка та стру прет по ста вља мо да је би ла 
из у зет но те шка. 

Ре ги стра ци ја по ре ских оба ве за у Те бан ском ка та стру од ре ђе на је 
пре ма се о ским оп шти на ма. Из до ку мен та је те шко од ре ди ти тач но ко је 
се зе мљи ште опо ре зу је и ко је је име по ре ског об ве зни ка. Крат ки текст, 
ко ји је пре жи вео са мо у фраг мен ти ма, као и гра ни це на шег по зна ва ња 
ви зан тиј ског фи скал ног си сте ма чи не до ку мент те шким за де ши фро ва ње. 
Л. Не вил, ко ја је пи са ла на ову те му, твр ди чак да ни ви зан тиј ски зва нич-
ни ци ни су мо гли са ми да ко ри сте овај до ку мент. Сма тра да они ни су би ли 
у ста њу да утвр де основ на пи та ња ве за на за опо ре зи ва ње се о ских оп шти-
на ко је су на ве де не у Ка та стру [Ne vil le 2001: 32–33].

Име по ре ског об ве зни ка за сва ки унос не мо же се тач но утвр ди ти. 
Оде љак ко ји де фи ни ше имо ви ну ко ја се опо ре зу је че сто је укљу чи вао име-
на дру гих љу ди ко ји су у про шло сти би ли вла сни ци имо ви не. Део уно са 
ко ји иден ти фи ку је по ре ског об ве зни ка та ко ђе мо же са др жа ти име на више 
по је ди на ца. Че сто ни је ја сно ко је име озна ча ва ког по ре ског об ве зни ка. 
Ни је ја сно ко су дру ги љу ди ко ји су на бро ја ни у одељ ку, и у коjeм се свој-
ству они на ла зе у од но су на по ре ског об ве зни ка и опо ре зо ва ну имо ви ну. 
Чи ни се да је основ ни од нос на след ство или пре нос вла сни штва, али 
ни је ја сно ко је ко ме пре нео зе мљу.

Пре ма по чет ној по став ци чи та ња до ку мен та Те бан ског ка та стра од 
ко је је по шао Звро нос, а ка сни је на ста ви ла Ле о но ра Не вил мо гло би се оче-
ки ва ти да се име тре нут ног по ре ског об ве зни ка на ла зи од мах по сле тер-
мин Δια. Та ко на при мер, пре ма сле де ћој став ци оче ку је се да је по ре ски 
об ве зник био Фи лип Ага ли а но сов син:

Δια Φι[λί]ππ(ου) υίου Άγαλλιανοΰ. Υπέρ μέρ(ους) στά(σεως) τών 
κλ(ηρ)- (ον)(όμων) Θ(εο)δώ(ρου) κόμ(η)τ(ος) ‘ ήτ(οι) Ίω(άννου), Νίκο(λάου) 
του παιδ(ός) του Μελιτ(ι)ν(οΰ). (ν(>μ·) μ1”)”· Ι 

Ме ђу тим ово ни је пра ви ло. По сто ји не до след ност у упо тре би овог 
тер ми на у дру гим до ку мен ти ма овог вре ме на. Нај бо љи при мер за то је 
пре нос вла сни штва на ма на стир Ива ри он. У овом слу ча ју има мо 30 еви-
ден ти ра них име на ко ја се на ла зе у фи скал ном ре ги стру, а од но се се на 
се ља не у До бро би ке ји (Δοβροβίκεια). Ови се ља ни су пр во би ли ре ги стро-
ва ни пре про да је, а за тим и на кон што је ма на стир ку пио њи хо ву зе мљу. 
Пре не го што је ма на стир ку пио зе мљу ме шта ни су би ли ре ги стро ва ни. 
Бу ду ћи да зна мо да је ма на стир на кра ју по се до вао ово зе мљи ште, ја сно 
је да ов де тер мин Δια зна чи да је вла сни штво пре не се но на но вог по ре ског 
об ве зни ка и да је осо ба ко ја је на ве де на од мах по сле по пи са би ла прет-
ход ни по ре ски об ве зник [Ne vil le 2001: 33]. По себ ну за ни мљи вост пред-
ста вља на ко ји је на чин од ре ђи ва на на пла та по ре за ма на сти ру Ива ри о ну. 



Уз сва ки из нос по ре за на ве де но је укуп но 39 пар це ла или има ња. Из но си 
по ре за ко је је тре ба ло пла ти ти из ра чу на ти су у скла ду с по вр ши ном и 
про дук тив но шћу. При то ме, по да ци о по вр ши ни ни су да ти за сва ку пар-
це лу по је ди нач но, од но сно рет ко су опи са ни. Ка те го ри је има ња су од ре-
ђи ва не на осно ву по љо при вред не про из вод ње. По сто ја ле су раз ли чи те 
ка те го ри је ка ко је на ве де но у да љем тек сту. Дру гим ре чи ма, ка те го ри је 
укљу чу ју „по ља”, „па шња ке”, „ви но гра де”, „имо ви ну се ла”, „мо чвар но 
зе мљи ште”, „утвр ђе ња”, „пла нин ско зе мљи ште”, „пу сту зе мљу” и „нео бра-
ђе ну зе мљу”, и још мно го то га. Са др же и остр ва (остр во Ка у ка на дес у 
Бо ле ло ну), „ста но ве у вла сни штву ма на сти ра” и „во де ни це”. По зна то је да 
је сва та имо ви на би ла свр ста на у по ре ску је ди ни цу ма на сти ра Ива ри о на, 
а на ла зи ла се у окви ру цар ског по ре ског си сте ма [Ot su ki 2008: 284].

По ред те шко ћа у од ре ђи ва њу ко је по ре ски об ве зник, у ве ли ком бро-
ју слу ча је ва име јед ног по ре ског об ве зни ка мо гло је да пред ста вља гру пу 
љу ди. У пет слу ча је ва гру па по ре ских об ве зни ка се на во ди као „на след-
ни ци” не ко га. 

Дру га по те шко ћа са ко јом су се су сре та ли по ре зни ци при ли ком ко-
ри шће ња овог до ку мен та је што су по ре ски об ве зни ци би ли ре ги стро ва-
ни у по је ди ним се о ским оп шти на ма, али че сто ни су жи ве ли та мо. Сто га 
је за не ке по ре ске об ве зни ке за бе ле же но да жи ве у дру гом се лу или гра-
ду, као на при мер дро ун га ри је Са му ел Ге рон тас ко ји је жи вео у Те би. На-
след ник Ми хај ло Га рас де жи вео је у Те би као и Ђор ђе Кам пос. Про е дер 
Си си нос и мо нах На о на жи ве ли су у Еу ри по су. Мо гу ће је да је Лав Мо-
ро ле он из Ани со са жи вео на свом има њу, али под јед на ко је мо гу ће да је 
жи вео и на свом има њу у Та хеу, Ани со су или Те би. У ње го вом кон крет ном 
слу ча ју не мо же се пре ци зно утвр ди ти где је жи вео.

Не ки од оних ко је на зи ва ју Ати ња ни ма ве ро ват но су жи ве ли у Ати ни. 
Та ко, на при мер, на след ни ци Стра те ги ја би ли су ду жни да пла те по рез 
на зе мљи ште и у Та хеу и у Ози ји, те су мо жда они жи ве ли у тим ме сти ма 
или су пак жи ве ли на не ком дру гом ме сту. Ови по се ди би има ли свог до-
ма ћи на (oi ko no mos), ко ји би пред ста вљао од сут ног вла сни ка зе мље, али 
из нос по ре за ко ји се пла ћао на ове по се де ука зу је да су мо жда би ли ису-
ви ше ма ли да би би ли вред ни за на пла ту.

По сто ја ње по ре ских об ве зни ка ко ји, чи ни се, не жи ве та мо где је њи-
хов по рез на ве ден, ства ра озбиљ не ло ги стич ке и ме то до ло шке про бле ме 
за на пла ту по ре за. Стан дард на сли ка по ступ ка на пла те по ре за би ла би 
да је по ре зник мо рао да иде у сва ки град или се ло са регистрoм из ко га 
би ви део ко ли ко нов ца тре ба да при ку пи од по ре ских об ве зни ка. Та ко, 
на при мер, по ста вља се пи та ње, ка да би по ре зник до шао у Та хе и утвр дио 
да не ки од по ре ских об ве зни ка ни су ту, да ли би он да оти шао у Те бу или 
Ати ну или у сва дру га ме ста у ко ји ма су они мо гли да жи ве? Та ко ђе, може 
да се по ста ви и ово пи та ње: ка да је био у Те би, у ку ћи Са му е ла Ге рон та-
са, да ли је по ре зник он да пре гле дао све упи се у Ка та стру у по тра зи за 
по да ци ма из ко јих би се утвр ди ло ко је све по ре зе је Са му ел мо рао да 
пла ти?
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Сми сао фор мал них схе ма цен трал но ре ги стро ва ног опо ре зи ва ња је 
по ку шај цен трал не вла сти да се од у пи ре ути ца ју ло кал них моћ ни ка. 
Бор ба про тив цен три фу гал них си ла ре ги о на ли зма и ло кал них маг на та 
мо ти ви ше др жа ву да из гра ди фор мал на сред ства за од ре ђи ва ње и на пла-
ту по ре за. Те жи на утвр ђи ва ња од ко га на пла ти ти по рез је у то ме што у 
не ким став ка ма Те бан ског ка та стра не ма до вољ но по да та ка да се ван 
сва ке сум ње мо же утвр ди ти ко је тре нут ни пла ти ша, а да при том по ре-
зник не мо ра да се обра ти за по моћ ло кал ном ста нов ни штву. До каз да је 
по ре зни ци ма би ла по треб на по моћ ло кал ног ста нов ни штва да би оба-
вља ли свој по сао ја сан je знак сла бо сти у ра ду цен трал не цар ске вла сти.

Очи глед но је по сто јао ве ли ки про блем око на пла те по ре за у сва ком 
кон крет ном слу ча ју. Још јед на прет по став ка ко ја се по ја вљу је је и да се 
по рез мо жда на пла ћи вао од дру гих по ре ских об ве зни ка ко ји су жи ве ли 
у ис тој се о ској оп шти ни пре ма прин ци пи ма ко ји су ра ни је би ли ре гу ли-
са ни Зе мљо рад нич ким за ко ном. То би от при ли ке из гле да ло ова ко: за 
де сет мо ди ја (је дан мо диј је из но сио 889 m2) зе мље пр ве кла се пла ћао се 
по рез ко ји је из но сио је дан злат ни со лид [O i ko no mi des 2002: 1001]. За зе мљу 
дру гог ква ли те та пла ћао се по рез у из но су по ло ви не со ли да или се мис, 
а за зе мљу тре ћег ква ли те та 1/3 злат ни ка или тре мис. Ор га ни за ци ја по ре-
ског си сте ма је кра јем 8. ве ка ре ви ди ра на од стра не над ле жне фи нан сиј ске 
слу жбе ко ја је има ла се ди ште у Ца ри гра ду. Ре ги стро ва ње ста нов ни штва 
и зе мљи шта и да ље је ра ђе но на ло кал ном ни воу, као и са ма на пла та по-
ре за. По рез у овом пе ри о ду ни је био пре те ра но ве ли ки. Плаћања по ре за 
у по љо при вре ди би ла су ја сно од ре ђе на. По ве ћа ње по ре за ни су би ла пре-
те ра на, а цар ска ад ми ни стра ци ја је чи ни ла на пор да се на пла та вр ши на 
пра вед ни ји на чин. Овај си стем на пла те по ре за та ко ђе се за сни вао на 
ка та стру и уби рао се сва ке тре ће го ди не [La i ou and Mor ris son 2007: 50–51]. 
Пре ма овом по ре зу по је ди нач не се о ске оп шти не су пред ста вља ле по себ не 
фи скал не је ди ни це. Зе мља и ку ће свих се ља ка би ле су по пи са не и за бе ле-
же не у ка та стру. На кра ју сва ке тре ће го ди не над ле жни др жав ни ор га ни 
фор ми ра ли су из нос ко ји су се ља ци тог се ла мо ра ли ко лек тив но да пла те. 
Ако не ко од се ља ка ни је мо гао да пла ти свој део по ре за, ње гов из нос дуга 
пла ћа ли су дру ги се ља ци из истог се ла [Симоновић 2012: 330]. 

Ме ђу тим из дру гог фи скал ног до ку мен та ко ји је на стао сре ди ном 
10. ве ка – Трак тат о по ре ском си сте му – ви ди се да се ља ци обич но ни-
су би ли у ста њу да по ред сво је по ре ске оба ве зе сно се и оба ве зе сво јих 
су се да и да би ра ди је по бе гли и са ми пре не го што би пред у зе ли тај на-
кнад ни те рет, ма кар и уз пра во ко ри шће ња на пу ште не су сед ске зе мље. 
То је си ту а ци ја ко ју Зе мљо рад нич ки за кон ни је мо гао да по зна је, а ко ја у 
до ба Трак та та пред ста вља оп шту по ја ву и об ја шња ва ла је за што је овај 
по ре ски до ку мент до нет. У пра вом сми слу ре чи Трак тат је пред ста вљао 
си стем по ре ских олак ши ца ко је су на ме ње не сло бод ним се ља ци ма. Да 
не би пре тр пе ла још ве ћу ште ту др жа ва је у та квим слу ча је ви ма од у ста-
ја ла од на пла те по ре за за на пу шта ње зе мље, тј. при вре ме но је уки да ла 
по ре ске оба ве зе сло бод ним се ља ци ма. У прак си је то зна чи ло да је цар ски 



510

по ре ски ин спек тор ану ли рао по ре ске оба ве зе на на пу ште ној зе мљи. Мера 
је до не та да се не би у пот пу но сти пре о ста ли се ља ци до дат но оси ро ма ши-
ва ли и због тог оси ро ма ше ња и на пу шта ли се ло [Острогорски 1969б: 109].

Ка да су вла снич ка пра ва на на пу ште ној имо ви ни ис те кла, на пу ште-
но зе мљи ште се кон фи ско ва ло. Ова кво зе мљи ште би ло је из у зе то из свих 
еви ден ци ја се о ске оп шти не и др жа ва га је мо гла из нај ми ти или оту ђи ти. 
По што је од у зе та зе мља би ла сме ште на на те ри то ри ји се о ске оп шти не, 
др жа ва је, као по нов ни вла сник по љо при вред ног зе мљи шта, би ла оба ве-
зна од ред ба ма ра ни је спо ме ну тих но ве ла ко је су до но си ли ца ре ви Ма ке-
дон ске ди на сти је.

Као што Трак тат ука зу је, по сто ја ле су две ка те го ри је или кла се зе-
мљи шта. Пр ва ка те го ри ја би ло је ма тич но зе мљи ште. То је у ства ри би ло 
ра ни је на пу ште но зе мљи ште на ко је је се о ска оп шти на пла ћа ла по ре зе. 
Дру га ка те го ри ја би ло је зе мљи ште на ко је су по ре зе пла ћа ли за куп ци који 
зе мљи ште из најм љу ју од др жа ве [Go rec ki 1981: 204–205].

У овој дру гој ка те го ри ји, из и гра ва ње прет по став ке за бра не ку по ви-
не зе мљи шта би ло је при лич но по јед но ста вље но. Због вр ло ши ро ке ин-
тер пре та ци је ове ин сти ту ци је од стра не цар ске ад ми ни стра ци је, за ку пац 
ко ји је об ра ђи вао зе мљу и та ко пла ћао по рез за њу ве ро ват но је био укљу-
чен у пр ву гру пу су бје ка та с на сло вом ку по ви не кон фи ско ва не зе мље. Ову 
ка те го ри ју зе мље ко ја се на овај на чин пре тва ра ла у по себ ну за куп ци 
обич но ку пу ју, и упра во на овај на чин по твр ђу је прет по став ку о кр ше њу 
за бра не о ње ној ку по ви ни [Brand 1969: 41–45]. Да кле, на овај на чин су 
под крин ком за ко ни то сти, ве ли ки по сед ни ци зе мљи шта на ста ви ли да се 
ин фил три ра ју у се о ске за јед ни це, и да го ми ла ју по љо при вред ну зе мљу, 
упр кос зва нич ним пре пре ка ма. 

По што ва њем пра ва на ку по ви ну кон фи ско ва не зе мље ко ја је прет ход-
но би ла на пу ште на, а за ко ју је се о ска оп шти на пла ћа ла по ре зе, за кон ски 
се љак ко ји је жи вео по ред ње имао је пра во да је ку пи. На овај на чин од 
стра не др жа ве по ку ша ва ло се одр жа ти по сто је ће ста ње. Зе мља је би ла у 
по се ду се ља ка три де сет го ди на. У тре нут ку ка да је по ста ла кон фи ско ва-
на, зе мљу су об ра ђи ва ле от при ли ке две ге не ра ци је се ља ка ко ји су у њу 
уло жи ли свој рад и ка пи тал. Сто га је по сто ја ла до бра шан са да би ови 
се ља ци мо гли би ти за ин те ре со ва ни за одр жа ва ње по сто је ћег ста ња.

Цар Ро ман Ла ка пин (919–944) и ње го ви не по сред ни на след ни ци у 
10. ве ку уве ли су но ве ме ре ко је су као циљ има ле спас оси ро ма шене сео-
ске еко но ми је Цар ства. Чи ни се да но ве ме ре ни су уоп ште би ле но ве. Још 
јед ном је ви зан тиј ски за ко но да вац из 10. ве ка про на шао у вре ме ну ца ра 
Ира кли ја (610–641) и та да шњем фи нан сиј ском си сте му, ста ре фи скал не 
ин сти ту ци је ко је је ком би но вао с но вим, а све у ци љу по ве ћа ња по ре ских 
при хо да. Ста ри ји ау тор М. Ро стов цев (Ми ха ил Ива но вич Ро стов цев) по-
зно Рим ско цар ство ви део је као „др жа ву ко ја је би ла за сно ва на на се ља-
ци ма и зе мљи” [Ro stov tzeff 1910: 62–63]. Ис тра жу ју ћи раз ло ге еко ном ске 
не ста бил но сти у Цар ству, он је под ву као два фак то ра: др жав ну по ли ти ку 
пре ма зе мљи и де по пу ла ци ју се ла. Ро стов цев у том сми слу ка же: „Ва жна 
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ка рак те ри сти ка овог си сте ма је да љи раз вој прин ци па при си ле на ро чи то у 
сфе ри опо ре зи ва ња. Си стем опо ре зи ва ња је прет по ста вљао не ус по ре ди ву 
про пор ци ју и, по што се ни је ко ри стио као по моћ но сред ство, већ као глав-
ни ре сурс вла де, по стао је пра ва „ку га”. То је пот ко па ло, и уни шти ло, и 
про спе ри тет Цар ства, и дух ње го вих ста нов ни ка [I sto, 449–450]. Глав не 
осо би не жи во та у рим ској про вин ци ји Еги пат у 3. ве ку би ле су по сте пе на 
де по пу ла ци ја и по ве ћа ње на пу шта ња зе мље, као и ње на не про дук тив ност. 
На пу ште но др жав но зе мљи ште по ста ја ло је по сте пе но си но ним. Др жа ва 
је мо гла до де ли ти зе мљу се о ским оп шти на ма или бо га тим по сед ни ци ма 
зе мљи шта и на тај на чин их оп те ре ти ти по ре зом [I sto, 480–481].

Си ту а ци ја у ствар но сти би ла је са свим су прот на. Со ци јал ни по ло жај 
се ља штва у Ви зан ти ји био је не за ви дан, пре све га, због ви со ких по ре за. 
Та ко је „Ни ко ла Му за лон, ца ри град ски па три јарх (1147–1151) на пи сао 
пе сму у ко јој опи су је свој бо ра вак на Ки пру и не во ље ки пар ских се ља ка. 
Из ме ђу оста лих не при ли ка ис ти че са ку пља че по ре за ко ји су ку ља ли по 
се ли ма, хва та ли се ља ке због не мо гућ но сти да из ми ре сво је ду го ве и ве-
зи ва ли их за др ве ће за јед но са из глад не лим пси ма. Ши ба ње је би ло ре дов-
но сред ство за из ну ђи ва ње нов ца” [Каждан 2006: 86]. Већ сâм овај за пис 
го во ри ко ли ко је се љак био под јарм љен. У то вре ме би ло је нај бит ни је 
из ву ћи што ви ше по ре за не пи та ју ћи се ља ка да ли та кав на мет угро жа ва 
ње го ву ег зи стен ци ју. Се љак ни је имао вре ме на за дру штве ни жи вот јер 
је све би ло под ре ђе но из ми ри ва њу ду го ва ка ко не би по стао бе зе мљаш. 
Он је че сто био при мо ран да по зајм љу је но вац ка ко би пла тио по рез. То 
је би ла не ка вр ста ин та бу ла ци је1 јер је се љак да би до био но вац обич но 
да вао у за лог сво ју зе мљу. Уз то он је на по зај ми цу пла ћао ин те рес. Мно-
ги се ља ци ни су успе ва ли да вра те но вац па су та ко оста ја ли без сво је 
зе мље. Бе зе мља ша је у то вре ме би ло мно го. Зе мљу ни су пре у зи ма ли са мо 
зе ле на ши: „по знат нам је са мо је дан сег мент овог про це са. На и ме, са чу-
ва не су са мо мо на шке ар хи ве, оне су јед но стра не бу ду ћи да пре вас ход но 
при ка зу ју по раст ма на стир ских има ња. Без сум ње, све тов ни зе мљо по-
сед ни ци има ли су уде ла у пре у зи ма њу зе мље од се ља ка а по не кад и од 
ма на сти ра” [Каждан 2006: 87]. Остав ши без има ња мно ги се ља ци су 
узи ма ли у на јам зе мљу и ула зи ли у за ча ра ни круг ко ји је зна чио гу бље ње 
сло бо де. То сва ка ко ни је би ло сво јом во љом, али се та ко об ја шња ва ло. 
Се ља ци су прак тич но са ми се бе пре пу шта ли зај мо дав ци ма за ко је су од-
ра ђи ва ли ку лук. Део та квих „сло бод них” се ља ка че сто се се лио бе же ћи 
од по ре зни ка, го спо да ра, тур ских осва ја ча итд. Они су се јед ном реч ју 
бо ри ли за го ли жи вот. Се ља ци ко ји су не ка ко ус пе ли да пла те по рез и са-
чу ва ју сво ја има ња жи ве ли су у стал ном стра ху од при род них не по го да 
ко је би их учи ни ле бе зе мља ши ма, од но сно бе гун ци ма без на де.

Ова кво ста ње би ло је при сут но на ви зан тиј ском се лу у вре ме ну када 
је на пи сан Те бан ски ка та стар.

1 Упис у зе мљи шне књи ге чи ме се без у слов но сти че вла сни штво или дру го ствар но 
пра во на не крет ни ну на зи ва се ин та бу ла ци ја.
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КА ТА СТРИ КАО ДО КУ МЕН ТИ ПО РЕ СКЕ  
АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈЕ

Из све га што је из ло же но мо же се при ме ти ти да ка та стар пред ста вља 
ва жан до ку мент по ре ске ад ми ни стра ци је. Ако се по сма тра текст ка та стра 
у ши рем кон тек сту за па жа се да се два пи та ња на ме ћу са ма по се би. Та 
пи та ња су:

1) Да ли је ка та стар мо гао да се ко ри сти за тач но про це њи ва ње по је ди-
нач не на пла те по ре за од свих ре ги стро ва них вла сни ка зе мље?

2) За што је цар ска ад ми ни стра ци ја пред у зи ма ла ве ли ке на по ре у са ста-
вља њу овог до ку мента? 
Дру го пи та ње по ста вља се из јед но став ног раз ло га што из ра да ова-

квог до ку мен та у сво јој су шти ни пред ста вља ве ли ки ад ми ни стра тив ни 
по сао, а ко ји је у ко нач ном омо гу ћа вао на пла ту ма лих су ма нов ца [Svo ro nos 
1959: 10].2

У са мом ка та стру при сут на су од сту па ња у сте пе ну не а жур но сти 
ко ја се огле да ју у не ким де ло ви ма тек ста, али и у ње го вом из гле ду. На 
пр ви по глед сти че се ути сак да је до ку мент уре дан и упе ча тљив, а ње го-
ве гре шке по ста ју очи глед не тек си сте мат ским чи та њем.

Ле о но ра Не вил сма тра да су ка та стри, ко ји су се ко ри сти ли као по-
ре ски ре ги стри, има ли зна чај ну уло гу у про це су све при сут ни је фе у да-
ли за ци је и опа да ња цен трал не цар ске вла сти, и то без об зи ра на тач ност 
по да та ка ко ји су се на ла зи ли у њи ма. Чак и да ни су би ли ко ри сни у од ре-
ђи ва њу од ко га и ко ли ко би се по ре за тре ба ло на пла ти ти, по ре ски ре ги стри 
су тре ба ли да иза зи ва ју стра хо по што ва ње, пре ма та да утвр ђе ном оп штем 
ми шље њу цар ске ад ми ни стра ци је [Ne vil le 2001: 41]. Гра ђа ни чи ја се име-
на на ла зе у др жав ним спи си ма мо гли су да ви де рас про стра ње ну моћ и 
ау то ри тет цар ске вла де. Про пу сти у ка та ст ри ма би ли су ма ње очи глед ни. 
Иа ко не ки ка та стри мо жда ни су до бро функ ци о ни са ли као сред ства за 
во ђе ње еви ден ци је, они су за др жа ли ве ли ку моћ као ору ђе за убе ђи ва ње 
ста нов ни штва да удо во љи зах те ви ма по ре зни ка. Вој ни ци су пра ти ли по-
ре зни ке и мо же мо да прет по ста ви мо да је фи зич ка си ла би ла део про це са 
на пла те. На овај на чин се све ра ди ло да се сма њи от пор не пла ћа њу по ре за, 
а са мим тим се одр жа ва ла ефи ка сна на пла та пред ви ђе них из но са по ре за. 
На по кон, опо ре зи ва ње пред ста вља узи ма ња но ва ца од љу ди ко ји би га 
ра ди је за др жа ли. Од ка та стра се оче ки ва ло да са др жи ин фор ма ци је о 
имо ви ни сва ког гра ђа ни на. Из тих ин фор ма ци ја је про и за шла од го вор-
ност и оба ве за да се пла ти по рез. То у ства ри зна чи да ка та стри тре ба да 
ство ре ути сак да цар ска вла да зна шта ра ди. Они би у ства ри по ве ћа ли 
ау то ри тет вла сти, без об зи ра да ли су по ре зни ци ма да ва ли пре ци зне и 
тач не по дат ке о то ме ко ли ко ко ду гу је.

У вре ме ни ма ка да су ка та стри би ли тач ни ји, или ма ње сло же ни, вред-
ност во ђе ња уред не еви ден ци је би ла је та ко ђе ве о ма зна чај на. У ра ном 

2 Укуп ни из нос по ре за ко ји тре ба на пла ти ти пре ма овим са чу ва ним ли сто ви ма Те бан-
ског ка та стра, а од но си се на 39 став ки, из но си све га 15 злат них но ми зми и 132 фо ли са.
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9. ве ку цар Ни ћи фор I (802–811) пред у зео је ге не рал ну ре ви зи ју по ре ских 
оба ве за. При том је увео не ке по себ не по ре зе [Oikonomidès 1996: 33–34]. 
Ве ро ват но да су цар Ни ћи фор I и ње го ви на след ни ци има ли ко ри сти од 
тач не ре ги стра ци је ко ја је омо гу ћи ла бо ље оп ште еко ном ско ста ње у др-
жа ви, јер је опо ре зи ва ње би ло ко ли ко то ли ко пра вич но, и ни је до ве ло до 
оси ро ма ше ња сло бод ног се о ског по сед ни ка. Зна мо да су се ка та стри 
ажу ри ра ли са мо пе ри о дич но. У тим ажу ри ра њи ма до ла зи ло је до ци клич-
них ва ри ја ци ја у њи хо вој тач но сти и у нај бо љим вре ме ни ма [Brand 1969: 
55]. Као што мо же да се ви ди из пр вог де ла овог ра да, чи ни се да се фи-
скал на прак са ме ња ла и при ла го ђа ва ла, а и вре ме ном се раз ви ја ла. У 
вре ме ни ма ка да је тач ност по да та ка из ка та стра би ла ма ла, као што је 
би ло у слу ча ју Те бан ског ка та стра, по ре зни ци су ве ро ват но узи ма ли све 
што су мо гли, ко ри сте ћи при том тра ди ци о нал не ме то де за стра ши ва ња. 
Ипак, зна чај ка та ста ра као ала та у ри ту а лу про це са опо ре зи ва ња је остао. 
У до ба кад су ка та стри би ли ко ри сна ба за по да та ка, њи хо ва це ре мо ни-
јал на функ ци ја је пра ти ла и на до пу ња ва ла њи хо ву функ ци ју во ђе ња 
еви ден ци је.

У том сми слу, ка та стри су би ли је дан од не ко ли ко фор мал них ме ха-
ни за ма ко је је Цар ство ко ри сти ло да одр жи и оја ча иде ју цар ске вла сти 
и ре да ко ји је из ње про из ла зио. Пре жи ве ле ин фор ма ци је о цар ским це-
ре мо ни ја ма сна жно све до че о њи хо вој уло зи у ства ра њу и одр жа ва њу 
цар ске мо ћи [Ca me ron 1987: 106–136]. Да ва њем не ке вр сте на гра де, од но-
сно пла те ко ју је сва ки зва нич ник при мао из ру ку са мог ца ра то ком це-
ре мо ни је ко ја се одр жа ва ла јед ном го ди шње за вре ме Вас кр шње не де ље, 
би ла је вр ста об ред не пред ста ве ко ја је за циљ има ла да ве же сва ког слу-
жбе ни ка у од но су пре ма слу жби ко ју оба вља и по слу шно сти пре ма ца ру 
[Ma gu i re 2004: 199–214]. 

Ка ко је овај си стем функ ци о ни сао у 10. ве ку? Др жа ва је пре ра спо-
ре ђи ва ла ве ли ки део сво јих при хо да кроз ис пла ту пла та ци вил ним, вој ним 
и цр кве ним зва нич ни ци ма. Вр ше на су ула га ња у ин фра струк ту ру др жа-
ве. Пра вље ни су об ра чу ни за вој не кам па ње. Вр ше ни су об ра чу ни тро шко-
ва за по кло не ко ји су да ва ни, би ло до бро вољ но би ло при нуд но, стра ним 
вла да ри ма. Пла те су би ле нај ве ћи го ди шњи тро шак. Де ли мич но, пла те 
су фи нан си ра не и про да јом ти ту ла. Је дан број ад ми ни стра тив них ме ста 
и по ча сних ти ту ла мо гао је да се ку пи, и за жи во та њи хо вих но си ла ца. 
Ово је пред ста вља ло зна чај но ин ве сти ра ње са мих но си ла ца пра ва, по себ-
но за то што се овај ка пи тал ни ка да ни је мо гао по вра ти ти. У овом слу ча-
ју куп ци ти ту ла до би ја ли су го ди шњу пла ту ко ја је из но си ла 2,5–3,5% од 
ори ги нал не су ме, или, у слу ча ју ви со ких зва ња, она је би ла у ра спо ну 
5,55–8,33%. По ред ова квих слу ча је ва, ко ји ни су би ли то ли ко че сти ве ћи-
на пла та је за др жа ву би ла чи ста по тро шња. Ви со ки зва нич ни ци при ма-
ли су пла те из ру ку ца ра, јед ном го ди шње, у зла ту и сви ле ним ха љи на ма. 
Ли ут пранд из Кре мо не оста вио је упе ча тљив опис сце не де ље ња пла та и 
по кло на у Ве ли кој па ла ти у Ца ри гра ду на Цве ти 950. го ди не [Li ut prand 
iz Kre mo ne 2011: 25–27].
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Ка та стри су на сли чан на чин би ли не ка вр ста ри ту а ла ко ји је по ве-
зи вао гла ву сва ког до ма ћин ства са ца ром пре ко ње го вих по сред ни ка. 
По што је сва ко до ма ћин ство за бе ле же но у цар ском ре ги стру, сва ка по ро-
ди ца би ла је ста вље на у од нос са ца ром и др жа вом. Кроз низ по сред ни ка, 
оп сег ца ре ве мо ћи об у хва тио је сва ког чо ве ка у Цар ству. 

Оп шта ре ги стра ци ја зе мље ко ја се опо ре зу је би ла је ма ни фе ста ци ја 
цар ског ре да и по рет ка. Ово је та ко ђе би ла прак са, ко ја је по ти ца ла из 
рим ских вре ме на. Ре ги стра ци ја чи та ве Еку ме не3 отва ра дру го по гла вље 
Лу ки ног је ван ђе ља и она је сва ка ко нај по зна ти ја ре фе рен ца за опо ре-
зи ва ње у вре ме Рим ског цар ства. За оне ко ји су на вла сти, одр жа ва ње 
Ка та стра је пред ста вља ло одр жа ва ња по рет ка ус по ста вље ног у вре ме 
Рим ског цар ства и пред ста вља кон ти ну и тет на пла те по ре за. Као што је 
по зна то Ви зан тиј ско (Ро меј ско) цар ство је пред ста вља ло упра во тај кон-
ти ну и тет.

Ри ту а ли ова квог ти па има ју моћ ка да им љу ди ко ји у њи ма уче ству ју 
да ју зна чај. Ако би из би ло ког раз ло га ка та стри пре ста ли да има ју зна чај 
за по ре ске об ве зни ке и по ре ске слу жбе ни ке, њи хо ва вред ност а са мим 
тим и зна чај би се сма њи ли. Њи хо во одр жа ва ње у том слу ча ју не би би ло 
ви ше ва жно. Про ме не у струк ту ри вла сти до ве ле су до то га да се сма њи 
ефи ка сност ка та стра као сред ства у ри ту а лу цар ске мо ћи. Ове про ме не 
су мо жда иза зва ле по сте пе ну за ме ну ка та стар ског си сте ма си сте мом 
прак ти ка.4 Фи скал на прак са је мо жда та ко од го во ри ла на про ме не ста ва 
„моћ них љу ди” пре ма ца ру и др жа ви, као и на про ме не у еко но ми ји [Kazh-
dan et al. 1985: 56–62]. Мо же мо да прет по ста ви мо да су ка та стри по ма га ли 
у одр жа ва њу ве за из ме ђу гра ђа на и цар ске вла сти кроз об ред при ку пља-
ња по ре за, са свим им пли ка ци ја ма ве за ним за њи хо ву упо тре бу, али и 
зло у по тре бу.

Ка та стри су у вре ме ни ма ко ја сле де, а то је пре лаз из 11. у 12. век, 
би ли у ши ро кој упо тре би од стра не про вин циј ске ад ми ни стра ци је, чи ји 
је глав ни за да так би ла на пла та по ре за. Од њих се та ко ђе оче ки ва ло да 
одр жа ва ју ред и кон ти ну и тет цар ске вла сти. Не ки од њих су име но ва ни 
из Ца ри гра да: као што је, на при мер, зва нич ник с ти ту лом ана граф, ко ји 
се би рао на три го ди не, дру ге је по ста вљао гу вер нер про вин ци је (те ме), 
по пут ни же ран ги ра них слу жбе ни ка ко ји су слу жбо ва ли у ду жем вре мен-
ском окви ру. Фи нан сиј ска ад ми ни стра ци ја се по чев од 10. ве ка стал но 
ме ња ла. Про ме не ко је су во ди ле ка пот пу ној фе у да ли за ци ји на ста ле су 
као ре зул тат ре фор ми ко је је из вр шио цар Алек си је I (1081–1118). Ре фор-
ме су до ве ле до ра ста пра ва слу жбе нич ке ад ми ни стра ци је у про вин ци-
ја ма цар ства. Не ка слу жбе нич ка зва ња су пот пу но не ста ла, дру ги ма су 
ти ту ле по јед но ста вље не, али функ ци је ко је су и да ље оба вља ли оста ле 
су у сво јој су шти ни не про ме ње не [Her rin 1975: 270–271].

3 Еку ме на или ва се ље на (ста ро грч ки οἰκουμένη — „на се ље но”, „на се ље на зе мља”) је 
из раз ко ји је из вор но у ан ти ци озна ча вао та да по зна ти свет, од но сно Зе мљу.

4 Прак тик је пред ста вљао по пис свих по се да и при хо да ко ји је ње гов вла сник до би јао 
од сво јих до ба ра и сво јих се ља ка [Острогорски 1951: 69].
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ЗА КЉУ ЧАК

Те бан ски ка та стар да је при лич но ја сну пред ста ву о ста њу у се о ској 
за јед ни ци у дру гој по ло ви ни 11. ве ка. Ту се ми сли пре све га на прав ни и 
со ци јал ни ста тус се о ских оп шти на. Ста тус по љо при вред ног зе мљи шта 
ко је је опи са но у овом до ку мен ту је ра зно ли ко. С јед не стра не по сто је 
пар це ле ко је при па да ју вла сни ци ма ко ји су ди рект но упи са ни име ном и 
пре зи ме ном, или с дру ге стра не, пар це ле но вих вла сни ка ко ји су пар це ле 
до би ли пу тем на след ства, по кло на, или ку по ви ном.

Из прет ход но из ло же ног сле ди за кљу чак да се имо ви на се о ских оп-
шти на по пи са них у Те бан ском ка та стру на ла зи ла ма хом у по се ду „моћ-
них љу ди”. На осно ву ова ко утвр ђе ног ста ња сле ди да Те бан ски ка та стар 
пред ста вља до каз да је по љо при вред но и дру го зе мљи ште се о ских оп-
шти на у свом ве ћем де лу углав ном би ло фе у да ли зо ва но, и то у дру гој 
по ло ви ни 11. ве ка ка да се сма тра да је овај до ку мент на стао. То ди рект но 
до ка зу је да ме ре ко је су пред у зи ма не кра јем 10. ве ка и у пр вој по ло ви ни 
11. ве ка ни су да ле ни ка кве ре зул та те. Од но сно, но ве ле ца ре ва Ма ке дон ске 
ди на сти је ни су мо гле да спре че фе у да ли за ци ју ви зан тиј ског се ла. Раз лог 
за ова кво ста ње тре ба тра жи ти у чи ње ни ци да су ове ме ре на и шле на 
оп струк ци ју оних ко ји су тре ба ли да их спро во де. Не спро во ђе ње ме ра од 
стра не моћ них љу ди из ре до ва ци вил ног плем ства, по је ди них при пад ни-
ка слу жбе нич ке ад ми ни стра ци је, ра зних маг на та, али и цр кве них ве ли-
ко до стој ни ка до ве ло је до на пу шта ња ра ни јег си сте ма вла сни штва над 
по љо при вред ним зе мљи штем.

Из Те бан ског ка та стра ко ји је ана ли зи ран у овом ра ду про ис ти чу три 
глав на за кључ ка. Пр ви, Те бан ски ка та стар је део др жав ног ре ги стра зе-
мље, ко ји је пе ри о дич но одр жа ван уно ше њем но вих ин фор ма ци ја и по-
да та ка бит них за одр жа ва ње си сте ма опо ре зи ва ња. Дру ги, ква ли тет во-
ђе ња еви ден ци је у Те бан ском ка та стру ни је био до вољ но до бар. То је 
си гур но оте жа ва ло рад по ре зни ци ма на те ре ну. И тре ћи, Ка та стар по ред 
свих не до ста та ка ко је са др жи, био је је ди ни из вор ин фор ма ци ја и по да-
та ка бит них за ре дов но при ку пља ње по ре за. Да кле ди рект но је ути цао 
на оја ча ва ње и одр жа ва ње цар ског ау то ри те та.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад је део ис тра жи ва ња фи нан си ра ног од стра не Ми ни стар ства про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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SUM MARY: The aim of our work is the The ban ca da stre, which is the most im por tant 
so ur ce from which the de ve lop ment of the fe u da li za tion of Byzan ti ne agri cul tu re can be 
tra ced. The text of the ca da stre was writ ten in the se cond half of the 11th cen tury. Ba sed 
on the text of this so u r ce, the aut hors tried to po int out and ex pla in the chan ges that to ok 
pla ce in pro perty re la ti ons in Byzan ti ne agri cul tu re. In the analysis gi ven in the pa per, it 
can be no ti ced that the The ban ca da stre is a so u r ce from which it can be di rectly seen in what 
way the con so li da tion of esta tes to ok pla ce, i.e. the cre a tion from lar ge fe u dal agri cul tu ral 
esta tes. The The ban ca da stre gi ves spe ci fic ca ses that di rectly fol low in di vi dual agri cul tu ral 
pro du cers with the ir na mes, as well as the na mes of di nats (po wer ful pe o ple) who bo ught 
the ir pro perty. This is exactly the sig ni fi can ce of the The ban ca da stre, be ca u se on the 
ba sis of the re cords con ta i ned in it, chan ges in ow ner ship can be tra ced. From this ti me 
dis tan ce, we can freely say that the se chan ges di rectly in flu en ced the furt her de ve lop ment 
of Byzan ti ne agri cul tu re.

KEYWORDS: agri cul tu re, small esta tes, lar ge agri cul tu ral hol dings, pro duc tion, 
The ban ca da stre
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду су ана ли зи ра не пр ве свет ске кла си фи ка ци је срп-
ских ви на на осно ву чу ве не То по гра фи је свих по зна тих ви но гор ја ко ју је 
на пи сао Ан дре Жи ли јен још 1816. го ди не, а по том про ши рио 1822. и 1832. 
го ди не. Ана ли за об у хва та ви но гор ја на про сто ру да на шње Ср би је (Кар лов ци, 
Вр шац, Бе ла Цр ква, Бе о град и При шти на). Ука за но је на зна чај Жи ли је но-
вог де ла, ра све тље не су окол но сти у ко ји ма је де ло на ста ло, ме то до ло ги ја, 
сми сао и вр сте по да та ка, и што је по себ но ва жно, иден ти фи ко ва на је ве-
ћи на из во ра ко је је ау тор ко ри стио. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ан дре Жи ли јен, 19. век, кла си фи ка ци ја ви на, ви но-
гор ја, Срем, Ба нат, Ср би ја

У је ку срп ске бор бе за осло бо ђе ње од осман ске вла сти, по том на са мом 
по чет ку по ста вља ња те ме ља мо дер не европ ске др жа ве још не до ку чи вих 
обри са, срп ска ви на по ме ну та су и кла си фи ко ва на у ве ро ват но нај у ти-
цај ни јој књи зи о ви но гор ји ма и ви ни ма, на пи са ној у пр вој по ло ви ни 19. 
ве ка. За то је за слу жан Ан дре Жи ли јен (An dré Jul lien, 1766–1832), тр го вац, 
ино ва тор и, из над све га, из у зе тан вин ски ен ту зи ја ста из Па ри за [Jul lien, 
An dré 2015; Fi el den 2015]. У Ср би ји да нас ма ло ко зна да је Жи ли је но ва 
књи га из не ла на свет ску вин ску сце ну срп ско ви но, ко ли ко год да је том 
ви ну по све ћен скро ман про стор. Та ко ђе, о срп ском ви но гра дар ству тог 
до ба го то во да не ма мо дер не на уч не ли те ра ту ре. Свр ха овог ра да је да 
ука же на зна чај Жи ли је но вог де ла за рас про сти ра ње зна ња о срп ском 
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ви нар ству ши ром све та, иа ко су нај у глед ни ја ви на зва нич но по сма тра на 
као ма ђар ска ви на. Пр ви и нео п ход ни ко рак сва ка ко је сте ра све тља ва ње 
окол но сти у ко ји ма је књи га на ста ла, као и сми сао и вр ста по да та ка ко је 
је ау тор на во дио. По се бан иза зов у ис тра жи ва њу чи ни ло је тра га ње за 
рет ким и не по зна тим Жи ли је но вим из во ри ма. Без ин тер не та и са да шњег 
сте пе на ди ги та ли за ци је ста рих и рет ких књи га та кво ис тра жи ва ње би ло 
би го то во не мо гу ће, или из у зет но те шко и ду го трај но и то са мо у нај ве-
ћим свет ским би бли о те ка ма.

Име Ан дреа Жи ли је на по зна то је сва ком ви но слов цу јер је он 1816. 
го ди не по ста вио те ме ље са вре ме ној свет ској кла си фи ка ци ји и ка те го ри-
за ци ји ви на и ви но гра дар ских по ло жа ја у сво јој То по гра фи ји [Jul lien 1816; 
1822; 1832; 1848; 1866]. Иа ко је и пре ње га би ло са свим успе шних кла си-
фи ка ци ја, оне су би ле ло кал ног ка рак те ра. Жи ли је но ва књи га об у хва ти-
ла је сва ио ле по зна та ви но гор ја на свим кон ти нен ти ма. Тре ће до пу ње но 
из да ње из 1832. го ди не до би ло је пре сти жну на гра ду Фран цу ске ака де-
ми је на у ка. Ака де ми ји но обра зло же ње пу бли ко ва но је у пр вом сле де ћем, 
пост хум ном из да њу [Jul lien 1848: 13–20]. Ве ли ки и при лич но тра јан ути-
цај, и из ван Фран цу ске, оста ви ло је та ко ђе и ње го во мо дер но ту ма че ње 
уло ге со ме ли јеа, као по зна ва о ца ви на, по дру ма ра и тр гов ца [Jul lien 1813].1 
Жи ли јен је па тен ти рао не ко ли ко изу ма и ме то да ко ји су би ли за па же ни 
у то вре ме: сред ство за би стре ње ви на и два де се так ин стру ме на та, углав-
ном у ве зи с пу ње њем фла ша и де кан ти ра њем, од ко јих је нај ви ше па жње 
иза звао онај за ве ден под име ном can nel le-aéri fère. По пис па те на та до да-
вао је на кра ју свих из да ња сво јих књи га. Мно ги од њих прет ход но су 
пред ста вље ни у на уч ним ча со пи си ма, па чак и у књи зи иза бра них изу ма 
од Фран цу ске ре во лу ци је до 1820. го ди не [Bul le tin de la So ciété…, IX, 15, 
1809: 52–62; XI, 91, 1812: 18–23; XIX, 187, 1820: 38–42; Dic ti on na i re chro-
no lo gi que…, II, 1822: 205–206, 360–366, 446–447]. Иа ко је био тр го вац, 
ње го во огром но зна ње о ви но гра дар ству и ви нар ству пре по ру чи ло га је 
за пи сца од ред ни це о ви ну у Но вој ен ци кло пе ди ји исто ри је при ро де, где 
је је дан од уред ни ка био ни ко дру ги не го чу ве ни хе ми чар, фи зи чар и 
агро ном Жан-Ан то ан Шап тал (Jean-An to i ne Chap tal), ака де мик и На по-
ле о нов ми ни стар, чи ји је на уч ни рад у зна чај ној ме ри ути цао на прав це 
раз во ја тех но ло ги је спра вља ња ви на [Jul lien 1819: 1–55].2

И по ред све га то га, Ан дре Жи ли јен је у Ср би ји са свим не по знат. 
Об ја вље но је пет из да ња То по гра фи је од 1816. до 1866. го ди не, уз по јед-
но ен гле ско (1824) и не мач ко (1833–1835). Тим из да њи ма тре ба до да ти и 
ви ше фо то тип ских и CD из да ња у по след њих не ко ли ко де це ни ја, што 
по ка зу је ко ли ки ин те рес и да нас вла да за ову књи гу и ка кво ме сто она 
за у зи ма у вин ској ли те ра ту ри. Па ипак, ње го вих књи га не ма у срп ским 
би бли о те ка ма (ба рем из ба зе по да та ка CO BISS-а).

1 И овај при руч ник до жи вео је де се так из да ња и пре во да.
2 На бра ја ју ћи ви но гор ја Ау стриј ског цар ства Жи ли јен је по ме нуо кар ло вач ко и вр шач ко 

ви но гор је [Jul lien 1819: 51].
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АН ДРЕ ЖИ ЛИ ЈЕН И ЊЕ ГО ВА КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА

Уко ли ко же ли мо да раз у ме мо исто риј ски зна чај Жи ли је но вог де ла 
и ње го ве кла си фи ка ци је ви на, по ред рет ких ве сти о про фе си о нал ној био-
гра фи ји, мо ра мо ис тра жи ти ње го ве мо ти ве, на чин при ку пља ња по да та ка 
и упо зна ти се са ме то до ло ги јом ко ри шће ном при ли ком оце њи ва ња ви на. 
Исто риј ски кон текст и ге о граф ска зна ња о све ту и вре ме ну у ко ме је на-
ста ла ње го ва То по гра фи ја да ле ке 1816. го ди не по мо ћи ће да от кри је мо 
раз ло ге нео че ки ва ног по ме на име на Ср би је, као и ка те го ри за ци ју срп ских 
ви на из ван те ри то ри је ко ју је Жи ли јен на зи вао тур ском про вин ци јом по 
име ну Ср би ја.

Већ пр во из да ње То по гра фи је иза зва ло је ин те ре со ва ње ка кво ни је 
за пам ће но у вин ском све ту, ка ко фран цу ском, та ко и свет ском. Жи ли јен 
је пре све га био тр го вац ви ном на ве ли ко. У то до ба, од тр гов ца се зах те-
ва ло из у зет но по зна ва ње свих ви на. Ње го ва реч и ње го ва ро ба га ран то-
ва ли су ква ли тет. То зна ње би ло је нео п ход но јер су мно ги од тр го ва ца 
от ку пљи ва ли ви но од мно го број них ма лих ви но гра да ра (на ро чи то по сле 
Ре во лу ци је 1789, ка да су ве ли ки по се ди рас пар ча ни) да би по том пра ви-
ли ком би на ци је ме ша ви на ко је су про да ва ли под сво јим име ном (што се 
уо ста лом и да нас чи ни). Жи ли је нов циљ са сто јао се у то ме да пре до чи 
тр гов ци ма, пре свих дру гих, свет ски пре глед ви но гор ја и ква ли те та ви на, 
ка ко би мо гли да са гле да ју раз ли ке, по себ но сти и евен ту ал не тро шко ве 
уко ли ко би се од лу чи ли за увоз. Та ко ђе, на ме ра му је би ла да отво ри 
про стор и ужи ва о ци ма да ис тра жу ју и про на ђу ви на ко ја од го ва ра ју њи-
хо вом уку су, ма где да се та ви на на ла зе у све ту. Уз крат ке опи се спе ци-
фич но сти ви но гор ја, сор ти мен та, на чи на уз го ја и основ них ка рак те ри-
сти ка са мих ви на, че сто је да вао по дат ке о ге о граф ској ши ри ни не ког 
ви но гор ја, ко ли чи ни про из вод ње, за пре мин ским ме ра ма и тран спорт ним 
мо гућ но сти ма. Нај де таљ ни је је при ка зао фран цу ску вин ску сце ну, што 
је са свим оче ки ва но. Жи ли јен је пу но пу то вао и мно га са зна ња о стра ним 
ви но гор ји ма сти цао је лич но, чак и на та да ве о ма ег зо тич ним, уда ље ним 
ме сти ма. Дру ге по дат ке до би јао је из ли те ра ту ре, на уч не и пу то пи сне, 
као и из пре пи ске с ма ње или ви ше по у зда ним по зна ва о ци ма ло кал них 
вин ских сце на. Ни је из о ста вљен ни је дан кон ти нент, ни ти ре ги он о ко јем 
је по сто ја ла бар по вр шна вест. Ако је и про пу стио по не ки по да так то ни-
у ко ли ко не ума њу је ње гов труд.

Са свим је из ве сно да ни је по се тио осман ски Бал кан, где је та да свом 
сна гом бук тао Пр ви срп ски уста нак. По у зда но се мо же утвр ди ти да је 
био у Бе чу, а да ли је ишао да ље на ис ток за са да се не зна. Са зна ња о 
ви ни ма у ју го и сточ ној Евро пи, о обла сти ма у ау стриј ском или осман ском 
по се ду сти цао је из ге о граф ско-ста ти стич ке и пу то пи сне ли те ра ту ре. 
Тре ба на по ме ну ти да је то вре ме ка да је Ау стриј ско цар ство др жа ло сло-
ве нач ке, хр ват ске, сла вон ске, дал ма тин ске кра је ве, као и Ба ра њу, Бач ку, 
Срем и нај ве ћи део Ба на та. Ни је ла ко ући у траг из во ри ма ко је је ко ри стио 
јер их је он из у зет но рет ко на во дио у тек сту. Мно ги од њих ипак су пре-
по зна ти и у то ме је је дан од до при но са овог ра да.
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Жи ли је нов при ступ спе ци фи чан је по то ме што фран цу ска ви на су-
штин ски ни је по ре дио са свет ском сце ном. Об ра дио их је и кла си фи ко вао 
по себ но у пр вом де лу књи ге. Кла си фи ка ци ја фран цу ских ви на те ма је 
ко ја је нај ви ше ин те ре со ва ла на уч ни ке у све ту јер је пред ста вља ла кру ну 
све га оно га што је пар ци јал но ра ђе но у 18. ве ку. Тај део на ма ни је ин те-
ре сан тан осим у сми слу бо љег раз у ме ва ња на чи на на ко ји је Жи ли јен 
ка те го ри сао ви на, на ро чи то вр хун ска, ко ја је нај бо ље и по зна вао. Дру га 
по ло ви на књи ге још је ори ги нал ни ја јер са др жи је дин стве ну оп шту кла-
си фи ка ци ју ви на из це лог све та. У увод ном де лу књи ге он је по тан ко 
об ја снио сво ју за ми сао. Мо рао је да осми сли не ко ли ко вр ста нео п ход них 
кла си фи ка ци ја: пре ма бо ји, ква ли те ту и по сто ја но сти (con si stan ce), дру-
гим ре чи ма пре ма ко ли чи ни ре зи ду ал ног ше ће ра.

Основ на и нај ва жни ја по де ла би ла је она пре ма ква ли те ту, на пет 
кла са или раз ре да. Био је из у зет но строг у ка те го ри са њу, на ро чи то у окви-
ру пр ве кла се. „Ве ли ка ви на” (grand vins) је су са мо она нај бо ља пре ма 
свим кри те ри ју ми ма (бо ји, ми ри су, уку су, сна зи/ал ко хо лу и по сто ја но сти). 
Од пр ве кла се на ни же ви на су ка те го ри са на пре ма по сте пе ном гу бље њу 
ква ли те та у истим кри те ри ју ми ма: до бра бо ја не ста је из ме ђу дру ге и тре ће 
кла се; ми рис и бу ке одва ја ју „до бра ви на” од оних „осред њих”; при јат ни 
укус не ста је у че твр тој кла си; у пе тој кла си ви на се не од ли ку ју ква ли-
те том осим сна гом ал ко хо ла – и то је је ди ни раз лог за што се пи ју. Чак је 
и у окви ру кла са из дво јио ви на пре ма ква ли те ту. У тре ћој кла си су ви на 
ко ја на зи ва „до брим ви ни ма” (vins fins) и „сред ње до брим ви ни ма” (vins 
de mi-fins). У на ред ној, че твр тој кла си, је су „осред ња, (ор ди нар на) ви на 
пр вог ква ли те та” (vins d’or di na i re de pre mi èr qu a lité), док су у пе тој кла си 
„осред ња ви на дру гог и тре ћег ре да [квалит ета]” (vins d’or di na i re de 
se con de et de tro i siè me qu a lité) као и „обич на [проста] ви на” (vins com muns) 
[Jul lien 1816: X–XIX]. Де таљ ни ја ана ли за ње го вих кла си фи ка ци ја је сте 
те ма за по се бан чла нак, јер је из ње из ра сла чу ве на кла си фи ка ци ја ви на 
из Бор доа 1855. го ди не, као део при пре ма за свет ску из ло жбу у Па ри зу, 
одр жа ну исте го ди не.

Жи ли је но ва кла си фи ка ци ја у пот пу но сти се осла ња на ква ли тет ви на 
од ре ђен пре ма уку су и пред ста вља ко нач ну по бе ду та квог при сту па ко ји 
се по ла ко раз ви ја од 17. ве ка. Од ан ти ке, пре ко сред њег ве ка и ре не сан се, 
па и на да ље, ми сли о ци и док то ри про це њи ва ли су ква ли тет ви на углав-
ном на осно ву ко ри сно сти од ре ђе них ви на за здра вље по је дин ца. Пре ма 
ху мо рал ној те о ри ји, сва ки по је ди нац има дру га чи је по тре бе у за ви сно сти 
од свог ка рак те ра, или здрав стве ног и фи зич ког ста ња. Та кав при ступ не 
омо гу ћа ва је дин стве ну ка те го ри за ци ју. Ка ко је Бе ноа Ми се (Benoît Mus-
set) за кљу чио, вред но ва ње ква ли те та ви на, од ме ди цин ских и ди је тет ских 
ар гу ме на та ка „уку су”, ме ња ло се по сте пе но, под не дво сми сле ним ути-
ца јем но вих дру штве них, еко ном ских и кул тур них фак то ра [Mus set 2016].3

3 О раз ли чи тим кри те ри ју ми ма ко ји су узи ма ни при ли ком вред но ва ња ви на, по го то во 
здрав стве ним, по сто ји број на ли те ра ту ра. Ме ђу од лич ним пре гле ди ма ко ја об у хва та ју шира 
хро но ло шка раз до бља вре ди ис та ћи ра до ве Бу леа и Гри е ка [Bo u lay 2015; Gri e co 2009].
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За раз у ме ва ње Жи ли је но вог де ла од ве ли ке је ва жно сти ка ко се пре-
во ди тер мин vig no ble, јер је то по јам с ви ше зна че ња. По ред основ ног зна-
че ња „ви но град” (и у мно жи ни), ту су и дру га зна че ња, још че шће ко ри-
шће на у тек сту. У за ви сно сти од кон тек ста, тер мин vig no ble углав ном ће 
би ти пре во ђен као „ви но гор је”, „ви но гра дар ски по ло жа ји” и „ви но гра дар-
ска област”.

Ка ко бо ја ви на не би иза зи ва ла не до у ми це би ло је по треб но да се 
пру жи об ја шње ње. У нео ба ве зу ју ћем тек сту vins ro u ges сва ка ко се мо же 
пре ве сти као „цр на ви на” за то што је на Бал ка ну то уо би ча је но и исто риј-
ски уте ме ље но. Ка ко овај текст зах те ва пре ци зност цр на ви на на зи ва на су 
цр ве ним ви ни ма. Тим пре што Жи ли јен и те ка ко пре по зна је цр на ви на 
(vins no i re), при хва та и ко ри сти тај из раз, иа ко их у крај њој кла си фи ка-
ци ји ра ди лак ше ор га ни за ци је сме шта у цр ве на ви на. На исти на чин, 
ви на свих све тлих ни јан си, све до ћи ли бар ских, по сма тра као бе ла ви на. 
Иа ко у тек сту где се по ми њу срп ска ви на не ма та квих пре ци зних опи са 
бо је, пре вод ће би ти до сле дан.

ЖИ ЛИ ЈЕН И ВИ НО ГОР ЈА НА ПРО СТО РУ  
ДА НА ШЊЕ СР БИ ЈЕ

У ра ду ће би ти де таљ но ана ли зи ра ни сви по да ци ко ји се од но се на 
про стор да на шње Ср би је. На рав но, са свим је из ве сно да се исто ри ја ви но-
гра дар ства у Сла во ни ји, Дал ма ци ји, Бо сни и Хер це го ви ни та ко ђе не мо же 
за ми сли ти без срп ског уче шћа. Жи ли јен је „Ср би јом” у окви ру Осман ског 
цар ства на зи вао „про вин ци ју” знат но ши ру од те ри то ри је Сме де рев ског 
сан џа ка (у ли те ра ту ри че сто не до вољ но пре ци зно на зи ва ног Бе о град ским 
па ша лу ком). По да ци о ви нар ству на том про сто ру ви ше су не го скром ни. 
Од оста лих ви но гра дар ских ре ги ја ко је је Жи ли јен на вео, по себ но ће бити 
про у че не оне у ко ји ма су на би ло ко ји на чин у про из вод њи ви на уче ство-
ва ли Ср би. За не ка ви на, ве ро ват но ни сâм ау тор ни је знао да би их мо гао 
на зва ти срп ским, а још су ма ње то мо гли зна ти ње го ви та да шњи чи та о ци 
и вин ски ужи ва о ци. Та ква су ви на на ста ја ла у Сре му, та да у Ау стриј ском 
цар ству, у чи јим ће гра ни ца ма, без об зи ра на доц ни ју про ме ну име на др жа-
ве, оста ти све до кра ја Пр вог свет ског ра та. Све ту су срем ска ви на пред-
ста вља на под на зи вом „ма ђар ска ви на” јер су ау стриј ска и уга р ска ви на 
при ка зи ва на по себ но без об зи ра на чи ње ни цу што је реч о јед ној др жа ви. 
Срем ска ви на, пре све га она кар ло вач ка, ко ја се и ис ти чу нај че шће, не-
дво сми сле но мо же мо на зва ти срп ским ви ни ма, бу ду ћи да су виноградe 
у знат ној ве ћи ни об ра ђи ва ли и при те жа ва ли Ср би. И Мар тин фон Шварт-
нер (Mar tin von Schwart ner), про фе сор на Пе штан ском уни вер зи те ту, у 
сво јој че сто ци ти ра ној Ста ти сти ци (1809) то по твр ђу је: „Зем плин ско 
ви но гор је [Токај, прим А.Ф.] об ра ђу ју Ма ђа ри, ви но гор ја Ру ста и Еден-
бур га Нем ци, фру шко гор ско Ср би и ме не шко (нај ма ње од свих) Вла си”.4 

4 Die Zem pli ner We ing är ten be ar be i ten Magyaren, die Ru ster und Oe den bur ger De utsche, 
die Sir mischen Hügel Ser bler, das Me nescher Ge birg (das kle in ste un ter den ge nan nten) Wa lac hen) 
[Schwart ner 1809: 309].
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О та да шњем ви но гра дар ству у Сре му ина че зна мо не што ви ше јер је исте 
го ди не ка да и Жи ли јен ра ко вач ки ар хи ман дрит Про ко пи је Бо лић у Бу ди му 
штам пао књи гу под на зи вом Со вер шен ви но де лац [1816]. С дру ге стра не, 
нај ве ћу за слу гу за раз вој ви но гра дар ства у Вр шцу и Бе лој Цр кви но се 
Нем ци до се ље ни по сле 1718. го ди не (де лом и из Мо зе ла). Упра во је не мач-
ко зна ње и пред у зет ни штво из ди гло Вр шац и Бе лу Цр кву у ва жна, у вин-
ском све ту пре по зна та сре ди шта про из вод ње ква ли тет них ви на. Не ма 
осно ва да вр шач ка и бе ло цр кван ска ви на тог вре ме на на зи ва мо срп ским 
јер су Нем ци би ли глав ни по сед ни ци, про из во ђа чи и тр гов ци [Милекер 
и др. 2003: 33, 37–38, 63–64]. Ипак тре ба ре ћи да су и Ср би уче ство ва ли 
у про из вод њи, ма кар за и ста ма лим де лом. Нај о ба ве ште ни ји по зна ва лац 
ви но гра дар ства ју жне Уга р ске Франц Шамс оста вио нам је 1833. го ди не 
свој став о вр шач ком ви но гор ју: „... и Ср би ни су без уде ла у ви но гра дар ству, 
иа ко се ви ше ба ве ра тар ством и сто чар ством ... ве ћи ну ви но гра дар ских 
ра до ва оба вља ју Ру му ни, он да Ср би и Нем ци, а та ко је исто и у Бе лој 
Цр кви” [Милекер и др. 2003: 33].5 Су штин ски је бе сми сле но и го то во 
не мо гу ће тра жи ти про цен те уче шћа у про из вод њи пре ма на ци о нал ном 
кљу чу. Сре ди ште па жње усме ре но је пре све га на те ро ар, ви но гра дар ска 
под руч ја по зна та го то во два ми ле ни ју ма.

О кар ло вач ком ви но гра дар ству и ви нар ству с кра ја 18. и то ком пр вих 
де це ни ја 19. ве ка по не што се и зна, пре све га на осно ву Бо ли ће ве књи ге 
и по ко јих ра су тих из во ра, као и дав но на пи са ног члан ка Ко сте Пе тро ви ћа 
[1940]. Ту је сва ка ко и књи га про фе со ра Си ме П. Ла зи ћа [1982]. Слич но је 
и са ба нат ским ви но гра дар ским по ло жа ји ма, ма да у не што ма њој ме ри. 
Ме ђу тим, ви но гра дар ству у са мој Ср би ји тога до ба ни је по све ће на ни ка ква 
па жња. То је са свим ра зу мљи во ка да се има у ви ду да је Срби ја про ла зи ла 
кроз бур не рат не де це ни је. Са сми ри ва њем ста ња, до би ја њем ау то но ми је 
ха ти ше ри фом из 1830. го ди не и утвр ђи ва њем гра ни ца, у Срби ји је ко нач но 
мо гло да се поч не и са са мо стал ним ор га ни зо ва њем при вред ног жи во та. 
Ис тра жи ва чи ма је на рас по ла га њу све ве ћи број ар хив ских из во ра. Тек у 
но ви је вре ме, у окви ру про у ча ва ња по љо при вре де у Кне же ви ни и Кра ље-
ви ни Ср би ји, до би ли смо по гла вља о ви но гра дар ству ко ја об у хва та ју раз-
до бље од 1834. до 1867. и по том од 1878. до 1912. го ди не [Миљковић Ка тић 
2014: 160–167; Га рић Пе тро вић 2017: 169–182]. Не тре ба на гла ша ва ти коли ко 
да ље и ду бље ис тра жи ва ње ове те ме мо же обо га ти ти на ша са зна ња. Овај 
чла нак не ће до не ти но ве по дат ке о ви но гра дар ству у Ср би ји, али ће пока-
за ти ко ли ко се у Евро пи о то ме уоп ште зна ло.

ПР ВО ИЗ ДА ЊЕ ТО ПО ГРА ФИ ЈЕ ИЗ 1816. ГО ДИ НЕ

У окви ру по гла вља по све ће ном Ау стриј ском цар ству Жи ли јен је знат-
ну па жњу по све тио ма ђар ским ви ни ма. За њих ка же да се ма хом из во зе 

5 У ори ги на лу: ... wo ge gen die Illyri er zwar auch nicht al les Ant he ils an der We in kul tur 
en trat hen, je doch me hr mit Feld bau und Vi eh wirthschaft sich beschäftigen ... denn die me i sten 
Win zer – Ar be i ten ver ric hten Wlac hen und dann Illyri er und De utsche, und so ists auch in und 
um We i skir chen [Schams 1833: 274].
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у Пољ ску и Ру си ју. Нај ви ше се за др жао на то кај ском ви но гор ју, с пра вом, 
јер је нај бо ља то кај ска ви на свр стао у ви на пр ве кла се. Об ја снио је до де-
та ља и сâм на чин пра вље ња ви на. На бра ја ју ћи мно га ви но гор ја по ми ње 
и Вр шац у Ба на ту (Wer sitz, dans le Ban nat) [Jul lien 1816: 450]. Жи ли јен 
ни је мо рао мно го да тра га за из во ром. „При лич но до бро ви но” из Вр шца 
ре дов но се по ми ње у не мач ким и фран цу ским ге о гра фи ја ма од дру ге по-
ло ви не 18. ве ка (où il se re cu e il le d’as sez bon vin) [Büsching 1769: 136].

Ви на из Хр ват ске и Сла во ни је при ка за на су у сед мом одељ ку. Већ 
пр вом ре че ни цом Жи ли јен на гла ша ва да ви на с тих про сто ра са др же ве-
о ма ви со ки про це нат ал ко хо ла и да су нај при јат ни ја по сле то кај ских. Као 
нај бо ља по себ но ис ти че цр ве на ви на из Ка р ло ва ца, као и она из Срем ске 
жу па ни је, ко ја се „при бли жа ва ју ква ли те ту ви на из то скан ског Мон те-
пул ча на”. До дао је да се „сва ви на по пи ју уну тар про вин ци је или су сед-
них обла сти”, а да се не знат на ко ли чи на из во зи пре ко Ри је ке [Jul lien 1816: 
450–451].6

Не тре ба да збу њу је то што Жи ли јен Кар лов це под во ди под Сла во-
ни ју јер је Срем ска жу па ни ја (ко ми тат, вар ме ђа) при па да ла Кра ље ви ни 
Сла во ни ји, у окви ру угар ских зе ма ља Ау стриј ског цар ства. Мо жда да нас 
из гле да нео бич но да су упра во цр ве на ви на би ла на ме ђу на род ном гла су, 
али из во ри не дво сми сле но по твр ђу ју Жи ли је нов ци тат. Са вре ме ник, 
Франц Шамс (Franz Schams) 1820. го ди не пи ше да по сто ји пред ра су да 
код ви но гра да ра да бе ло гро жђе не успе ва до бро и да се од ње га не мо же 
на пра ви ти до бро ви но. Твр ди да је то „ис кљу чи во” због на чи на га је ња ло зе. 
Грозд је бли зу вла жне зе мље јер се не пу шта да чо кот из ра сте ви ше од 
две сто пе у ви си ну, а при том се не укла ња ви шак ли шћа, што све до во ди 
до бр жег тру ље ња [Шамс 2013: 86–87]. И Ко ста Пе тро вић, знат но ка сни је, 
из во ди сли чан за кљу чак – да су у 19. ве ку, због от пор но сти на тру ље ње, 
Кар лов ча ни са ди ли углав ном цр не сор те [1940: 288].

Срем ска ви на ушла су ве о ма ра но у пр ве свет ске ен ци кло пе ди је, и 
оп ште и оне при род њач ког ка рак те ра. По да ци о ви ни ма из Фон Та у бе о вог 
(Fri e drich Wil helm von Ta u be) исто риј ског и ге о граф ског опи са Кра ље ви не 
Сла во ни је [1777–1778] већ исте го ди не уне ти су у не мач ке ен ци кло пе ди-
је, по том не што ка сни је и у фран цу ске, и од та да се ци та ти мо гу пра ти ти 
го то во до пред крај 19. ве ка [Фон Та у бе 1998].7 Глас о до брим срем ским 
цр ве ним ви ни ма у фран цу ској ли те ра ту ри по ја вио се ме ђу тим и пре Фон 
Та у бе о вог дра го це ног де ла – нај ра ни ји по мен ко ји сам ус пео да про на ђем 
је сте онај у Хиб не ро вој (Jo hann Hübner) Ге о гра фи ји из 1757. го ди не (Car lo vitz 
... El le est connuë à ca u se du bon vin ro u ge, qui y croît) [1757: 445].8

6 La Cro a tie et l’E scla vo nie fo ur nis sent des vins qui pas sent po ur être les plus spi ri tu e ux et 
les plus agréables après ce ux de To kai. Par mi les ro u ges, on ci te ce ux de Kar lo witz, en Escla vo nie, 
comme les me il le urs, et ce ux du comté de Syrmie, dans la même pro vin ce, com me ap proc hant de 
la qu a lité des vins de Mon te-Pul ci a no, en To sca ne. La pre sque to ta lité se con som me dans le pays 
ou dans les con trées vo i si nes; le peu d’ex por ta ti on qui s’en fa it a li eu par le port de Fi u me [Jul lien 
1816: 450–451].

7 Де ло је пре ве де но на срп ски је зик с ве ли ким за доц ње њем.
8 У пр вом фран цу ском из да њу из 1746. го ди не не ма ре че ни це о „цр ве ном ви ну” [Hübner 

1746: 359]. Из гле да да је та ре че ни ца уне та у не мач ко из да ње знат но доц ни је [Hübner 1773: 474]. 
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По ре ђе ње срем ских ви на, пре све га кар ло вач ких, с ви ни ма из то-
скан ског Мон те пул ча на у фран цу ској ли те ра ту ри за по че ло је још 1786. 
го ди не, но вим до пу ње ним из да њем та да чу ве не Би шин го ве (An ton Fri e-
drich Büsching) Ге о гра фи је све та. Са свим из ве сно, и тај је ци тат пре у зет 
од Фон Та у беа – Би шинг се на ви ше ме ста по зи ва на Фон Та у бе о во де ло. 
Исте го ди не ка да је Фон Та у бе об ја вио пр ви том Исто риј ског и ге о граф-
ског опи са Кра ље ви не Сла во ни је и Вој вод ства Сре ма (1777), по ре ђе ње са 
Мон те пул ча ном по ја ви ло се и у сле де ћем не мач ком из да њу Би шин го ве 
Ге о гра фи је. Код Фон Та у беа тај део гла си: „Срем има нај ви ше и нај бо љих 
ви но гра да; она мо шње цр но [тамноцрвено, прим. А.Ф.] ви но ни шта не 
усту па mon te pul ci a no-у” (Syrmien hat die me i sten und al ler be sten We in ber ge: 
der dor ti ge dun kel rot he We in gi ebt dem Mon te pul ci a no nichts nach), што је 
у истом сми слу пре нео и Би шинг 1777. и 1786. го ди не (Der bes te und 
me i ste We in wächset in Syrmien, und der da si ge dun kel rot he We in, ist so gut 
als der von Mon te pul ci a no; ma is le me il le ur vin se fa it en Syrmie, au po int que 
le ro u ge n’y cède po int au montépulcíano mème) [Büsching 1786: 190; Фон 
Та у бе 1998: 21; Von Ta u be 1777: I, 12; Büsching 1777: 1653 ]. Исти ци тат, са 
за не мар љи вим из ме на ма по ја вљи вао се по том ду го и у дру гим ге о граф-
ским де ли ма.

По ре ђе ње с Мон те пул ча ном до не кле је раз ја снио сâм Жи ли јен, до-
дав ши да се ра ди о то скан ском Мон те пул ча ну. Ни је у пи та њу сор та ви-
но ве ло зе зва на мон те пул ча но, да нас нај ка рак те ри стич ни ја за ре ги он 
Абру цо, не го ви но из око ли не то скан ског гра ди ћа Мон те пул ча на (Vi no 
No bi le di Mon te pul ci a no) у ко ме сор та сан ђо ве зе да нас чи ни нај ма ње 70%. 
Ви но из Мон те пул ча на Жи ли јен је свр стао у ви со ку дру гу кла су слат ких 
ви на, док је кар ло вач ко, у ис тој ка те го ри ји слат ких ви на, ипак оста вио у 
тре ћој кла си [Jul lien 1816: 398]. Ме ђу тим, кар ло вач ко ви но за слу жи ло је 
дру гу кла су у ка те го ри ји по лу слат ких и су вих ви на.

По хва ље но там но цр ве но ви но Фон Та у беа нај ве ћим де лом пра ви ло се 
го то во си гур но од ска дар ке (да нас по зна те као ка дар ка, пре ма ма ђар ском 
из го во ру). По зи ва ју ћи се на ар хив ску гра ђу, Ко ста Пе тр о вић твр ди да је на 
гла су би ло са мо цр но ви но од ска дар ке и окру гли це „јер је има ло сра змер-
но ма ње ки се ли не”. Ау стри јан ци су га ку по ва ли да би ме ша њем по бољ ша-
ли укус дру гим ки се ли јим ви ни ма [Петровић 1940: 289, 291]. Жи ли је нов 
са вре ме ник, ар хи ман дрит Про ко пи је Бо лић, по у зда но све до чи да су ја го де 
ска дар ке „со ка пу не, слад ке и ве о ма из ред но обич но и су шко во ви но да ју”. 
Од пет на ест сор ти цр ног гро жђа (уз још не ко ли ко ва ри је те та) по хва лио 
је још са мо ви но од цр не та мја ни ке и ча ђа ви це [Болић 1816: I, 37]. 

 Дал ма ци ји је по све ћен де ве ти оде љак. Жи ли јен ка же да Дал ма ци ја 
оби лу је ин те ре сант ним ви но гра ди ма, али да про из во ди та ман то ли ко ко-
ли ко је по треб но ло кал ном жи вљу. Сма тра да су ви на до бра, али не толи ко 
да би се тра жи ла у ино стран ству. По ми ње ма ра ски но ли кер из За дра, као 
и ви но гра де на Цре су, Кр ку и Хва ру [Jul lien 1816: 398].

По гла вље о ви ни ма Ау стриј ског цар ства за вр ша ва кла си фи ка ци јом. 
У пр вој кла си, са свим оче ки ва но, је су ис кљу чи во нај бо ља то кај ска ви на. 
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У дру гу кла су ста вља ви на из Кар ло ва ца и до ње Угар ске, по ред са мо још 
две обла сти, Ру ста и Еден бур га (Шо прон) [Jul lien 1816: 452].9

У тре ћу кла су убра ја ви на из Вр шца и де ло ва „до ње” Уга р ске. По се-
би це ис ти че ви на из Сре ма, тј. Срем ског ко ми та та, као нај бо ља ви на те 
кла се, с тим што су у тре ћој кла си са мо она ко ја озна ча ва као „до бра ви на” 
(vins fins). Оста ла срем ска ви на свр ста ва у че твр ту кла су, као осред ња, 
„ор ди нар на” ви на пр вог ква ли те та [Jul lien 1816: 452].10

У пе ту, по след њу кла су, ула зе „ор ди нар на ви на се кун дар ног ква ли-
те та” (vins d’or di na i re de se con de qu a lité), и „обич на (про ста) ви на” (vins 
com muns). Вре ди по ме ну ти да су пре ма ње го вој про це ни нај бо ља срем ска 
ви на за три кла се из над та да шњих ви на Фри ју ли ја, Ти ро ла, Ко ру шке, 
До ње Шта јер ске, Дал ма ци је и нај ве ћег бро ја ви на из Ис тре, ко ја се сва 
на ла зе у по след њој кла си [Jul lien 1816: 453].

По гла вље по све ће но Осман ском цар ству Жи ли јен је ор га ни зо вао 
ре ги о нал но, као сва дру га по гла вља. Кре нуо је од европ ских те ри то ри ја. 
Ме ђу дру ги ма, на ве де не су и „про вин ци је”: Бо сна, Ср би ја, Тур ска Дал ма-
ци ја и Ра гу за. Жи ли јен по ме ну те те ри то ри је од ре ђу је као „про вин ци је”, 
не во де ћи ра чу на о зва нич ним ад ми ни стра тив ним на зи ви ма и по де ла ма. 
Тај нео ба ве зу ју ћи прин цип при ме њен је сву да у књи зи.

За Бо сну ка же да се ту пра ве ви на с пре ви ше ал ко хо ла и да се сва 
кон зу ми ра ју у ме сти ма про из вод ње. Очи глед но је да Хер це го ви ну не по-
сма тра у овом одељ ку, бу ду ћи да за Бо сну ка же да је окру же на Хр ват ском, 
Сла во ни јом, Ср би јом и Хер це го ви ном [Jul lien 1816: 456].

За Ср би ју, ко ју про стор но сме шта из ме ђу ре ке Са ве, Бо сне, Ал ба ни је, 
Ма ке до ни је и Бу гар ске, ка же да има ма ло ви но гра да и да ви на не из во зи. 
Ис ти че да се „нај ва жни ји ви но гра дар ски по ло жа ји на ла зе у око ли ни Бео-
гра да” [Jul lien 1816: 456].11

Ка да је отво рио по гла вље о тур ским ви ни ма на гла сио је да су му у 
ис тра жи ва њу мно го по мо гла Тур ска пи сма леј ди Ме ри Вор тли Мон те гју 
(Ma rie Wor tley Mon tagüe). То би се де ли мич но мо гло од но си ти и на Бе о-
град. Пра те ћи сво га му жа у ди пло мат ској ми си ји, она се за др жа ла у Бео-
гра ду два де се так да на ја ну а ра/фе бру а ра 1717. го ди не, где је ужи ва ла у 
ви ну и ин те лек ту ал ним раз го во ри ма са Ах мед-бе гом, уче ним хе до ни стом 
пре фи ње ног по на ша ња. Ме ђу тим, ту не ма по ме на о ви но гра ди ма у око-
ли ни Бе о гра да, ни ти се ис ти че ква ли тет ви на. При то ме, оста је пи та ње 
за што Жи ли јен ни је по ме нуо ни шко ви но гор је о ко ме је би ло не ко ли ко 
ва жних ре че ни ца у јед ном доц ни јем пи сму леј ди Ме ри Мон те гју [Jul lien 
1816: 453; Mon tagüe 1763: 150, 171–173].12

9 Rust, Oe den bo urg et au tres crus de la Bas se Hon grie, et Kar lo witz, en Escla vo nie, fo ur-
nis sent des vins de se con de clas se [Jul lien 1816: 452].

10 ... et ce ux du comté de Syrmie, en trent, les me il le urs dans la tro i siè me clas se com me vins 
fins, et les au tres dans la qu a tri ème, com me vins d’or di na i re de pre miè re qu a lité [Jul lien 1816: 452].

11 La Ser vie, si tuée en tre la Sa ve, l’Al ba nie, la Macédo i ne, la Bul ga rie et la Bo snie, n’a que 
peu de vig nes, dont les pro du its ne sor tent pas du ter ri to i re. Les prin ci pa ux vig no bles sont dans 
les en vi rons de Bel gra de [Jul lien 1816: 456].

12 На ве де но из да ње из 1763. го ди не, об ја вље но исте го ди не ка да и ен гле ско, је сте пр во 
од број них фран цу ских из да ња. О ши рем кул тур ном кон тек сту дру же ња с Ах мед-бе гом, те 
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О до бр ом и јеф ти ном ви ну у Бе о гра ду има и дру гих све до чан ста ва 
у пу то пи си ма на фран цу ском је зи ку. На при мер, Жан Ба тист Та вер ни је 
је 1630. го ди не у Бе о гра ду за бе ле жио: „Хлеб, ви но и ме со, све је у овом 
ме сту из вр сно и јеф ти но” [Самарџић 1961: 186, 430; Ta ver ni er 1676: 19].13 
(Би ло је и оних пу то пи са ца ко ји су за бе ле жи ли да је ви но би ло ки се ло и 
крај ње не у ку сно, али о то ме не ком дру гом при ли ком). О ви но гра ди ма у 
око ли ни Бе о гра да по сто ји осман ска, ау стриј ска и срп ска гра ђа. По дат ке 
о ви но гра дар ству у до ба ау стриј ске упра ве Ср би јом 1717–1739. до брим 
де лом при ку пи ла је у но ви је вре ме Гор да на Га рић Пе тро вић [2011]. Оно 
што је Жи ли је ну у ње го во до ба мо гло би ти по зна то је су ме мо а ри и дру га 
де ла ко ја го во ре о Ау стриј ско-тур ском ра ту 1737–1739. го ди не. Фон Шме тау 
(Fri e drich Wil helm Karl von Schmet tau) ви ше пу та на во ди ви но гра де из ме ђу 
Вин че (Zwe i brücken) и Гроц ке (Kruz ka), опи су ју ћи при пре ме за бит ку и 
са му бит ку код Гроц ке 21–22. ју ла (10–11. ју ла по ст. кал.) 1739. го ди не 
[1772: 197–202]. У јед ном жи во то пи су ца ра Кар ла VI по ми њу се и ви но гра-
ди на бре жуљ ци ма ко ји се спу шта ју ка Ду на ву, у бли зи ни бив ше оп сад не 
ли ни је прин ца Еу ге на Са вој ског из 1717. го ди не. То су би ли по ло жа ји на 
ко ји ма су рас по ре ђе не то пов ске ба те ри је тур ске вој ске не по сред но по сле 
бит ке код Гроц ке – гру бо ре че но, то је про стор од та да шњег (мно го ши-
рег) Вра ча ра до Ви шњи це [La Lan de 1743: 112, 118].

Под Тур ском Дал ма ци јом Жи ли јен очи глед но раз у ме Хер це го ви ну, 
јер на во ди да се на ла зи ју жно од Бо сне. Ка же да има не што ви но гра да, а 
да су нај ин те ре сант ни ји они у „ма лој сло бод ној обла сти По по ко” (le pe tit 
pays li bre de Po po co). До да је да ви но гра ди „под ми ру ју по тре бе ста нов ни-
штва, али се не што ма ло и из во зи” [Jul lien 1816: 456]. Не сум њи во, реч је 
о По по вом по љу. Не зна се ка ко је до шло до то га да се име то по ни ма из-
ви то пе ри до не пре по зна ва ња. Под тим на зи вом сре ће се у не мач ким и 
фран цу ским ге о гра фи ја ма од дру ге по ло ви не 18. ве ка. Су де ћи по то ме 
што је пре у зе та це ла ка рак те ри стич на ре че ни ца, Жи ли јен је ко ри стио 
ге о граф ски кор пус ен ци кло пе диј ског ка рак те ра ко ји су из да ва ли Мен тел 
(Ed me Men tel le) и Малт-Брин (Con rad Mal te-Brun) [1803: 67].

 За Ду бров ник ка же да су бр да по кри ве на ви но гра ди ма у ко ји ма се 
про из во ди до бро ви но, од ко јих се ис ти чу она из око ли не Гру жа и лу ке 
Све ти Криж. „Из во зи зна чај ну ко ли чи ну ви на, укљу чу ју ћи и оно са остр-
ва Мље та”. И ов де се Жи ли јен го то во до слов це по слу жио по ме ну том 
Ге о гра фи јом Мен те ла и Малт-Бри на [Jul lien 1816: 456–457; Men tel le & 
Mal te-Brun 1803: 457].

Да не би би ло тер ми но ло шких за бу на на ве шћу ка ко је од ре дио „про-
вин ци ју” Ма ке до ни ју: огра ни че на је ре ком Ме стом са се ве ра, Ли ва ди јом 
с ју га, ар хи пе ла гом са ис то ка и Ал ба ни јом са за па да. На во ди да оби лу је 
ви но гор ји ма. Пре ма плод но сти и оби љу упо ре ђу је је са Си ци ли јом. Ту је 
и по да так о Све тој Го ри: „мо на си што жи ве на го ри Атос пу но га је ма сли-
не и ви но ву ло зу” [Jul lien 1816: 458].

о ње го вом ту ма че њу за бра не пи је ња ви на, ви де ти: [Filipović 2010: 147–202]. На жа лост, на 
срп ском је зи ку још увек не по сто ји кри тич ки и це ло ви ти пре вод овог сјај ног из во ра.

13 Le pain, le vin, les vi an des, to ut est ex cel lent & à bon marché en ce li eu-là  [Ta ver ni er 1676: 19].
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На кра ју књи ге Жи ли јен да је оп шту кла си фи ка ци ју свих „стра них” 
ви на. У пр вој це ли ни раз вр стао је слат ка цр ве на и бе ла ви на, укљу чу ју ћи 
и она фор ти фи ко ва на (vins de li qu e ur). Тек у тре ћој од укуп но пет кла са 
на и ла зи мо на по мен Кар ло ва ца и Срем ске жу па ни је. Дру гу це ли ну чи не 
по лу слат ка (vins mo el le ux) и су ва ви на, цр ве на и бе ла. У дру гу кла су те 
це ли не свр стао је ви на из Ру ста, Еден бур га и ви на из не ко ли ко ви но гор ја 
до ње Уга р ске. На осно ву прет ход ног тек ста по сто ји осно ва да се за кљу чи 
да не ка кар ло вач ка ви на ула зе и у ову ка те го ри ју, иа ко их из ри чи то не 
по ми ње на овом ме сту. По ми ње их за то у по то њим из да њи ма. Тре ба на-
по ме ну ти да је Жи ли јен из у зет но кри ти чан. Свр ста ва ње у дру ги раз ред 
свих свет ских ви на огром но је при зна ње за кар ло вач ка ви на. У пр ву кла-
су упи сао је тек не ко ли ко не мач ких ви но гор ја ко ја су да ва ла су ва ви на и 
ни јед но ви но из пот ка те го ри је по лу слат ких ви на. А и у дру гој кла си, по-
ме ну тим ау стриј ским ви ни ма дру штво пра ве ви на из тек не ко ли ко шпан-
ских, пор ту гал ских, и ви ше не мач ких ви но гор ја. Ме ђу ви ни ма из тре ће 
кла се на ла зи се и вр шач ко [Jul lien 1816: 525–528]. У пе тој кла си не по ми-
ње нијед но ви но, јед но став но за то што она Фран цу зи ма не мо гу би ти 
ин те ре сант на ни по че му, ни ти мо гу да стиг ну до њих. 

ДРУ ГО ИЗ ДА ЊЕ ТО ПО ГРА ФИ ЈЕ ИЗ 1822. ГО ДИ НЕ

У дру го до пу ње но из да ње из 1822. го ди не уво де се но ва, за нас ва жна 
ви но гор ја, и обо га ћу ју се по да ци о бо ји ви на и ко ли чи ни го ди шње про-
из вод ње. Жи ли јен је при ку пио знат но ви ше ли те ра ту ре, од ко је је ве ћи ну 
мо гао да ко ри сти и за пр во из да ње. Ни је на во дио ко ри шће ну ли те ра ту ру. 
Тра га ње за ње го вим из во ри ма пред ста вља глав ни иза зов.

До нео је по да так да се у Ау стриј ском цар ству про из во ди 25.000.000 
ај ме ра/ако ва, или око 14.000.000 хек то ли та ра ви на го ди шње. Што се тиче 
са ме Уга р ске, Жи ли јен је на вео да се под ви но вом ло зом на ла зи око 520.000 
хек та ра, ко ји го ди шње да ју 20.000.000 ај ме ра/ако ва ви на. Ра чу на то у беч-
ким ај ме ри ма то из но си 11.320.000 хек то ли та ра. Тре ба има ти на уму да 
по ме ну та го ди шња про из вод ња ви на укљу чу је те ми шва р ски Ба нат, али 
не и Сла во ни ју са Сре мом. Из нео је про це ну да нај ве ћу ко ли чи ну ви на 
кон зу ми ра ло кал но ста нов ни штво, да се од из во за оства ру је ви ше од два 
ми ли о на фран цу ских злат ни ка, и да се нај ве ћи део из во зи у Пољ ску и 
Ру си ју. На вео је по да так да у Угар ској по сто ји ви ше од ше зде сет сор ти 
ви но ве ло зе, од че га са мо у то кај ском ви но гор ју три де сет пет. Све су оне, 
ка же, до не се не из Грч ке, Ита ли је и Ази је, а по че так ви но гра дар ства везу је 
се за рим ског ца ра Про ба [Jul lien 1822: 440–445].14 На жа лост, не име ну је 
сор те ка рак те ри стич не за Срем и Ба нат. 

Пр ва ва жна но ва вест из овог из да ња је сте по мен бе ло цр кван ског 
ви но гор ја у ба нат ском де лу Вој не гра ни це. Жи ли јен ис ти че „вр ло тра же на 

14 Ове по дат ке Жи ли јен је нај ве ро ват ни је пре у зео из Де Се ро вог пу то пи са (Mar cel de 
Ser res), с тим што их је за о кру жио и пре ра чу нао [1814: III, 356, 362]. Жи ли јен узи ма да беч ки 
ei mer из но си 56,8 ли та ра (40 ма са по 1,42 л).
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цр ве на ви на из Бе ле Цр кве” (On ci te sur to ut com me très rec herchés les vins 
ro u ges de We is skir chen). Вр шач ка ви на се на во де ме ђу де се так ма ђар ских 
ви но гор ја, углав ном сред ње Уга р ске, у ран гу с по зна тим ви ни ма бу дим-
ске ре ги је. Вре ди ре ћи да Жи ли јен сма тра да цр ве на и бе ла ви на из тих 
ви но гор ја има ју од ре ђе не слич но сти с „до брим ви ни ма” из Бур го ње и 
Бор доа [Jul lien 1822: 450–451].15

О ма лом бе ло цр кван ском ви но гор ју Жи ли јен је го то во си гур но по-
дат ке пре у зео из пу то пи са чу ве ног фран цу ског про фе со ра, ге о ло га и при-
род ња ка Мар се ла де Се ра [1814, IV: 243].16 Иа ко је књи га об ја вље на у 
Па ри зу 1814. го ди не, из гле да да је Жи ли јен ни је имао при ру ци ка да је 
пи сао текст за пр во из да ње сво је То по гра фи је. Текст о ба нат ским, хр ват-
ским, сла вон ским и срем ским ви ни ма, у овом као и у доц ни јим из да њи ма 
То по гра фи је, за сни ва се у до бр ој ме ри на Де Се ро вим по да ци ма. Де Сер је 
оби ла зио не ке ау стриј ске и ма ђар ске пре де ле, а ко ли ко је лич но све до чио 
о ста њу у Сла во ни ји и Сре му оста је ве ли ко пи та ње. Не кри је да је ко ри стио 
ау стриј ске и ма ђар ске ге о гра фи је, ста ти сти ке и пу то пи се, те у нај ве ћој 
ме ри и Фон Та у бе о во по у зда но де ло. По дат ке о ба нат ским ви но гор ји ма 
цр пео је из Фон Шварт не ро вог и Де ми ја но вог де ла (Jo hann An dre as De mian). 
Фон Шварт нер је још 1798. го ди не за бе ле жио да су „цр ве но из Бе ле Цр кве 
и бе ло из Лу го ша бо ља и здра ви ја ви на од ви на из Вр шца”, што је по том 
по но вио пр во 1809, па он да и у фран цу ском пре во ду 1813. го ди не [1798: 
207; 1809, I: 309; 1813, I: 212].17

Сла вон ска и хр ват ска ви на по де ље на су на две за себ не сек ци је. Жи-
ли јен до но си по да так да у Сла во ни ји, у ко ју спа да и Срем, има 10.396 
хек та ра ви но гра да ко ји да ју 150.290 хек то ли та ра ви на (тј. 266.000 ај ме ра/
ако ва) [Jul lien 1822: 451]. По вр ши ну у хек та ри ма пре нео је из Де Се ро вог 
пу то пи са, ма да не и по вр ши ну у ју три ма (18.169 ar pens). Ште та што ни је 
пре у зео и дру ге по дат ке: ре ци мо по вр ши ну под ви но гра ди ма у Пе тро ва-
ра дин ској вој ној гра ни ци: 3.818 хек та ра (6.640 ју та ра), као и још не ке ве сти 
о го ди шњој про из вод њи [1814, IV: 22, 297].18 По да так о укуп ној про из вод-
њи од 266.000 ај ме ра/ако ва у Сла во ни ји од но си се на те ри то ри ју без Вој не 
гра ни це. Тај по да так је био до сту пан и на фран цу ском је зи ку у Де ми ја но вој 
Ста ти сти ци (1809). Ме ђу тим, Де Сер га ни је до слов це пре нео, иа ко се у 
свом де лу у ве ли кој ме ри осла њао на Де ми ја но ве на во де [De mian 1809: II, 
36].19 Пре ма све му су де ћи, сâм Жи ли јен ни је ко ри стио Де ми ја но во де ло. 

15 ... pro du i sent des vins ro u ges et des vins blancs qui ont qu el que res sem blan ce, so it avec nos 
bons vins de Bo ur gog ne, so it avec ce ux du Bor de la is, et qui par ti ci pent de le u rs qu a lités [Jul lien 
1822: 450–451].

16 Qu ant aux vins ro u ges qu ’on récol te dans cet te pro vin ce, ils sont as sez estimés; l’un d’en-
tr’e ux, ce lui de We is skir chen jo u it même d’u ne gran de re nommée [De-Ser res 1814, IV: 243].

17 ... der We is skir chner rot he, und der Lu goscher we is se We in, über tref fen den Wer schet zer 
an Güte und Ge sund he it skraft; le We is skir chen ro u ge et le Lu gosch blanc sont me il le urs et plus 
sa ins que les vins de Wer schetz [Von Schwart ner 1798: 207; 1809, I: 309; 1813, I: 212]

18 Де Сер је из гле да сâм пре ра чу нао по вр ши ну и ко ли чи ну. Ју тро је очи глед но ра чу нао 
по 1.600 ква драт них хва ти (1 хват је 3,6 m2).

19 Фран цу ско из да ње је пре вод дру гог до пу ње ног не мач ког из да ња из 1806. го ди не. 
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Те шко да би пре ско чио да на ве де и мно ге дру ге ве о ма ва жне и за ни мљи ве 
по дат ке, ка ко за Срем, та ко и за Ба нат. На при мер, гор ње број ке ука зу ју 
на про сеч ну про из вод њу од око 14 ако ва ви на по ју тру на це лој те ри то-
ри ји Сла во ни је са Сре мом, без Вој не грани це. Оста ли смо ус кра ће ни за 
по дат ке о про из вод њи у Кар лов ци ма и Пе тро ва ра ди ну, где је про сек био 
20 ако ва, у вр шач ком ви но гор ју (це ло куп ном) око 6 ако ва, и из ван ред ном 
при но су у Бе лој Цр кви од це лих 40 ако ва по ју тру [De mian 1809, I: 109]!20 
На рав но, при но си су дра стич но осци ло ва ли из го ди не у го ди ну из ра зних 
раз ло га, нај че шће кли мат ских.

Што се сла вон ских ви на ти че, сла ву кар ло вач ких ви на у но вом из-
да њу де ле и ви на из По же ге „при јат ног уку са и до ста ал ко хол на, без 
мо гућ но сти да се одр же ду же од пет-шест го ди на” [Jul lien 1822: 451].21 
Из ме нио је и текст о Кар лов ци ма: „Око ли на Кар ло ва ца, Пе тро ва ра ди на 
и Зе му на, као и ве ћи на дру гих обла сти Вој не гра ни це, про из во ди пу но 
ви на, ме ђу ко ји ма се по себ но це не она из Кар ло ва ца. Она су цр ве на, са 
до ста те ла и ал ко хо ла” [Jul lien 1822: 451].22 Не ма ви ше по ре ђе ња с Монте-
пул ча ном. По дат ке о по сто ја но сти кар ло вач ког ви на ди рект но је пре у зео 
од Де Се ра, а овај од Фон Та у беа [De-Ser res 1814, IV: 297–298; Фон Та у бе 
1998: 192–193; Von Ta u be 1778, III: 54–55].23

Кла си фи ка ци ја ви но гор ја и ви на Ау стриј ског цар ства на кра ју по-
гла вља не до но си бит не из ме не, осим чи ње ни це да је по је ди на хр ват ска 
и истар ска ви на пре ба цио у ви шу дру гу кла су, по ред кар ло вач ких и још 
не ких ау стриј ских ви на.

Текст о ви но гор ји ма у европ ском де лу Осман ског цар ства, што се 
ти че Ср би је, Бо сне, тур ске Дал ма ци је, Ду бров ни ка и Ма ке до ни је (у гра-
ни ца ма ко је је Жи ли јен од ре дио) ни је ме њан.

У оп штој кла си фи ка ци ји стра них ви на, у ка те го ри ји слат ких ви на с 
ви со ким про цен том ал ко хо ла, кар ло вач ким и срем ским ви ни ма у тре ћој 
кла си при дру же на су и ви на из Ши бе ни ка. У ка те го ри ји по лу слат ких и 
су вих ви на и да ље су нај бо ље оце ње на кар ло вач ка ви на, ко ја су за др жа-
на у дру гој кла си. Овог пу та Кар лов ци су до слов це по ме ну ти, та ко да 
сва ка сум ња у то где су би ла у пр вом из да њу от па да. У тој кла си су и 
ви на из још не ко ли ко не и ме но ва них ви но гра дар ских обла сти „до ње Угар-
ске”. Тре ћа кла са је нај број ни ја. Вр шцу су при до да та и ви на из Кар ло ва-
ца (ни је за бу на, ми сли на сла би ја ви на из истог ви но гор ја), као и не ка 
истар ска, хр ват ска и по же шка ви но гор ја [Jul lien 1822: 533–535].

20 Пре ра чу на то у про из вод њу у ли три ма по хек та ру: 6 ако ва по ју тру би из но си ло 568 
л по хек та ру, 20 ако ва би из но си ло 1.931 л по хек та ру, а 40 ако ва свих 3.976 л по хек та ру.

21 Les me il le urs se récol tent dan sle comté de Po se ga; ils ont un goût agréable et be a u co up 
de feu; ma is ils ne se con ser vent pas-plus de cinq à six ans. [Jul lien 1822: 451].

22 Les en vi rons de Kar lo witz, de Pe ter wa ra din, de Se mlin, et plu si e urs au tres dis tricts des 
fron tiè res mi li ta i res, fo ur nis sent be a u co up de vins, par mi le squ els on esti me par ti cu liè re ment 
ce ux de Kar lowztz; ils sont ro u ges, ont be a u co up de corps et de spi ri tu e ux [Jul lien 1822: 451].

23 Ште та што Де Сер ни је пре у зео још не ко ли ко ре че ни ца ка рак те ри стич ног Фон Та-
у бе о вог опи са кар ло вач ког ви на, укљу чу ју ћи и „там но цр ве ну” бо ју (dun kel rot he), као и 
по дат ке о бер ме ту ка пља шу (Tropf-Wer mut hwe in).
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ТРЕ ЋЕ ИЗ ДА ЊЕ ТО ПО ГРА ФИ ЈЕ ИЗ 1832. ГО ДИ НЕ

Не по сред но по сле до би ја ња углед не на гра де Фран цу ске ака де ми је 
на у ка, Ан дре Жи ли јен је умро од ко ле ре, у Па ри зу но вем бра 1832. го ди-
не. Тре ће из да ње пре ра ђе но је у пот пу но сти и знат но упот пу ње но но вим 
по да ци ма, пре све га о не мач ким, ру ским, по не ким тур ским, грч ким, азиј-
ским и аме рич ким ви ни ма. На жа лост, текст о срем ским, сла вон ским, 
дал ма тин ским, ду бро вач ким, бо сан ским и хер це го вач ким ви ни ма го то-
во да ни је ме њао.

За срем ска ви на до дао је на по ме ну из исто ри је – ка ко су ви но гра ди 
уни ште ни то ком Бит ке код Мо ха ча 1687. го ди не (по зна та и као Бит ка код 
Хар ша ња). Срем ски ви но гра ди сва ка ко су ве о ма про па ти ли то ком Ве ли-
ког беч ког ра та (1683–1699), јер су рат не опе ра ци је на том про сто ру тра-
ја ле де се так го ди на, с кра ћим пре ки ди ма. А и по сле то га, гра ни цом пре-
се че ни Срем био је оп те ре ћен крај њом не си гур но шћу, са обе ње не стра не. 
Да та је при лич но раз ра ђе на оце на срем ских ви на: „пра ви се слат ко црве-
но ви но с до ста те ла, ал ко хо ла и ми ри са, ве о ма при јат ног уку са“ [Jul lien 
1832: 347].24 По том је по но вио ре че ни це о кар ло вач ком ви ну из про шлих 
из да ња.

 Као и у прет ход ном из да њу, Жи ли јен пи ше да се у те ми швар ском 
Ба на ту пра ве цр ве на и бе ла ви на слич на до брим фран цу ским ви ни ма. На 
пр вом ме сту то су вр шач ка, али и цр ве на ви на из Бе ле Цр кве. Је ди на но-
вост је по да так за око 2.440 хек та ра ви но ве ло зе с про из вод њом од 50.000 
хек то ли та ра ви на [Jul lien 1832: 348].

По сле при ка за ви на из Хр ват ске, на по ми ње да се ту пра ви ра ки ја у 
ве ли ким ко ли чи на ма по зна та по име ну sli wo nit za (sic!). У прет ход ним 
из да њи ма Жи ли јен ниг де не по ми ње шљи во ви цу, иа ко се на њу ука зу је 
у свим де ли ма ко је је ко ри стио, свим без из у зет ка. Гре шка у име ну ра ки-
је не по треб но се пре но си у оба доц ни ја пост хум на из да ња [Jul lien 1832: 
349; 1848: 331; 1866: 363]. Пр ва по ми сао би ла је да је у пи та њу штам пар ска 
гре шка, или не спрет но чи та ње не ког из во ра на го ти ци, јер се у без број ним 
ау стриј ским и не мач ким књи га ма то га пе ри о да шљи во ви ца ја сно на во ди 
као sli wo wit za. Упра во за хва љу ју ћи том ка рак те ри стич ном не срећ ном тер-
ми ну ула зи се у траг Жилиjеновом из во ру, пу то пи су Мар се ла де Сера. 
По гре шан тер мин пр ви је упо тре био баш тај по зна ти фран цу ски ге о лог. 
Очи глед но је сма трао да је то ори ги нал ни на зив ра ки је јер га је по но вио 
не ко ли ко пу та [De-Ser res 1814, IV: 54, 255, 272, 296]. Ни ти је дан ње гов из-
вор ко ји сам ус пео да иден ти фи ку јем не на зи ва ра ки ју по гре шним име ном. 

Кла си фи ка ци ја ви на Ау стриј ског цар ства ни је пре тр пе ла не ку ве ли ку 
ре ор га ни за ци ју. У ка те го ри ји цр ве них и бе лих ви на, као пр ва на спи ску 
ви на дру ге кла се на во ди срем ска ви на. Ни јед но ау стриј ско ви но ни је за-
слу жи ло да уђе у пр ву кла су. По ја снио је да од срем ских ви на у дру гу 
кла су ула зе „ве ћи на цр ве них ви на и по не ка бе ла”. Вр шац је за др жао сво-
је ме сто у тре ћој кла си. У ка те го ри ји слат ких ви на на пра вљен је за нас 

24 On y fa it un vin de li qu e ur ro u ge qui a be a u co up de corps, de spi ri tu e ux, de par fum et un 
goût fort agréable [Jul lien 1832: 347].
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зна ча јан на пре дак: срем ски ау спрух оце њен је као ви но за ви со ку и кон-
ку рент ну дру гу кла су.25 По треб но је на гла си ти да је у овом из да њу пр ви 
пут слат ка срем ска ви на на звао ау спру хом, и то је ди но у кла си фи ка ци ји. 
За ни мљи во је да се у ту кла су про би ла мал ва зи ја са Ко ло че па, и то пре 
свих се ве р но и та ли јан ских слат ких ви на (vi no san to) [Jul lien 1832: 346–352, 
357–359].

Текст о Ср би ји има је дан кра так до да так. По ред „нај ва жни јих ви но-
град ских по ло жа ја у око ли ни Бе о гра да”, по ми ње „та ко ђе и ве ли ке по вр-
ши не у око ли ни При шти не, на 23 ли ге [92 км] ју го за пад но од Ни ша” 
[Jul lien 1832: 447].26

Гра ни ца ау то ном не Ср би је та да је до се за ла до Ћу при је и Вар ва ри на. 
Ср би ју очи глед но по сма тра у сред њо ве ков ном кон тек сту. То је при ступ 
ка кав је вла дао у европ ској ге о граф ској ли те ра ту ри 18. и 19. ве ка. До вољ-
но је по гле да ти у би ло ко ји од де се ти на ра зних Dic ti on na i re ge o grap hi que, 
из да ва них у де це ни ја ма ка да је ства рао Ан дре Жи ли јен. Ода кле је Жи-
ли јен са знао за про стра но ко сов ско ви но гор је, и то у крат ком вре ме ну од 
дру гог до тре ћег из да ња? Нај ве ро ват ни је је по да так пре у зео из пу то пи са 
фран цу ског ди пло ма те Фе лик са де Бо жу ра (Fe lix de Be a u jo ur), из да тог 
1829. го ди не. Бо жур је опи су ју ћи ко сов ску рав ни цу по ме нуо да се „ви но-
ва ло за по ја вљу је на свим до бро за шти ће ним ме сти ма” [1829: 409].27 Исти 
ау тор је са мо по твр дио ра ни је Жи ли је но ве тврд ње о ви но гра ди ма у око-
ли ни Бе о гра да: „Це ла де сна оба ла Ду на ва, од ушћа Са ве до Мо ра ве, уз-
диг ну та је и укра ше на бре жуљ ци ма, ко ји да ју од лич но ви но: то је Mons 
Au re us или Злат но бр до Ме зи је” [De Be a u jo ur 1829: 441].28

За раз ли ку од прет ход на два из да ња, у тре ћем је из вр ше на и кла си-
фи ка ци ја тур ских ви на. Цр ве на срп ска ви на из Бе о гра да и При шти не, 
по пут ве ћи не ви на из бал кан ских обла сти Осман ског цар ства, свр ста на 
су у че твр ту кла су. Пр ву кла су ни је за слу жи ло нијед но ви но, док су у дру-
гој са мо ви на са Хи о са. У тре ћој су на пр вом ме сту мол дав ска (Кот нар), 

25 Ау спрух и ау сбрух (нем. Au sbruch, из ван не мач ке ли те ра ту ре че шће au spruch, на срп-
ском још и су ва рак, су шко во ви но, са мо ток), ску по ква ли тет но слат ко ви но од по зно бра ног 
гро жђа, бо три ти зо ва ног, по сле бра ња још про су ше ног. Про су ше но гро жђе, одво је но од ше-
пу ри не, по том се му ља и га зи и на ли ва ста рим до брим ви ном, све жом или уку ва ном ши ром. 
По сто ји пу но на чи на пра вље ња слат ког ви на. Ква ли тет је у до бр ој ме ри за ви сио од то га ко-
ли ко се издвајaло чи сте есен ци је из про су ше ног гро жђа пре са мог га же ња, што је по сту пак 
ко ји се спро во дио у про из вод њи то кај ских ви на. По јам ау спрух ушао је у свет ску ли те ра ту ру 
јер је њи ме у 18. ве ку озна че на дру га по ква ли те ту и нај ши ре по зна та ка те го ри ја то кај ских 
ви на (по сле есен ци је, а пре ма сла ша). На на шим про сто ри ма нај ква ли тет ни ји је био кар ло-
вач ки ау спрух, мо жда и због то га што се пре це ђе ња из ње га ни је ни из два ја ла есен ци ја 
[Schil dknecht 2015; Бо лић 1816, I: 89–91; II: 136, 189–197; Пе тро вић 1940: 289; Hof fman no 1721: 
10–11]. По сто је ћи из во ри и ли те ра ту ра на срп ском је зи ку, али и на дру гим је зи ци ма, су ге ри шу 
да се тер мин ау спрух нај че шће ко ри стио да озна чи нај ква ли тет ни је слат ко ви но од про суше-
ног гро жђа, у нај оп шти јем сми слу, без ика квог об зи ра на сâм на чин спра вља ња, а не на тим 
име ном на зван ме тод спра вља ња то кај ског ви на, по знат бар од по чет ка 18. ве ка.

26 Les prin ci pa ux vig no bles sont dans les en vi rons de Bel gra de, on en tro u ve aus si de fort 
éten dus dans les en vi rons de Pri sti na, à 23 l. S.-O. de Nis sa [Jul lien 1832: 409].

27 ... et des plants de vig ne se mon trent dans to us les li e ux bien abrités [De Be a u jo ur 1829: 409].
28 To u te la ri ve dro i te du Da nu be, de pu is l’em bo uc hu re de la Sa ve ju squ’à cel le de la Mo-

ra va, est élevée et co u ronnée de co te a ux, qui pro du i sent un ex cel lent vin: c’est le mons au re us ou 
le mont d’Or de la Mo e sie [De Be a u jo ur 1829: 441].
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не ко ли ко ал бан ских, те по јед но епи р ско, крит ско, ки пар ско, ли бан ско и 
си риј ско ви но гор је [Jul lien 1832: 463].

Оп шта кла си фи ка ци ја стра них ви на да та је пре ма дру га чи јем обра-
сцу не го у прет ход ним из да њи ма. Слат ка ви на су по след ња, а не пр ва ка-
те го ри ја.29 Пр ву це ли ну чи не „цр ве на ви на ко ја ни су слат ка”. Са мо јед но 
пор ту гал ско ви но за слу жу је пр ву кла су. Дру га кла са ове це ли не тим 
ви ше до би ја на зна ча ју. У њу, као и у ра ни јим из да њи ма, ула зе срем ска 
ви на (Кар лов ци се име ном не по ми њу), и нијед но дру го хр ват ско, истар-
ско, сла вон ско или дал ма тин ско ви но. У тре ћу кла су свр ста на су сла би ја 
ви на из ви но гор ја по ме ну тих у дру гој кла си, што зна чи да ту има ме ста 
и за срем ска ви на. Уз њих, ту се на ла зе и вр шач ка ви на. У че твр ту кла су 
ста вља још сла би ја ви на из ви но гор ја (ов де је упо тре бљен из раз cru, а не 
vig no ble, као у ра ни јим из да њи ма) по ме ну тих у прет ход ним, ви шим кла-
са ма, што зна чи да од ре ђе на срем ска ви на мо гу би ти и та ко ка те го ри зо ва-
на. Ово из да ње је за са му Ср би ју до сад нај ва жни је. Пр ви пут су ка те гори-
са на ви на из Ср би је. У че твр тој кла си су ви на „из Бе о гра да и При шти не 
у Ср би ји” [Jul lien 1832: 535–538].

Дру гу це ли ну чи ни ка те го ри за ци ја бе лих ви на. Тек у тре ћој кла си има 
ме ста је ди но за вр шач ка ви на. Срем ска ви на не по ми њу се ни у че твр тој 
кла си [Jul lien 1832: 538–543].

У дру гој ка те го ри ји вред но ва на су слат ка ви на, цр ве на и бе ла. У висо-
кој дру гој кла си су цр ве ни ау спрух из Сре ма и мал ва зи ја са Ко ло че па, што 
пред ста вља ва жан по мак у ква ли те ту. У тре ћој кла си су по не ка слат ка 
ви на из Ис тре и Дал ма ци је [Jul lien 1832: 543–546]. Оста је да се на га ђа шта 
би мо гло да бу де у че твр тој кла си јер Жи ли јен ни је хтео ти ме да се ба ви.

ПРЕ ВО ДИ И ПОСТ ХУМ НА ИЗ ДА ЊА ТО ПО ГРА ФИ ЈЕ  
ИЗ 1848. И 1866. ГО ДИ НЕ

По сле но вог ве ли ког успе ха дру гог до пу ње ног фран цу ског из да ња 
по ја ви ло се и ен гле ско из да ње 1824. го ди не. Скра ће но је го то во на тре ћи ну 
укуп ног тек ста ори ги на ла. При ре ђи вач ни је на шао за по треб но да по ме не 
Ср би ју. Ипак, ни је из о ста вио срем ска и ба нат ска ви но гор ја [Jul lien 1824].

За раз ли ку од ен гле ског, не мач ко из да ње је сте пре вод, та ко да до но-
си ве сти и о „про вин ци ји” Ср би ји. Пре вод је са чи њен на осно ву тре ћег 
фран цу ског из да ња, по след њег ко је је пот пи сао сâм ау тор [Jul lien 1835, 
II, 133].

Пр во пост хум но из да ње То по гра фи је не раз ли ку је се од прет ход ног 
из да ња. На слов на стра ни ца на ред ног из да ња из 1866. го ди не све до чи да 
се о књи зи ста рао још је дан Жи ли јен, нај ве ро ват ни је син (C. E. Jul lian, 
ingéni er). Иста стра на упо зо ра ва нас да је ово из да ње ре ди го ва но, ис пра-
вље но и до пу ње но. Ипак, го то во да не ма но вих по да та ка ко ји би ути ца ли 
на ме ња ње већ уте ме ље них ста во ва о срп ским ви ни ма.

29 Њи хо ву до ско ра не до дир љи ву по пу лар ност по ла ко на чи њу су ва ви на за хва љу ју ћи 
раз во ју тех но ло ги је.
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Осве же не су број ке о го ди шњој про из вод њи ви на у Ау стриј ском 
цар ству. Ко ли чи не ви на по ме ну те у из да њу из 1822, доц ни је са мо пре пи-
си ва не, од 25.000.000 ај ме ра/ако ва и 14.000.000 хек то ли та ра, за ме ње не су 
но вим по да ци ма: ви ше од 40.000.000 ај ме ра/ако ва, или око 23.300.000 
хек то ли та ра (овог пу та узе то је да аков са др жи 58 ли та ра). Да та је и укуп-
на по вр ши на ви но гра да: 1.275.736 ју та ра (по 58,56 ара) [Jul lien 1866: 356].

И дру ги ста ти стич ки по да ци су до пу ње ни. Уга р ска са Ба на том има 
584.776 ју та ра под ви но гра ди ма. Хр ват ска и Сла во ни ја (што зна чи и нај-
ве ћи део Сре ма, 57.124, а Вој на гра ни ца 49.850 ју та ра. Укуп но се го ди шње 
про из во ди 27.000.000 беч ких ако ва ви на [Jul lien 1866: 358]. Што се ти че 
Сла во ни је са Сре мом не ма но вих по да та ка. Ни је се ни шта про ме ни ло ни 
у кла си фи ка ци ја ма срп ских ви на.

* * *
По ја ва Жи ли је но ве То по гра фи је од јек ну ла је чи та вим вин ским све-

том. Из да ња на дру гим је зи ци ма до при не ла су још бр жем и лак шем ши-
ре њу ње го ве кла си фи ка ци је чак и на дру гим кон ти нен ти ма. У ве ћој или 
ма њој ме ри, мно ги де ло ви Жи ли је но вог ори ги нал ног тек ста пре у зи ма ни 
су и до да ва ни у ви нар ске при руч ни ке. Ра зу мљи во, у та квим из во ди ма 
ни је би ло ме ста за мно га ви но гор ја, по го то во она из Ср би је. Вре ди ис та ћи 
де ла Вин чен ца Ху бе ра (Vin cen zo Hu ber), Џо на Адла ма (John Adlum) и Аго-
што на Ха ра сти ја (Ágoston Ha raszthy) [Hu ber 1824; Adlum 1828; Ha raszthy 
1862]. Има и оних ко ји су слу чај но или на мер но из вр та ли, па и обе сми шља-
ва ли Жи ли је нов из вор ни текст [Le uchs 1829; 1839; 1863; Shaw 1863].

Жи ли је но ва То по гра фи ја ни је са вр ше но де ло без ге о граф ских и исто-
риј ских гре ша ка, ни ти су њо ме об у хва ће на ап со лут но сва ви но гор ја све та. 
Ме ђу тим, то де ло је сте за и ста пр ва оп шта кла си фи ка ци ја свих ви на, како 
фран цу ских та ко и „стра них”, за сно ва на на при лич но ја сним кри те ри ју-
ми ма и пи са на ру ком ис ку сног знал ца, чи ни се, без пред ра су да. Њен је 
зна чај уо чен од мах, већ по сле пр вог из да ња, а гло бал ни ка рак тер кла си-
фи ка ци је до при нео је да по ста не осно ва за све доц ни је по ку ша је слич не 
вр сте.

Ка да је пи са на пр ва То по гра фи ја, срп ске др жа ве, па ни ау то ном не кне-
же ви не, још увек ни је би ло. За ау то ра зва нич на ад ми ни стра тив на по де ла 
Осман ског цар ства ни је би ла бит на. Ср би јом на зи ва вр ло ши ро ку „про вин-
ци ју” из ме ђу Бо сне, Ал ба ни је, Ма ке до ни је и Бу гар ске. Из це лог то под-
руч ја, као нај ва жни је ви но гор је из дво јио је око ли ну Бе о гра да, ко јој је у 
тре ћем из да њу до дао и око ли ну При шти не. У овај пре глед укљу че на су 
сва ви но гор ја ко ја се на ла зе на про сто ру да на шње Ср би је. По ред Бе о гра-
да и При шти не ана ли зи ра на су и ви но гор ја ис точ ног Сре ма, пре све га 
кар ло вач ко, ко је се по ква ли те ту нај ви ше ис ти че, а по том и ба нат ско, са 
Вр шцем и Бе лом Цр квом. Та ви на во ди ла су се у та да шњем вин ском све-
ту као ви на из Ау стриј ског цар ства, или уже, као ма ђар ска ви на, и ни ко, 
осим рет ких по је ди на ца у све ту, ни је их пре по зна вао као срп ска ви на.

Очи глед но је да ви на из дру гих кра је ва Уга р ске ко ји су доц ни је ушли 
у са став Ср би је на пре ло му 18. и 19. ве ка ни су би ла на не ком гла су, или 
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ви но гра дар ство ни је би ло до вољ но раз ви је но. То би се нај пре од но си ло 
на су бо тич ко-хор го шко ви но гор је.

Ан дре Жи ли јен очи глед но ни је лич но про бао ни ти јед но од по ме ну-
тих срп ских ви на. Осло нио се пре све га на по дат ке ко је је мо гао про на ћи 
у об ја вље ним ен ци кло пе ди ја ма, ста ти сти ка ма, ге о гра фи ја ма и пу то пи-
си ма. По тра га за ње го вим из во ри ма и њи хо ва иден ти фи ка ци ја по ка за ле 
су ко ли ко је он као ау тор био те ме љан, до сле дан и по штен у пре у зи ма њу 
по да та ка.

Не дво сми сле но нај бо ље срп ско ви но про из во ди ло се у Кар лов ци ма и 
у ње го вој око ли ни. Ви со ку ре пу та ци ју сте кло је цр но слат ко ви но, ау спрух, 
не где од сре ди не 18. ве ка. И та ре пу та ци ја одр жа ла се до пр вих де це ни ја 
20. ве ка. Жи ли јен је то ви но свр стао пр во у тре ћу, а по том у из у зет но ви-
со ку дру гу кла су свих свет ских слат ких ви на. Од ма ђар ских ви на је ди но 
је то кај био ис пред ње га. Јед на ко ви со ко, дру гим раз ре дом, оце ње на су и 
кар ло вач ка по лу слат ка и су ва ви на.

Та бе ла 1. Оп шта кла си фи ка ци ја „стра них” ви на 1816. го ди не: по зи ци је срп ских 
ви на

Класа Слаткавина Полуслаткаисувавина
I
II Карловци, Срем
III Карловци, Срем Вршац
IV
V Београд

Та бе ла 2. Оп шта кла си фи ка ци ја „стра них” ви на 1832. го ди не: по зи ци је срп ских 
ви на

Класа Полуслаткаисувавина Слаткавина
Цр ве на Бе ла Цр ве на и бела

I

II Срем Срем
(тек по не ко ви но) Срем ски ауспрух

III Срем, Вршац Вршац

IV Срем, Вр шац, Бе о град, 
Приш тина

V

За ни мљи во је да Жи ли јен не по ми ње срем ски бер мет, у то до ба већ 
уве ли ко по знат као „срп ски вер мут” (Ra i zischer Wer muth).30 Је ди ни вер мут 

30 Бер мет је „пе ле но во ви но” (пе ле њак, пе ле наш), аро ма ти зо ва но слат ко бе ло или црно 
ви но са уку сом пе ле на. По јам је на стао од не мач ког из ра за wer muth-we in, што и Ор фе лин и 
Бо лић из ри чи то твр де. У срп ским из во ри ма сре ће се од пр вих де це ни ја 18. ве ка. Бер мет се 
спра вљао на за и ста пу но на чи на. Нај ра спр о стра ње ни ји и нај јед но став ни ји на чин са сто јао 
се у то ме да се у бу ре ре ђа ју ред зре лог, или про су ше ног гро жђа, па ред пе ле на (не рет ко и 
ма ло сла чи це, че ме ри ке, ре на и још по не ких тра ва), ре дом го то во до вр ха. По том се до ли ва ла 
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ко ји по ми ње је сте онај са остр ва Ел бе, ко ји се пра ви од бе лог ви на. Сма тра 
да га мо же свр ста ти у ви на, иа ко, ка ко ка же, са др жи мно ге дру ге суп стан-
це, пе лен и дру ге тра ве, па се мо же сма тра ти и за „не а у тен ти чан ли кер”. 
Ка же да се у Фран цу ској пи је по сле обро ка, за раз ли ку од се вер не Евро пе 
и Ру си је, где се пи је као апе ри тив. Ме ђу слат ким ви ни ма Ита ли је сме стио 
га је у ви со ку дру гу кла су [Jul lien 1822: 383, 398]. По ста вља се пи та ње 
за што не ма кар ло вач ког бер ме та, ка да по ми ње мно га пи ћа ко ја још ма ње 
има ју ве зе с ви ном: шљи во ви цу, ма ра ски но, рум са Ја мај ке итд.

Та ко ђе, за ни мљи во је да за под руч је ју жне Ма ђар ске ни је по ме нуо 
ни јед ну сор ту, за раз ли ку од по гла вља по све ће них фран цу ским и ита ли-
јан ским ви ни ма пре свих. Не тре ба се то ме чу ди ти јер је ам пе ло гра фи ја 
би ла тек у по во ју. Сор ти мент по ста је ве о ма ва жна те ма тек од сре ди не 
19. ве ка.

Жи ли је но ве кла си фи ка ци је срп ских ви на по твр ди ле су кон ти ну и тет 
по сто ја ња ква ли тет них ви но гра дар ских по ло жа ја од Рим ског цар ства до 
по чет ка 19. ве ка. Кон ти ну и тет про из вод ње ква ли тет них ви на, с дру ге 
стра не, пре ки дан је број ним ра то ви ма и њи хо вим по сле ди ца ма, пу сто ше-
њи ма и се о ба ма. Ако Жи ли је но во де ло ни је до не ло но ве по дат ке о ви но-
гра дар ству у Ср би ји, по ка за ло је, са свим си гур но, ко ли ко се у Евро пи о 
то ме зна ло, и ко ја су се ви на нај ви ше це ни ла. Жи ли је но вом кла си фи ка ци-
јом и те ка ко мо же мо би ти за до вољ ни. Пр ви пут су у ком пе тент ној са вре-
ме ној свет ској ви нар ској ли те ра ту ри по ме ну ти бе о град ско и при штин ско 
ви но гор је. Кар ло вач ком ви ну да те су из у зет не оце не, а ис так ну та су и 
вр шач ка и бе ло цр кван ска ви на. Ис тра жи ва ње исто ри је ви но гра дар ства и 
вин ске кул ту ре на про сто ру Ср би је де це ни ја ма је нео прав да но за по ста-
вља но. До те ме ре да се да нас ми то ви узи ма ју као исто риј ске чи ње ни це. 
Крај ње је вре ме да раз у ме мо ко ли ко је ви но гра дар ство би ло из у зет но ва жна 
при вред на гра на и ко ли ко је гро жђе на раз не на чи не уче ство ва ло у ис хра-
ни ста нов ни штва. Би ло би до бро да ана ли за Жи ли је но ве кла си фи ка ци је 
свих свет ских ви но гор ја за ин те ре су је бу ду ће ис тра жи ва че да се окре ну тој 
те ми. Исто ри ја срп ског ви но гра дар ства и ви нар ства то сва ка ко за слу жу је.
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SUM MARY: This pa per analyses the first world clas si fi ca ti ons of Ser bian wi nes 
ba sed on An dré Jul li en’s fa mo us To po grap hie de to us les Vig no bles con nus… pu blis hed 
as early as 1816 (18222, 18323). It po ints to the far-re ac hing im por tan ce of Jul li en’s work, 
cla ri fi es the cir cum stan ces of its cre a tion, its met ho do logy, the sig ni fi can ce and types of 
da ta pre sen ted, and, which is par ti cu larly im por tant, iden ti fi es most of the so ur ces used 
by the aut hor. Jul li en’s To po grap hie is not a per fect bo ok free of ge o grap hi cal and hi sto-
ri cal er rors, nor do es it co ver all wi ne gro wing re gi ons in the world. Ho we ver, it is the first 
ge ne ral clas si fi ca tion of all wi nes, both French and “fo re ign”, ba sed on fa irly cle ar cri te ria 
and writ ten by an ex pe ri en ced and, as it se ems, un pre ju di ced con no is se ur. Its im por tan ce 
was re cog ni zed im me di a tely af ter pu bli ca tion, and the glo bal na tu re of its clas si fi ca tion 
ma de it the ba sis for all si mi lar un der ta kings. The analyti cal fo cus in the ar tic le is re stric ted 
to the ter ri tory of the pre sent-day Ser bia. In the Ot to man “pro vin ce” of Ser bia, he sin gled 
out the en vi rons of Bel gra de as the most im por tant wi ne gro wing re gion, ad ding to it the 
en vi rons of Priš ti na in the third edi tion. Wi nes pro du ced in the ea stern Srem (Kar lov ci) 
stand out in terms of qu a lity. This over vi ew al so in clu des the wi ne gro wing re gion of Ba nat 
with Vr šac and Be la Cr kva (We is skir chen). In the wi ne world of that ti me wi nes from 
Srem and Ba nat we re clas si fied as the wi nes of the Au strian Em pi re or, mo re na rr owly, 
as Hun ga rian wi nes. An dré Jul lien ob vi o usly did not ta ste any of the men ti o ned Ser bian 
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wi nes per so nally. He re lied abo ve all on the in for ma tion ava i la ble in encyclo pa e di as, 
sta ti stic re cords, ge o grap hi es and tra vel ac co unts. The se a rch for and iden ti fi ca tion of his 
so u r ces has shown how tho ro ugh, con si stent and ho nest he was in using such da ta. 
Un do ub tedly, the best Ser bian wi nes we re ma de in and aro und Kar lov ci. A swe et red wi ne, 
Au sbruch, ga i ned a high re pu te aro und the mid-18th cen tury, re ta i ning it in to the 20th 
cen tury. At first, Jul lien clas si fied it in to the third and then in to the ex cep ti o nally high 
se cond class of all world’s swe et red wi nes. For exam ple, of all Hun ga rian wi nes, only 
To kay was ra ted abo ve it. Kar lov ci’s se mi-swe et and dry wi nes re ce i ved the sa me high 
se cond-class ra ting. Jul li en’s clas si fi ca ti ons of Ser bian wi nes con fir med the con ti nued 
exi sten ce of high-qu a lity wi ne gro wing are as in what is now Ser bia, from Ro man ti mes 
to the be gin ning of the 19th cen tury. 

KEYWORDS: An dré Jul lien, 19th cen tury, wi ne clas si fi ca tion, wi ne gro wing re gi ons, 
Srem, Ba nat, Ser bia
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ДОК ТОР СКЕ СТУ ДИ ЈЕ ЕПИ СКО ПА  
ДР ИРИ НЕ ЈА ЋИ РИ ЋА У БЕ ЧУ (1906–1908) 

При лог фор ми ра њу исто ри је срп ске ста ро за вет не  
би бли сти ке

НЕ НАД БО ЖО ВИЋ
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет
Ми је Ко ва че ви ћа 11б, Бе о град, Ср би ја

nbo zo vic@bfspc.bg.ac.rs

СА ЖЕ ТАК: У ра ду ће се ана ли зи ра ти до ку мен та из ар хи ва Уни вер-
зи те та у Бе чу ко ја све до че о ње го вом бо рав ку и ус пе си ма на сту ди ја ма, 
пред ме ти ма ко је је слу шао и по ла гао, оце не ње го вих мен то ра као и ана-
ли за са др жа ја и ме то де ње го ве док тор ске ди сер та ци је. По себ на па жња 
би ће по све ће на и ана ли зи ме то до ло шких обра за ца ње го вих на став ни ка и 
њи хо вих на уч них па ра диг ми. У ра ду ће би ти ра све тљен и исто риј ски кон-
текст и ду хов но-на уч ни ам би јент док тор ских сту ди ја. Циљ ис тра жи ва ња 
је сте сти ца ње уви да у при ме ну ака дем ских обра за ца усво је них то ком сту-
ди ја у пре сто ни ци Ау стро у гар ске мо нар хи је и њи хов по то њи ути цај на 
фор ми ра ње срп ске ста ро за вет не би бли сти ке. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ири неј Ћи рић, Уни вер зи тет у Бе чу, док тор ска ди-
сер та ци ја, Ста ри за вет, би бли сти ка, ори јен та ли сти ка, исто риј ско-кри тич ка 
ме то да

Сва ки ис тра жи вач ко ји се ба ви ли ком и де лом епи ско па но во сад ско-
бач ког Ири не ја Ћи ри ћа убр зо по ста је за ди вљен ре не сан сном ши ри ном 
овог ар хи је ре ја. Са мо по глед на ње го ву би бли о гра фи ју и оп сег те ма који-
ма се с нај ве ћом озбиљ но шћу ба вио оста вља без да ха: те о ло ги ја (би бли-
сти ка, ли тур ги ка), се мит ска фи ло ло ги ја, пре во ди лач ки рад с ла тин ског, 
грч ког, фран цу ског, ру ског, не мач ког и ма ђар ског, пе сни штво, ико но гра-
фи ја, бе ле три сти ка, цр кве но по ја ње, еку мен ски рад, ми си ја. Де це ни ја ма 
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не пра вед но за по ста вљен, овај ду хов ни го ро стас по но во за о ку пља па жњу 
мно гих ис тра жи ва ча. 

Епи скоп др Ири неј (све тов но Иван) ро ђен је у Срем ским Кар лов ци ма 
1884. го ди не. На кон окон ча ња основ не шко ле у род ном ме сту упи сао се 
у Но во сад ску гим на зи ју, а на кон ма ту ре на Мо сков ску ду хов ну ака де ми-
ју [Вуковић 1964: 9]. Сту ди је у Мо скви окон чао је 1906. го ди не од бра ном 
кан ди дат ске ди сер та ци је (Књи га При ча Со ло мо но вих као спо ме ник ста-
ро је вреј ског је зи ка и све ште не пи сме но сти) [Пузовић 2017: 262]. На кон 
Ру си је, док тор ске сту ди је се ми ти сти ке упи сао је у Бе чу где је и док то ри-
рао (1908). На кон Бе ча, ра дио је као на став ник Ста рог заве та, Ста ро за вет-
не ар хе о ло ги је и Је вреј ског је зи ка у Бо го сло ви ји у Срем ским Кар лов ци ма 
[Пузовић 2017: 252]. Ка да је 1920. Бо го слов ски фа кул тет у Бе о гра ду по чео 
с ра дом, био је глав ни кан ди дат за ме сто до цен та, али бу ду ћи да је исте 
го ди не на ре чен за епи ско па Епар хи је ти моч ке ни је до био ме сто на фа кул-
те ту [Вуковић 1964: 10]. Две го ди не ка сни је иза бран је и усто ли чен за епи-
ско па бач ког где је као ар хи па стир остао до сво је ис по вед нич ке смр ти 
[Вуковић 1964: 9]. То ком Дру гог свет ског ра та збри нуо је око 2.800 де це и 
пре ко 180 мај ки са одој ча ди ма у 55 цр кве них оп шти на [Вуковић 1964: 12]. 
На кон ра та био је не пра вед но оп ту жен и окле ве тан и по сле дич но бру тал-
но фи зич ки на пад нут у Оџа ци ма 1946. го ди не [Пет ковић 2015: 56–61]. Од 
по сле ди ца на па да ње го во здрав стве но ста ње се по гор ша ва ло све до упо-
ко је ња 1955. го ди не [Пет ковић 2015: 60]. 

У го ди ни ис по вед нич ког упо ко је ња епи ско па Ири не ја не кро лог је 
са ста вио ста ро за вет ник Ду шан Глу мац [Глумац 1955: 3], а пр ви си сте ма-
ти чан рад са де таљ ном би бли о гра фи јом о ње го вом жи во ту и ра ду на пи-
сао је бла же но по чив ши епи скоп шу ма диј ски Са ва [Вуковић 1964: 9–20]. 
Но ви им пулс ка ис тра жи ва њу овог ве ли ка на по чео је 2015. ју би ле јом 
по во дом ше зде сет го ди на од упо ко је ња бла же не успо ме не епи ско па Ири-
не ја (†1955) уз бла го слов и по др шку Епар хи је бач ке: при ре ђе на је из ло жба 
у Му зе ју гра да Но вог Са да по све ће на ње го вом жи во ту [Пет ковић 2015], 
а из да те су и ње го ве Бо жић не по сла ни це [Михајловић 2015]. У ме ђу вре-
ме ну, на ста ли су и за па же ни ра до ви срп ских те о ло га ко ји су осве тли ли 
ње гов до при нос ли тур гич ком бо го сло вљу [Убипариповић 2010: 111–124], 
слу жбу у Епар хи ји ти моч кој [Марковић 2010: 237–262] и сту ди је у Мо скви 
[Пузовић 2017: 251–266]. 

Ме ђу тим, до да нас ни је по сто јао рад ко ји је де таљ ни је осве тлио пе-
ри од бо рав ка на док тор ским сту ди ја ма у Бе чу, док се у оста лим ра до вима 
не по ми ње ни на зив ди сер та ци је, зва ње ко је је сте као и да тум сти ца ња 
док то ра та. На ме ра овог ис тра жи ва ња је сте упра во да пред ста ви и ана ли-
зи ра до ку мен та на ђе на у ар хи ву Уни вер зи те та у Бе чу као и у Уни вер зи-
тет ској би бли о те ци у Бе чу ко ја све до че о Ћи ри ће вом бо рав ку и ус пе си ма 
на док тор ским сту ди ја ма, пред ме ти ма ко је је по ла гао и на став ни ци ма 
чи ја је пре да ва ња слу шао. Ове ана ли зе ће осве тли ти исто риј ски и ду хов-
но-на уч ни кон текст шко ло ва ња. Циљ ис тра жи ва ња је ана ли за пре но са 
ака дем ских обра за ца и на уч них па ра диг ми из Бе ча у ње го ву док тор ску 
ди сер та ци ју и традирањe истих у ње го вим бу ду ћим ра до ви ма.
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КУ РИ КУ ЛУМ ДОК ТОР СКИХ СТУ ДИ ЈА

Пре ма сту дент ској књи жи ци (ин дек су), Иван (све тов но) Ћи рић упи-
сао се 3. ок то бра 1906. на док тор ске сту ди је се мит ске фи ло ло ги је на Фило-
соф ском фа кул те ту у Бе чу [БМС, Индекс]. Упис у пр ви се ме стар за јед но 
са спи ском пред ме та ко ји се по кла па са ин дек сом по твр ђу је и сту дент ски 
ка та лог упи са них из уни вер зи тет ског ар хи ва у Бе чу и до но си још је дан 
за ни мљив по да так. Са чу ва на је адре са ста но ва ња сту ден та то ком сту ди ја: 
Josefstädterstraße 29 II/17, ко ја се на ла зи у не по сред ној бли зи ни уни вер-
зи те та [ΑUW Na ti o na le 264, 1906/07: 42–43]. 

То ком пр вог се ме стра ко ји је тра јао од 3. ок то бра 1906. до 21. мар та 
1907. слу шао је сле де ће пред ме те: Ети ка са исто риј ским уво дом, Ла тин-
ска гра ма ти ка I, Исто ри ја Алек сан дра Ве ли ког, Је вреј ски је зик, Гра ма-
ти ка арап ског је зи ка са прак тич ним ве жба њем и Ве жбе тек сту ал не 
кри ти ке – ста ро за вет ни се ми нар [БМС, Ин декс: 1; ΑUW Na ti o na le 264, 
1906/07: 42–43]. 

У дру гом се ме стру ко ји је тра јао од 1. апри ла до 15. ју ла 1907. го ди-
не слу шао је сле де ће пред ме те: Ло ги ка и оп шта ме то до ло ги ја на уч ног ра да, 
Осно ве са вре ме не фи ло со фи је, Ег зе ге за је вреј ских тек сто ва II – ода бра на 
по гла вља По ста ња, Гра ма ти ка ара меј ског је зи ка са прак тич ним ве жба-
њем и Осно ве есте ти ке. У дру гом се ме стру мла ди док то ранд упи сао је 
не ке кур се ве као и у пр вом, али их је пре ме стио за тре ћи се ме стар [БМС, 
Ин декс: 2; ΑUW Na ti o na le 272, 1907: 307–08]. 

То ком тре ћег се ме стра ко ји је тра јао од 1. ок то бра 1907. до 1. апри ла 
1908. го ди не слу шао је сле де ће пред ме те: Прак тич на фи ло со фи ја, Арап-
ска па ле о гра фи ја, Гра ма ти ка арап ског је зи ка, Си риј ски тек сто ви или ве-
жбе из је вреј ског, Син так са арап ског је зи ка, Кри тич ка ег зе ге за ме си јан-
ских пса ла ма, Ве жбе из тек сту ал не кри ти ке – Ста ро за вет ни се ми нар 
[БМС, Ин декс: 3]. 

У че твр том и по след њем се ме стру (лет њи се ме стар 1908) ин декс 
на во ди сле де ће пред ме те: Арап ска па ле о гра фи ја II – са ве жба њем, Исто-
риј ска хро но ло ги ја му ха ме дан ских на ро да, Лек ти ра арап ских тек сто ва, 
Си риј ски или је вреј ски тек сто ви, Пре во ди са арап ског – ве жбе за на пред не, 
Пре во ди са си риј ског – ве жбе, Иза бра на арап ска про за, Син так са арап ског 
је зи ка – на ста вак, Ста ро а рап ско пе сни штво и Прак тич но ве жба ње – 
ста ро за вет ни се ми нар [БМС, Ин декс: 3]. 

Нај у че ста ли је слу ша ни пред ме ти то ком сту ди ја би ли су је вреј ски, 
арап ски и си риј ски је зик. Арап ски је зик је кроз раз ли чи те ди сци пли не 
(гра ма ти ка, син так са, па ле о гра фи ја, лек ти ра) про у ча ван то ком сва че ти ри 
се ме стра док тор ских сту ди ја, а у сва ком од њих за сту пљен је и је вреј ски 
(тек сту ал на кри ти ка ста ро за вет них тек сто ва и ег зе ге за), док је си риј ски 
рас по ре ђен у тре ћем и че твр том. Нај у че ста ли ји број ча со ва у пр вом се ме-
стру има ла је Гра ма ти ка арап ског је зи ка са ве жба њем (пет ча со ва), а исти 
број ча со ва но сио је Ара меј ски је зик у дру гом се ме стру [БМС, Ин декс: 1–4].

Иа ко ни су слу ша ни то ком свих се ме ста ра, фи ло соф ски пред ме ти 
ни су мно го за о ста ја ли по бро ју ча со ва те је Ети ка одр жа ва на че ти ри часа 
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(1. сем), Прак тич на фи ло со фи ја (2. сем) та ко ђе че ти ри и Осно ве са вре ме не 
фи ло со фи је (3. сем) са по три ча са не дељ но [БМС, Ин декс: 1–4]. На осно-
ву на ве де ног мо же се за кљу чи ти да је на кон док тор ских сту ди ја се мит ске 
фи ло ло ги је по то њи епи скоп бач ки су ве ре но вла дао је вреј ским (ко ји је 
та ко ђе сту ди о зно учио и у Мо скви), за тим си риј ским, ара меј ским и арап-
ским ула зе ћи при том у ком плек сни је обла сти фи ло ло ги је по пут син так се, 
па ле о гра фи је и тек сту ал не кри ти ке се мит ских тек сто ва. Осим то га, њего-
во зна ње фи ло со фи је ни је за о ста ја ло за по зна ва њем фи ло ло ги је што ови 
по да ци та ко ђе по ка зу ју.

ИСТО РИЈ СКИ КОН ТЕКСТ, ДУ ХОВ НО-АКА ДЕМ СКИ АМ БИ ЈЕНТ  
И ПРО ФЕ СОР СКИ КА ДАР ЋИ РИ ЋЕ ВИХ СТУ ДИ ЈА

У вре ме Ћи ри ће вог ака дем ског ста са ва ња у Мо скви и у Бе чу, од су-
штин ске ва жно сти би ло је де фи ни са ње од но са те о ло ги је пре ма све до-
ми нант ни јој ме то ди ли те рар но-исто риј ског кри ти ци зма у ду хов ним на-
у ка ма [Božović 2019: 209–237]. Са исто риј ским кри ти ци змом, од но сно, 
са ана ли зом би блиј ских тек сто ва из исто риј ске и књи жев не пер спек ти ве 
[Кубат 2018: 190–192], Ћи рић се су срео још на сту ди ја ма у Мо скви што 
ви ди мо из ре цен зи је ње го ве мо сков ске ди сер та ци је [Пузовић 2017: 262]. 
Мо сков ски про фе со ри га ји ли су из ве стан от клон пре ма екс трем ним по-
зи ци ја ма исто риј ског кри ти ци зма, али ни су за не ма ри ва ли зна чај исто-
риј ско-фи ло ло шког про у ча ва ња у би бли сти ци [Божовић 2020: 77–82; уп. 
Пу зо вић 2017: 254]. Слич ну на уч ну па ра диг му га је и ка то лич ки про фе-
со ри у Бе чу, а сте че не те ме ље у Мо скви Ћи рић је до дат но на до гра ђивао 
зна њи ма из ау стро у гар ске пре сто ни це. 

Је дан од нај зна чај ни јих про фе со ра на док тор ским сту ди ја ма по то њег 
срп ског ста ро за вет ни ка био је ци стер ци ја нац Вил хелм Ној ман (Wil helm 
An ton Ne u mann, 1837–1919) [ÖBL 1976: 95] чи јем име ну се у ин дек су при-
бра ја укуп но шест би блиј ских пред ме та [БМС, Ин декс: 1–4]. При па дао 
је ге не ра ци ји ста рих и за слу жних про фе со ра, а Ћи рић га је за те као у 
по след њим го ди на ма ње го ве ака дем ске ка ри је ре. Да је реч о зна ме ни тој 
лич но сти по твр ђу је чи ње ни ца да је укуп но три пу та био де кан Ка то лич-
ког те о ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе чу (1890/91, 1897/98, 1904/05), 
а 1899/1900. и рек тор Уни вер зи те та.1 По ред ис так ну те уни вер зи тет ске 
ка ри је ре, Ној ман је био и члан број них дру шта ва за ори јен тал не сту ди је 
по пут Не мач ког ори јен тал ног дру штва (De utsche Morgenländische Ge-
sellschaft) у Ха леу и Лај пци гу, Ла тин ског ори јен тал ног дру штва (So ciété 
de l’O ri ent la tin) и Не мач ког са ве за Па ле сти не (De utscheѕ Palästina-Ve rein), 
a то ком 1869, 1884. и 1907. про пу то вао је цео Бли ски ис ток [ÖBL 1976: 95; 
Sti gler 1975: 19–36, 38–52]. 

Кра јем 19. ве ка ри мо ка то лич ка би бли сти ка се на ла зи ла у не по вољ ном 
по ло жа ју: са јед не стра не ста ја ла je до ми нант на про те стант ска би бли сти-

1 То, из ме ђу оста лог, го во ри и о зна ча ју и те жи ни ко ју је те о ло ги ја има ла на европ ским 
уни вер зи те ти ма кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка за јед но са би бли сти ком као јед ној од ва жни-
јих на уч них ди сци пли на.
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ка са „не уз др жа ном и пре на гла ше ном исто риј ском кри ти ком” (не ги ра ње 
исто риј ске ве ро до стој но сти књи га по пут Јо не или пре на гла ше ност ути ца-
ја ста ро о ри јен тал них ми то ва на Би бли ју), а са дру ге је био кон зер ва тив ни 
пра вац ми шље ња ко ји се осла њао на дог мат ску и па три стич ку ег зе ге зу те 
је и нај ма њу при ме ну исто риј ске кри ти ке гле дао по до зри во и за по ста вљао 
но ве и ко ри сне уви де ко је је са вре ме на би бли сти ка от кри ва ла [Sti gler 1975: 
65–66, 69]. Мно ги ри мо ка то лич ки ег зе ге ти, укљу чу ју ћи и Ној ма на, по ку-
ша ли су та да да на ђу „сред њи пут”: из бе га ва ли су екс трем не за кључ ке 
ко ји би са свим од у да ра ли од цр кве не тра ди ци је, али у осно ви ни су од ба-
ци ва ли исто риј ски кри ти ци зам [Sti gler 1975: 65–66, 69, 71–72]. Ној ман је, 
са јед не стра не, кру нио стро гост тра ди ци о нал не ег зе ге зе (на гла ша ва ју ћи 
да нпр. сâм Псал тир осим Да ви да на во ди и дру ге ау то ре), а с дру ге стра не, 
че сто је упу ћи вао на тра ди ци о нал на ту ма че ња ци ти ра ју ћи све те оце, чак 
и си риј ске [Sti gler 1975: 72]. За ње га је „на у ка, са јед не стра не, сло бод на и 
са ма ства ра сво је ме то де и фун да мен те, али је, с дру ге стра не, под ло жна 
за блу да ма и из ло же на ре ла тив ној исти ни, те за то те о лог и ег зе ге та мо ра 
сво је за кључ ке увек да пот чи ња ва су ду Цр кве” [Sti gler 1975: 72]. 

У пре да ва њи ма и ра до ви ма чу ве ног беч ког би бли сте пре о вла да ва 
ве ћи ин те рес за фи ло ло шке ана ли зе и ге о гра фи ју Па ле сти не, да кле за 
област Уво да у Све то пи смо (иса го ги ка), не го за ег зе ге зу [Sti gler 1975: 32]. 
Би бли сти ка се та да бо ри ла да оправ да сво ју по зи ци ју пред при род ним 
на у ка ма и ин си сти ра ла је на ем пи рич но сти [Sti gler 1975: 64–65]. Ме ђу-
тим, он ја сно раз ли ку је фи ло ло шке и те о ло шке ме то де: „је зич ке ме то де 
су по треб не, али је њи хо во ме сто на Фи ло зоф ском фа кул те ту, а те о ло ги-
ја из њих узи ма оно што јој је по треб но” [Sti gler 1975: 68].

Има ју ћи све ово у ви ду схва та мо да је Ћи рић имао при ли ку да слу-
ша пре да ва ња јед ног од во де ћих би блиј ских те о ло га и ар хе о ло га сво га 
до ба ко ји је мо гао нај не по сред ни је пре не ти сво ја бо га та ака дем ска и ис-
тра жи вач ка ис ку ства. Нај ве ћи ути цај овог про фе со ра мо же мо тра жи ти 
нај пре у ми ну ци о зној тек сту ал ној кри ти ци од но сно по дроб ној фи ло ло-
шкој ана ли зи ко ју Ћи рић та ко ђе при ме њу је у ди сер та ци ји (ви де ти оде љак 
Ри го ро зум и Ди сер та ци ја), као и о ве ли ком ин те ре со ва њу за иса го шка 
раз ма тра ња у ка сни јим ра до ви ма. Осим то га, Ној ма нов ути цај ће се ви-
де ти и у из ва га ном од но су пре ма исто риј ском кри ти ци зму ка кав за сту па 
Ћи рић кло не ћи се екс трем них по зи ци ја, али би ва ју ћи отво рен за но ве 
уви де [Божовић 2020: 81–83]. 

Сле де ћи у ни зу на став ни ка је сте све ште ник Јо ха нес Дeлер (Jo han nes 
Döller, 1868–1928) ко ји је у Бе чу ха би ли ти рао 1904, те Ћи ри ћу у зва њу 
екви ва лент ном да на шњем ван ред ном про фе со ру, пре да вао Је вреј ски је зик 
и Ег зе ге зу ода бра них по гла вља По ста ња [БМС, Ин декс: 1–4; ÖBL 1954: 
190]. Та ко ђе је реч о еми нент ном би бли сти са бо га том би бли о гра фи јом и 
те рен ским ис тра жи вач ким ра дом у Па ле сти ни и Егип ту (1908), ко ји је 
ка сни је по стао рек тор Уни вер зи те та (1923) [ÖBL 1954: 190]. На пи сао је 
Ком пен ди ум би блиј ске хер ме не у ти ке, ба вио се рит ми ком и ме три ком 
би блиј ске по е зи је, ста ро за вет ним ме си ја ни змом и по ло жа јем же не у Ста-
ром за ве ту [ÖBL 1954: 190]. 
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На кон от кри ћа Асур ба ни па ло ве би бли о те ке у Ни ни ви и де ши фро-
ва ња кли на стог пи сма, ис тра жи ва ња ори јен та ли сти ке и се мит ских је зи ка 
до жи ве ла су на гли успон [Smith 1876; Ho ber man 1983: 41–42].2 Убр зо су 
се у на уч ној јав но сти по ја ви ли ва ви лон ски ми то ви и епо ви ко ји го во ре о 
ства ра њу све та и по то пу те се по ста ви ло не из бе жно пи та ње у ка квом су 
од но су са Би бли јом. Чи тав ду хов но-ака дем ски ам би јент, пре све га гер ма-
но фо них уни вер зи те та, убр зо је био за о ку пљен дис пу том ко ји се у на у ци 
на зи ва Ba bel-Bi bel-Stre it (Дис пут Ва ви лон и Би бли ја) [Ge ba u er 2015]. 

Нај кон тро верз ни ју те зу за сту пао је не мач ки аси ри о лог Фри дрих 
Де лич по ко јој ори ги нал ност мно гих би блиј ских тек сто ва тре ба тра жи ти 
у Ва ви ло ну (те за „пан ва ви ло ни зма”) [De litzsch 1905: 7–11]. Би бли ја је за 
Де ли ча „пла ги јат ва ви лон ских тек сто ва”, јер је ва ви лон ска кул ту ра би ла 
не у по ре ди во су пер и ор ни ја у од но су на изра иљ ску. Те за је иза зва ла бур-
не ре ак ци је, ма хом не га тив не ре цеп ци је и кри ти ке, и ве ћи на на уч ни ка, 
на ро чи то из цр кве них кру го ва, би ла је ве о ма уз др жа на и апо ло гет ски 
на стро је на, док су се се не ки де ли мич но сла га ли са од ре ђе ним ста во ви ма, 
а од ба ци ва ли дру ге [Ge ba u er 2015]. 

У апо ло гет ско-кри тич ким то но ви ма при лич но су пред ња чи ли ка то-
лич ки те о ло зи, а Ћи ри ћев про фе сор Де лер се јед ним члан ком укљу чио 
у ову рас пра ву пи шу ћи про ти вод го вор Де ли чу [Döller 1903: 1–36]. Де лер 
по чи ње пр во од ме ре ном по хва лом Де ли че вом ра ду на от кри ва њу из во ра 
и уви ди ма ко је то до но си, али на во ди да ње го ва ин тер пре та ци ја истих 
за на ме ру има „пот пу но по ри ца ње хри шћан ства” [Döller 1903: 2]. Мно ги 
се тру де да на гла се раз ли ке из ме ђу Би бли је и ва ви лон ских из во ра, али 
он сма тра да упра во ти из во ри по твр ђу ју Би бли ју: у исто риј ским хро ни-
ка ма на во де лич но сти и на ро де ко је и Би бли ја по ми ње (Сар гон, Хе ти ти, 
итд.) [Döller 1903: 4–7]. Што се ти че По ста ња 1 и Ену ма Елиш ми та, он 
ка же да по сто ји јед но древ но све чо ве чан ско пре да ње о ства ра њу ко је је 
у Би бли ји са чу ва но „нео кр ње но и чи сто”, док се у Ва ви ло ну ути ца јем 
по ли те и зма ис ква ри ло (ко смо го ни ја као те о го ни ја: бор би Мар ду ка и Ти-
а мат) [Döller 1903: 16, 35–36]. На Де ли че ву тврд њу да је при по вест о па ду 
у Пост 3 пот пун пла ги јат, Де лер је при лич но оштар: „он са ла ко ћом пот-
ко па ва нат при род ни ка рак тер Би бли је, а са мим тим и хри шћан ства ко је 
по чи ва на њој” [Döller 1903: 16]. Да би из гра дио сво ју кри тич ко-апо ло-
гет ску по зи ци ју Де лер је, да кле, хра бро за ро нио у број не ва ви лон ске 
из во ре по ка зу ју ћи да би блиј ска на у ка не мо ра да има страх од но вог. 

Ка сни је је те за „пан ва ви ло ни зма” у би бли сти ци од ба че на, јер се по-
ка за ло да иа ко Би бли ја ба шти ни оп ште се мит ске и ста ро о ри јен тал не 
мо ти ве она их увек у све тлу от кри вењ ске те о ло шке ре флек си је спе ци фич-
но ре ци пи ра те се у би блиј ску ори ги нал ност сум ња ло из тен ден ци о зних 
иде о ло шких по бу да [He i del 1951: 82–139; He i del 1970: 137, 222–223, 260–269; 
He es 1994: 3–26]. Сход но то ме, по ка за ло се да су беч ки про фе со ри по пут 
Ној ма на, Де ле ра и дру гих би ли у пра ву ка да су по чет ком 20. ве ка др жали 
скеп тич ки от клон пре ма екс трем ним тврд ња ма исто риј ског кри ти ци зма. 

2 Кли на сто пи смо де ши фро вао је Џорџ Смит 1875. го ди не и пр ви пут у ве зу до вео би-
блиј ски по топ и но во от кри ве не тек сто ве. 
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Од бле ске овог схва та ња и ду бо ког по зна ва ња те ме мо же мо на ћи у 
Ћи ри ће вом тек сту „Би блиј ско ка зи ва ње о по ста њу све та” у ко јем, иа ко 
ко ри сти не ке за кључ ке про те стант ске ег зе ге те (Граф-Вел ха у зе но ва хи по-
те за о на стан ку Пен та те у ха) и сма тра да по сто је па ра ле ле са ва ви лон ским 
ми то ви ма, на во ди сле де ће: „Ма те ри јал у си ро вом об ли ку бе ше пре пун 
са сто ја ка, ко ји би блиј ском ав то ру ни су би ли ни за шта. Сто га је сав тај 
ма те ри јал мо рао пре то пи ти у ог њу сво га ду ха, и раз лу чи ти пра ви ме тал 
од ор ди нар не при ме се; и за то, ка ко је згод но ре че но у ʼBa bel-Bi bel̓  – поле-
ми ци, кад по сле ва ви лон ске ко смо го ни је про чи та мо би блиј ску, чи ни нам 
се као да по сле бун ца ња у гро зни ци чу је мо па ме тан раз го вор. Већ пр ве 
ре чи у Би бли ји ра си па ју ма гло ви ти облак оп скур них бо го ва и фан та стич них 
би ћа, и оба сја ва ју нас све тло шћу ра зум них пред ста ва” [Ћирић 1926: 132].

Ме ђу Ћи ри ће вим ра ним ра до ви ма ис ти чу се два члан ка об ја вље на 
у ча со пи су Bi blische Ze itschrift [Ćirić 1908, 2: 169–170; Ći rić 1910: 133–134]. 
У истом ча со пи су је че сто об ја вљи вао и про фе сор Де лер, а у дру гој све сци 
за 1908. чак је не по сред но по ред Ћи ри ће вог на сло ва [Döller 1908, 2: 168]. 
Су де ћи пре ма им пре су му и за сту пље но сти, уче шће ау стриј ских про фе-
со ра у при ку пља њу тек сто ва, ре цен зи ра њу и про мо ци ји овог ча со пи са 
би ло је ве о ма зна чај но. Сто га, мо же мо прет по ста ви ти да су ско ро си гур но 
мла дог док то ран да ње го ви на став ни ци, ме ђу пр ви ма Де лер, охра бри ва ли 
и под сти ца ли на об ја вљи ва ње ра до ва у ци љу ње го вог да љег ака дем ског 
на пре до ва ња. Осим то га, све ме то де усво је не на сту ди ја ма су очи глед но 
при ме ње не у по ме ну тим Ћи ри ће вим ра до ви ма. 

Ин те ре со ва ње за Ста ри Ори јент у на у ци би ло је део и оп штег по ли-
тич ког ам би јен та, тач ни је пре тен зи ја по ли тич ког и вој ног про до ра Сред ње 
Евро пе на Бли ски ис ток [Mar chand 2003: 207–208, 212]. Ори јен та ли сти ка 
је у глав ном гра ду Ау стро у гар ске мо нар хи је из у ча ва на и у 17. и 18. ве ку 
с ци љем да се оспо со бе ди пло мат ски зва нич ни ци им пе ри је и по бољ ша 
ко му ни ка ци ја са Осман ским цар ством и дру гим др жа ва ма Бли ског ис-
то ка [Bihl 2009: 14]. У 19. ве ку на кон фран цу ске и бри тан ске ко ло ни за-
ци је ве ћег де ла Бли ског ис то ка сте кли су се усло ви за про у ча ва ње би блиј-
ских зе ма ља што је до ве ло до но вог оду ше вље ња у јав но сти. С об зи ром 
на то да гер ма но фо не на уч не ели те ни су же ле ле да ове пр во ра зред не 
исто риј ске и ар хе о ло шке из во ре пре пу сте фран цу ским, ен гле ским па и 
ру ским ис тра жи ва чи ма, осни ва ју се број ни ин сти ту ти и дру штва за ори-
јен та ли сти ку ко ји ће по др жа ва ти те рен ски рад и из у ча ва ње из во ра и 
би ва ју фи нан си ра ни од стра не ца ра и ми ни стар ства спољ них по сло ва 
[Mar chand 2003: 207–208, 212]. 

У Бер ли ну на ста је Не мач ко дру штво за ори јен та ли сти ку, а у Бе чу 
1886. ис тра жи вач ка је ди ни ца у окви ру Уни вер зи те та под име ном Ин сти-
тут за ори јен та ли сти ку. Ње га су осно ва ли исто ри чар и ара би ста Јо зеф Ка-
ра ба чек (Jo seph Ka ra ba ček, 1845–1918) [ÖBL 1963: 229] и се ми то лог Да вид 
Хајн рих Ми лер (Da vid He in rich Müller, 1846–1912) [ÖBL 1975: 410], ко ји су 
би ли и Ћи ри ће ви пре да ва чи. Ка ра ба чек је Ћи ри ћу пре да вао Арап ску па-
ле о гра фи ју и Исто ри ју му ха ме дан ских на ро да док је Ми лер др жао Гра-
ма ти ку арап ског и Лек ти ру арап ских, си риј ских и је вреј ских тек сто ва 
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[БМС, Ин декс: 1–4]. Ми лер ће би ти пред сед ник ко ми си је за оце ну док тор-
ске ди сер та ци је и члан ис пит не ко ми си је ри го ро зу ма, а у њој ће би ти и 
Ка ра ба чек (в. §3). Ка ра ба чек је за уни вер зи тет ску би бли о те ку от ку пио 
ви ше од 10.000 ру ко пи са на грч ком, коптском и арап ском из Ел Фа ју ма у 
Егип ту. Био је из ван ред но до бар по зна ва лац из во ра, по се до вао не ис црп ну 
љу бав пре ма ра ду на тек сту и у на уч ном све ту по знат по де ши фро ва њу 
око 4.000 ма ње по зна тих ру ко пи са [ÖBL 1963: 229; Bihl 2009: 35–37].

Ми лер је 1900/01. по стао де кан Фи ло зоф ског фа кул те та, а ка сни је је 
при мљен и у Ау стриј ску ака де ми ју на у ка. По знат је и по јед ној зна чај ној 
ис тра жи вач кој екс пе ди ци ји у ју жну Ара би ји у ко јој је про на шао мно ге 
тек сто ве. Због мно гих слич но сти за Ха му ра би јев ко декс и То ру твр дио 
је да по сто ји је дан пра дав ни за кон ски из вор те је у про на ђе ним тек сто-
ви ма тра жио ар гу мен те за ову сво ју те зу. Са сво јим уче ни ци ма Гла зе ром 
и Ро до ка на ки сом осно вао је Ау стриј ску шко лу за ју жно а рап ске сту ди је 
[ÖBL 1975: 410; Bihl 2009: 43–47]. Ћи рић ће Ми ле ра на ви ше ме ста ци ти-
ра ти у сво јој ди сер та ци ји (в. §4). На ка те дри га је на сле дио Ру долф Ге јер, 
а у Ћи ри ће вом ин дек су сто ји да је пре да вао Иза бра ну арап ску про зу, 
Син так су арап ског је зи ка и Ста ро а рап ску по е зи ју. Био је члан Ау стриј ске 
и Пру ске ака де ми је на у ка [ÖBL 1957: 434; Bihl 2009: 70–72]. 

Мак си ми ли јан Бит нер (Ma xi mi li an Bit tner, 1869–1918) још је дан је у 
ни зу Ћи ри ће вих на став ни ка, члан ко ми си је за оце ну ди сер та ци је и ри го-
ро зу ма, из ван ре дан ори јен та ли ста и све стра ни фи ло лог, ко ји је по зна вао и 
го во рио пре ко 30 се мит ских је зи ка, а об ја вљи вао тек сто ве на укуп но 13 
се мит ских је зи ка. Био је члан Ау стриј ске ака де ми је на у ка [ÖBL 1954: 89]. 

Пре ма би бли о гра фи ји ви ди мо да се епи скоп Ири неј ка сни је ни је ба-
вио ори јен та ли сти ком у ужем сми слу ре чи, од но сно не на ла зи мо у ње го вим 
ра до ви ма ба вље ње арап ском по е зи јом и слич ним те ма ма, иа ко је имао све 
по треб не ком пе тен ци је у тој обла сти [Вуковић 1964: 9–20]. Оста је за кљу чак 
да је ње го во ба вље ње ори јен та ли сти ком, од но сно се мит ским је зи ци ма и 
кул ту ром, оста ло у окви ри ма при ме не уну тар ста ро за вет не би бли сти ке. 

РИ ГО РО ЗУМ

На кон од слу ша них пре да ва ња Ћи рић се 3. ју на 1908. при ја вљу је за 
по ла га ње ри го ро зу ма. Фа сци кла о по ла га њу са др жи укуп но де вет ли сто-
ва [A UW Ri go ro se nak ten 2511: Fol. 1–9]: 1) омот под на сло вом Ri go ro se nakt, 
име ном кан ди да та и име ни ма ре цен зе на та Да ви да Ми ле ра и Мак си ми-
ли ја на Бит не ра (в. §2); 2) пи смо при ја ве упу ће но де ка на ту са мол бом за 
при сту па ње ис пи ту и спи ском пре да тих до ку ме на та на увид, 3) ре цен зи-
ју док то ра та (Ми лер/Бит нер); 4) про прат но пи смо де ка на Фри дри ха Бе кеа 
(Fri e drich Jo hann Bec ke) са по зи ва њем на одо бре ње Ми ни стар ства кул ту ре 
и обра зо ва ња од 7. апри ла 1908. (No. 13.919) ко јим се одо бра ва при ступ 
ри го ро зу му; 5) сво је руч но пи са ну би о гра фи ју; 6) за ве де ни омот при ја ве 
под ред ним бро јем 1.672; 7) по твр ду о пла ћа њу ис пи та у из но су од 40 кру-
на; и 8/9) за пи сник о по ла га њу ри го ро зу ма на два ли ста. 



551

До ку мен ти ко ји се не на ла зе у овом ре ги стру, али ко је кан ди дат на-
во ди у при ја ви су кр ште ни ца, све до чан ство о ма ту ри, ди пло ма са сту ди-
ја Мо сков ске ду хов не ака де ми је, ин декс и док тор ска ди сер та ци ја [A UW 
Ri go ro se nak ten 2511, Fol. 3]. Прет по ста вља мо да је ове до ку мен те пре дао 
на увид и да ни је би ло по тре бе да се за др же у ар хи ву. 

Пре при сту па ња усме ном по ла га њу ри го ро зу ма, док то рат je оце њи-
ван од стра не ко ми си је Ми лер/Бит нер. Да на 22. ју на 1908. је при хва ћен, 
од но сно до био је по зи тив ну ре цен зи ју ко ју ов де на во ди мо у це ло сти [A UW 
Ri go ro se nak ten 2511, Fol. 4].

„Књи га про ро ка Ава ку ма: ли те рар но-исто риј ска сту ди ја –  
ди сер та ци ја сту ден та Фи ло зоф ског фа кул те та Ћи рић Ива на

Рад по чи ва на те мељ ној ана ли зи тек ста, ње го вих ва ри јан ти и ко мен-
та ра. У уво ду је нај ва жни ји оде љак § 2 „Ком по зи ци ја књи ге” (стр. 2–20), 
с об зи ром да кан ди дат по ка зу је оштру и оправ да ну кри ти ку по зи ци ја 
мо дер них ко мен та ра и ну ди јед ну са свим ве ро ват ну хи по те зу о ком по-
зи ци ји књи ге. До пу на и ар гу мен то ва ње ове хи по те зе на ста вља се и у 
одељ ку ко ји сле ди § 3 (стр. 20–27), „Вре ме на стан ка књи ге”. 

На во ди кан ди да та у § 4 „По ет ска фор ма књи ге” су вр ло про ниц љи-
ви. Из гле да да по сто ји из ве сна рит ми ка у је вреј ском тек сту, слич но као 
у ха ги о гра фи ја ма. Кан ди дат у ко мен та ру по ка зу је бо га то по зна ва ње 
Пи сма, че сто и сло бо дан је зич ки осе ћај као и про ниц љи ву кри ти ку. Од ба-
ци ва ње хи по те за Но ва ка и Мар ти ја, ко ја ма хом про ис ти чу из бри са ња 
и про ме на (емен да ци ја), је ско ро увек до бро ар гу мен то ва на. По сто је слу-
ча је ви ка да су ста во ви ау то ра не по у зда ни, али ба ца ју са свим но во све тло 
на про бле ме. 

Све у куп но гле да но ди сер та ци ја се мо же опи са ти као је дан вр ло бри-
жљи ви, те мељ ни и уме шни на уч ни до при нос. Сто га мо лим да се на осно ву 
ове ди сер та ци је кан ди да ту омо гу ћи по ла га ње стро гих ис пи та ра ди сти-
ца ња зва ња док то ра фи ло со фи је. 

19. ју на 1908.
Д. Х. Ми лер, ре цен зент

У пот пу но сти се при кљу чу јем оце ни го спо ди на пред сед ни ка ко ми си је 
др Д. Х. Ми ле ра у ве зи са на ве де ном ди сер та ци јом и мо лим да се го спо ди ну 
сту ден ту фи ло ло ги је Ћи ри ћу, ко ји рас по ла же од лич ним по зна ва њем је-
зи ка, до зво ли при сту па ње стро гим ис пи ти ма. 

22. ју на 1908.
Др Мак си ми ли јан Бит нер

Из ово га се ви ди ја сан ква ли тет и на уч ни до при нос ди сер та ци је као 
и из ван ред на оспо со бље ност кан ди да та за на уч ни рад. Ре цен зи ја тим пре 
има вред ност с об зи ром на то да ју је на пи сао проф. Ми лер, бив ши де кан 
Фа кул те та и члан Ау стриј ске ака де ми је на у ка [в. §2]. Ње му се при дружу-
је и проф. Бит нер ко ји хва ли Ћи ри ће во по зна ва ње је зи ка и фи ло ло ги је, а 
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сâм је го во рио 30 је зи ка, древ них и са вре ме них, и об ја вљи вао на уч не ра-
до ве на 13 свет ских је зи ка [в. §2]. 

Пре ма за пи сни ку о одр жа ва њу ри го ро зу ма, ис пит је био по де љен у 
два де ла, од но сно са сто јао се из дво ча сов ног и јед но ча сов ног усме ног 
ис пи та. Гра ди во на по ла га њу ри го ро зу ма об у хва та ло је гра ди во свих од-
слу ша них пред ме та на док тор ским сту ди ја ма и пред кан ди да том је ста јао 
те жак за да так [в. §1]. Дво ча сов ни усме ни ис пит одр жан је 24. ју на 1908. 
го ди не пред ко ми си јом: Д. Ми лер, М. Бит нер и Ј. Ка ра ба чек са оце ном 
за до во ља ва ју ћи (“genügend”) и јед но гла сном од лу ком при хва та ња (“ein-
stim mig ap pro bi ert”). Јед но ча сов ни ис пит одр жан је пред ко ми си јом: Д. 
Ми лер и Ф. Јодл са истом оце ном и јед но гла сно усво је ном од лу ком. За пи-
сник је пот пи сао и де кан Ф. Бе ке на оба ме ста. Као за кљу чак по ло же ног 
ри го ро зу ма, ис под за пи сни ка сто ји пе чат Фа кул те та да је кан ди дат Иван 
Ћи рић док то ри рао на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе чу 9. 
ју ла 1908. [A UW Ri go ro se nak ten 2511, Fol.: 8–9]. 

ДИ СЕР ТА ЦИ ЈА

Ди сер та ци ја епи ско па Ири не ја са чу ва на је у Уни вер зи тет ској би блио-
те ци у Бе чу [Ćirić 1908], а на слов гла си Das Buch des Prop he ten Ha bak kuk 
– ei ne li te rar-hi sto rische Stu die (Књи га про ро ка Ава ку ма – ли те рар но-исто-
риј ска сту ди ја). Рад по чи ње одељ ком о лич но сти про ро ка Ава ку ма, где 
ау тор ди сер та ци је на во ди низ би о граф ских по да та ка, пре све га из Би бли-
је, за тим у дев те ро ка нон ској и апо криф ној ли те ра ту ри, као и по то њој 
ју деј ској и цр кве ној тра ди ци ји. Сâм увод по ка зу је зна чај но ин те ре со ва ње 
за исто риј ске и би о граф ске де та ље пре пре ла ска на ег зе ге зу (као код Ној-
ма на), а исто вре ме но од мах по чи ње озбиљ ном тек сту ал ном кри ти ком 
ана ли зи ра ју ћи на во де у број ним ру ко пи си ма (слич но као у ра до ви ма 
Де ле ра и Ми ле ра). При ме ра ра ди, епи скоп Ири неј ана ли зи ра ши ру вер-
зи ју књи ге про ро ка Да ни ла, од но сно на слов одељ ка Вил и Дра гон у ко дек-
су 87, 88 и Си ро хек са пли где сто ји да Ава кум по ти че из пле ме на Ле ви је ва 
и твр ди да је та тра ди ци ја ста ри ја од оне у De Vi ta Prop he ta ri um аве До-
ро те ја Га ског ко ја га при бра ја пле ме ну Си ме о но вом [Ćirić 1908: 1–2]. Већ 
ана ли за ру ко пи са у уво ду ја сно по ка зу је су ве ре но вла да ње тек сту ал ном 
кри ти ком и па ле о гра фи јом. 

У дру гом по гла вљу ра да, Ћи рић ана ли зи ра ком по зи ци ју књи ге и на 
ви ше оде ља ка уо ча ва раз ли чи те жа нр о ве: Aв 1 ви ди као по кај ну про по вед 
(Bus spre digt), Ав 2, 6-20 пре по зна је као пе сму ру га ли цу (Spo tlied), Ав 3 
као текст пе сме уз ин стру мен те (Ge dicht mit mu si ka lischen No tiz), пре ма 
на сло ву у 3, 1 „мо ли тва про ро ка Ава ку ма, за пје ва ње” [Ćirić 1908: 3–6]. 
Иа ко жан ров ска кри ти ка (For mgeschic hte) као ме тод ски ко рак исто риј-
ско-кри тич ке ме то де још увек ни је би ла ја сно ета бли ра на у би бли сти ци, 
ова Ћи ри ће ва ана ли за ја сно је ан ти ци пи ра [Bec ker 2011: 101].

С об зи ром на де таљ ну ана ли зу ком по зи ци је тек ста, мо же се за кљу-
чи ти да је Ћи ри ћу по зна та и ли те рар на кри ти ка од но сно кри ти ка из во ра 
као још је дан од ме тод ских ко ра ка исто риј ско кри тич ке ме то де [Драгу-
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тиновић 2018: 176–177; Bec ker 2011: 101]. Он так са тив но из но си ми шље ња 
по пи та њу ком по зи ци је тек ста Бу деа (K. Bud de) ко ји се по зи ва на Вел хау-
зе на (J. Wel lha u sen), Рот штај на (J. Rothstein), Мар ти ја (K. Mar ti) и Но ва ка 
(W. No wack), где се ви ди да ни је кон фе си о нал но огра ни чен у из бо ру ауто ра, 
а за тим њи хо ве те зе ар гу мен то ва но по би ја [Ćirić 1908: 8–20]. Пре све га, 
мно ги од ових ау то ра при ме њу ју ли те рар ну кри ти ку на је дан за ње га не-
до пу стив на чин: уко ли ко се не ки оде љак стил ски, је зич ки или са др жај но 
не сла же или по ка зу је „пре ско ке”, они та кве одељ ке про гла ша ва ју за де ла 
раз ли чи тих ау то ра, по сма тра ју их као гло се или ре дак тор ске ин тер по ла-
ци је раз ли чи тих из во ра и он да пре ком по ну ју текст ки да ју ћи одељ ке и 
ре ђа ју ћи их по соп стве ном на хо ђе њу. Ћи рић за ово ка же: „Са ма чи ње ни ца 
да се за рад ре кон струк ци је тек ста пре ме шта ју то ли ко ве ли ки одељ ци, већ 
по се би го во ри про тив ових хи по те за” [Ćirić 1908: 8]. Ова ње го ва ана ли за 
по ка зу је да раз у ме и ме то ду исто ри је ре дак ци ја ко ја је та да би ла у по во-
ју [Јовановић 2018: 360–361; Bec ker 2011: 79–99]. По том на ста вља тврд њом: 
„кроз спа ја ња и пре ме шта ња, кроз пре цр та ва ња и емен да ци ју мо же се све 
об ја сни ти, али то он да већ ни су ау тен тич не про роч ке ре чи, већ ка ко каже 
проф. Д. Х. Ми лер – ве штач ко фа бри ко ва ње про ро штва (ke i ne Pro phe te ner-
klärung, son dern Prop he ten mac he rei)” [Ćirić 1908: 16]. Ов де се ви ди јед на 
оправ да на уз др жа ност на спрам не у ме ре не ли те рар не кри ти ке ко ја је била 
до ми нант на у ли те ра ту ри то га до ба, а по зи ва њем на Ми ле ра мо же се 
за кљу чи ти да Ћи рић сле ди сво је про фе со ре ко ји су га ји ли оправ да ни 
кри тич ки от клон пре ма екс трем ним за кључ ци ма исто риј ског кри ти ци зма 
(Ној ман, Де лер). У би бли о гра фи ји на кра ју ра да ја сно на во ди и две ре фе-
рен це проф. Ми ле ра [Μüller 1896; 1904].

Ћи рић за тим из во ди сво ју те зу за рад об ја шње ња при вид них „пре ско-
ка” од но сно „не до след но сти” у ком по зи ци ји. По је ди ни ау то ри уви ђа ју да 
се ди ја лог из ме ђу про ро ка у Бо га у Ав 1-2 не одва ја ја сно, од но сно, да не 
по сто ји увод у ди рек тан го вор те их то во ди ка за кључ ку о „про бле му 
ком по зи ци је тек ста”. Ћи рић, на про тив, на во ди да је то чест слу чај у Би-
бли ји по пут Пс 138 и да Бо жи ји го вор не мо ра да бу де ја сно одво јен од 
про роч ког [Ćirić 1908: 49]. За тим, оде љак 2, 1-4 по ње му има са свим до бру 
по зи ци ју, јер је он, за пра во, од го вор на про роч ку ту жба ли цу у 1, 13-17. 
При ме ћу је да 1, 5-19 и 14-16 по свом еп ском жан ру не од го ва ра ју лир ском 
про роч ком псал му, али то не зна чи да су у ње га на кнад но „сме ште ни”, 
не го у лир ској пе сми ни је мо гу ће ап со лут но ис кљу чи ти еп ски мо ме нат 
[Ćirić 1908: 15]. На овом ме сту Ћи рић ан ти ци пи ра и са вре ме не кри тич ке 
уви де ко ји су по ка зи ва ли да је исто риј ски кри ти ци зам с кра ја 19. и по чет-
ка 20. ве ка же лео да древ ну ли те ра ту ру укло пи у ка луп сво јих књи жев них 
кри те ри ју ма, а не у њи хо вом соп стве ном кон тек сту. Древ ни ау то ри, јед-
но став но, ни су по кла ња ли то ли ко па жње „ме ша њу” жа нр о ва, „пре скоци-
ма” и ду бле ти ма те је, сто га, прет по став ка са ста вља ња од ви ше ау то ра и 
на ста нак кроз ком пи ла ци ју ви ше из во ра ре дак тор ским за хва ти ма тек 
са вре ме но учи та ва ње. 

Про рок мо же при ли ком ис ка зи ва ња осе ћа ња ко ја га пре пла вља ју (због 
гле да ња бе за ко ња) и раз ли чи тим ре чи ма и сти ло ви ма да опи ше си ту а ци ју 
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ко ју ви ди. Ћи рић ре ва ло ри зу је тра ди ци о нал но ми шље ње по ко јем Ав 1 
пред ста вља ди ја лог из ме ђу про ро ка и Бо га и две ту жба ли це (1, 2-4 и 1, 
13-17) ви ди као си но ним не (јер ко ри сте исте ре чи), али са раз ли чи тим 
фо ку сом: пр ва се ба ви бе за ко њем у Изра и љу, а дру га спо ља шњим не при-
ја те љи ма Изра и ља. Ко ри шће њем на уч них ме то да он до пу ња ва и на до-
гра ђу је тра ди ци о нал но ми шље ње без пре те ра них за хва та у би блиј ском 
тек сту ка кво је мо гао сре сти у та да шњој ли те ра ту ри. И на овом при ме ру 
ви ди се да он сле ди је дан од ме ре ни, из ва га ни став пре ма исто риј ском 
кри ти ци зму ка кав су не го ва ли ње го ви про фе со ри ка ко у Бе чу, та ко и у 
Мо скви. 

Ова ко сло бо дан кри тич ки осврт на се кун дар ну ли те ра ту ру и до ла-
же ње до соп стве них ори ги нал них хи по те за по ка зу је су ве ре но кри тич ко 
ба вље ње из во ри ма. То је у ре цен зи ји и при ме тио упра во проф. Ми лер 
сма тра ју ћи ње го ву хи по те зу о ком по зи ци ји Ава ку ма ори ги нал ном и је ди-
ном ко ја мо же у пот пу но сти об ја сни ти све не ја сно ће [A UW Ri go ro se nak ten 
2511, Fol. 4].

У тре ћем по гла вљу ба ви се вре ме ном на стан ка књи ге и твр ди да су 
по је ди ни де ло ви пи са ни од стра не про ро ка у раз ли чи то вре ме. На и ме, 
пр ви део 1, 1-12 про ро ку је о до ла ску Хал де ја ца (Ва ви ло ња на) те га Ћи рић 
да ту је у вре ме пре 605. го ди не п. н. е. ка да је Ју де ја по ста ла ва ви лон ски ва-
зал [Ćirić 1908: 21]. Он иде и ко рак да ље и пре ци зни је да ту је у 608. го ди-
ну пре Хри ста, го ди ну Јо си ји не по ги би је и пот па да ња под еги пат ску власт 
крат ко вре ме пре ва ви лон ске, јер тај пе ри од не ми ра нај бо ље од го ва ра 
бе за ко њу ко је Ава кум опи су је у 1, 1-12 [Ćirić 1908: 22]. Дру ги ди ја лог 1, 
13 – 2, 6 сме шта у 597. го ди ну п. н. е. ка да је На ву хо до но сор по ко рио Је ру-
са лим и опљач као Храм, али га ни је сру шио, а пре ко 7.000 љу ди од вео у 
пр ви та лас роп ства, ма да ми сли да је мо гу ћа и 586, ка да је по сле дру ге 
оп са де Је ру са лим са свим сру шен [Ćirić 1908: 24–25]. Вре ме пи са ња тре ћег 
по гла вља те шко је од ре ди ти, а с об зи ром на ње го ве ес ха то ло шко-апо ка-
лип тич ке то но ве, мно ги су га сме шта ли у ка сни је до ба, чак до Ма ка ве ја. 
Ћи рић, ме ђу тим, на во ди раз ло ге због ко јих се Ава кум мо же сма тра ти 
пи сцем и тог по след њег по гла вља ове крат ке про роч ке књи ге [Ćirić 1908: 
26–27]. У овом одељ ку ди сер та ци је Ћи рић је вр ло за ни мљи во при ка зао 
ка ко ана ли за исто риј ског кон тек ста мо же по мо ћи ег зе ге зи и ка ко Ава ку-
мо ве ре чи има ју те жи ну и сми сао у окви ри ма де ша ва ња сво је епо хе. 

У че твр том де лу ди сер та ци је Ћи рић раз ма тра по ет ске фор ме. Ме ђу 
нај у оч љи ви ји ма је, сва ка ко, по ет ски па ра ле ли зам ко ји је и ина че од ли ка 
би блиј ских тек сто ва. Он на во ди да је древ ни текст пи сан in con ti nuo, али 
са мо стал ном ана ли зом ак це на та успе ва да оме ђи по де лу на стро фе и сти-
хо ве и уо ча ва обра зац ак це на та 3+2, од но сно фор ме три ме тра и те тра ме-
тра. С об зи ром да не ке ре чи или пред ло зи/реч це ру ше по ет ску ме три ку, 
спре ман је да их озна чи као гре шку пре пи си ва ча или по то њи ре дак тор ски 
унос. Чи тав оде љак ја сно по ка зу је из ван ред но по зна ва ње књи жев не ана-
ли зе по се би, а на ро чи то у обла сти се мит ске по е зи је [Ćirić 1908: 27–43]. 

По след ње и нај о бим ни је по гла вље пред ста вља де та љан ко мен тар 
Ава ку ма по сти хо ви ма. У ту ма че њу, Ћи рић ко ри сти све прет ход но на ве-
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де не ме то де, али због оби ма и ци ља овог члан ка не мо гу ће им је по све ти ти 
ви ше па жње. Нео п ход но је ре ћи да ау тор по ред сти хо ва по не кад из вла чи 
крат ке те о ло шко-ег зе гет ске за кључ ке: а) успон Хал де ја ца сле ди по Бо-
жи јем про ми слу ка ко би се Ју де ја по но во при ве ла Бо гу; б) Ва ви ло ња ни 
ће са со бом до не ти мно го пат ње, али по што ће се у сво јој мо ћи пре у зне-
ти, Бог ће их оста ви ти, а по бри ну ће за пра вед ни ке ко ји стра да ју; в) књи-
га про ро ка Ава ку ма за вр ша ва се те о фа ни јом ко ја је про пра ће на мно гим 
зна ци ма по пут зе мљо тре са и дру гих стра шних при род них по ја ва и пред 
ко јом про рок дрх ти, али ко ја у крај њој ли ни ји по ка зу је да Бог вла да над 
исто ри јом [Ćirić 1908: 46–71]. 

Ипак, по треб но је ре ћи да чи та лац по не кад сти че ути сак да је у ра ду 
пре на гла ше ни фи ло ло шки и исто риј ски аспект ана ли зе тек ста (као код 
ње го вих про фе со ра: Ној ма на, Де ле ра и Ми ле ра), а упа дљи во је да не до-
ста је за кљу чак ко ји би се ба вио те о ло шком иде јом од но сно по ру ком тек-
ста. То је, с јед не стра не, ра зу мљи во с об зи ром на ака дем ски ам би јент и 
исто риј ски тре ну так ње го вих сту ди ја, као и на уч ну па ра диг му ње го вих 
на став ни ка. С дру ге стра не, рад у на сло ву већ на гла ша ва ли те рар но-исто-
риј ска раз ма тра ња и пи сан је на Фи ло зоф ском фа кул те ту, те ја сно одва-
ја ње те о ло шке по ру ке ни је при мар ни циљ ра да.

У сва ком слу ча ју, уко ли ко овај рад упо ре ди мо са ко мен та ри ма нај-
са вре ме ни је би бли сти ке уви де ће мо да у ве ћи ни аспе ка та сто је на ско ро 
слич ним по зи ци ја ма што по ка зу је из ван ре дан ква ли тет ди сер та ци је и 
ње ну ре ле вант ност ви ше од јед ног ве ка на кон пи са ња [уп. Rob ker 2015]. 
Та ко ђе, на уч но-ме то до ло шка уте мељ ност ра да по ка зу је ве о ма успе шним 
ку ри ку лум док тор ских сту ди ја ко ји је кан ди да та оспо со био за са мо стал-
ну при ме ну свих го ре на ве де них ме то да. Ћи ри ће ва сту ди ја о Ава ку му 
пред ста вља зна ча јан до при нос на по љу та да шње европ ске би бли сти ке, а 
по се би је ка пи тал но де ло срп ске ака дем ске би бли сти ке. Има ју ћи у ви ду 
ко рист и за да на шње чи та о це, на да мо се да ће у на ред ним го ди на ма ака-
дем ска јав ност би ти обо га ће на ње ним пре во дом на срп ски је зик. 

ЗА КЉУ ЧАК

До ку мен та из Ар хи ва и Би бли о те ке Уни вер зи те та у Бе чу омо гу ћи ли 
су на уч ној јав но сти увид у до са да не по знат ток док тор ских сту ди ја по чив-
шег епи ско па бач ког Ири не ја Ћи ри ћа. Ана ли зом пред ме та ко је је слу шао, 
док тор ске ди сер та ци је и ње не ре цен зи је, као и ис пи ти ва њем ака дем ских 
обра за ца и на уч них па ра диг ми ње го вих на став ни ка, у пот пу но сти је 
осве тљен ду хов но-на уч ни и ака дем ски кон текст ње го вог шко ло ва ња у 
Бе чу. Ћи рић је усво јио ака дем ске обра сце из Бе ча, на до гра див ши те ме ље 
из Мо скве, и то у два аспек та: а) да ва њем ве ли ког зна ча ја фи ло ло шкој и 
исто риј ској ана ли зи, као и иса го шким раз ма тра њи ма у сво јој ди сер та ци ји 
и по то њим ра до ви ма и б) сти ца њем из ва га ног од но са пре ма исто риј ском 
кри ти ци зму кроз од ба ци ва ње екс трем них за кљу ча ка и кри тич ком про-
ми шља њу уну тар окви ра цр кве не тра ди ци је. У ово ме је очи гле дан ути цај 
про фе со ра Вил хел ма Ној ма на и ње го вог „сред њег пу та”, и Јо ха не са Де лера 
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ко ји га је охра бри вао у пи са њу за ре но ми ра не ча со пи се и Да ви да Ми ле ра 
кога је ви ше пу та ци ти рао као при мер у ди сер та ци ји. 

Епи скоп Ири неј имао је при ли ку, ка ко у Мо скви, та ко и у Бе чу, да учи 
од про фе со ра ко ји су би ли еми нент ни фи ло ло зи и те о ло зи са бо га тим по-
зна ва њем исто ри је и кул ту ре Бли ског ис то ка сте че ног сту диј ским пу то-
ва њи ма и те рен ским ра дом. Док тор ске сту ди је се мит ске фи ло ло ги је омо-
гу ћи ле су Ћи ри ћу су ве ре но вла да ње са вре ме ним и из у мр лим ори јен тал ним 
је зи ци ма, и то не са мо у обла сти гра ма ти ке и пре во да, већ и па ле о гра фи-
је, син так се итд. У ње го вој ди сер та ци ји је ја сан сло бо дан кри тич ки осврт 
на се кун дар ну ли те ра ту ру и до ла же ње до соп стве них ори ги нал них хипо-
те за ко је по чи ва ју упра во на са мо стал ном кри тич ком про у ча ва њу из во ра. 
Ње го ве из ван ред не фи ло ло шке ком пе тен ци је по ка за ће још јед ном ко ли-
ки је њи хов зна чај за ба вље ње те о ло ги јом те да њи хо ва уло га до да нас 
ни је из гу би ла на вред но сти: са вре ме ни те о лог јед на ко је упу ћен на кри-
тич ко ба вље ње би блиј ским и хри шћан ским из во ри ма. 

Ћи ри ћев су срет са ли те рар но-исто риј ским кри ти ци змом то ком сту-
ди ја у Мо скви и Бе чу био је, за пра во, и пр ви озби љан ака дем ски су срет 
срп ске ста ро за вет не би бли сти ке са на уч ним то ко ви ма Евро пе и за то је 
из у зет но зна ча јан, јер је у мно го ме тра си рао бу ду ћи раз вој срп ске би бли-
сти ке. Она не ће оста ти за тво ре на за но ве на уч не уви де ни ти ће се уву ћи 
у апо ло гет ско-тра ди ци о нал ну љу шту ру, не го ће се ухва ти ти уко штац са 
вла да ју ћом на уч ном па ра диг мом исто вре ме но чу ва ју ћи ода ност и цр кве-
ној тра ди ци ји.
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SUM MARY: The main su bject of this re se arch are doc to ral stu di es of Bis hop Iri nej 
Ći rić in Vi en na at the Fa culty for Phi lo sophy (de part ment for ori en tal stu di es and se mi tic 
phylo logy) from 1906 to 1908, as a con tri bu tion to the hi story of for ma tion of the Ser bian 
Old Te sta ment bi bli cal stu di es. Ha ving in mind that the co u r se of the hig hest aca de mic 
edu ca tion of one of the most re now ned Ser bian bi bli cal scho lars has not been a su bject of 
the in qu iry, this pa per will analyze the do cu ments from the Ar chi ve and the Li brary of 
Vi en na Uni ver sity which pre sent cur ri cu lum of su bjects, no tes on the ri go ro us exams at the 
and of the pro mo tion and re vi ew of his doc to ral dis ser ta tion. Spe cial at ten tion is de di ca ted 
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to the analysis of con tent and to the li te rary-hi sto ri cal cri ti cism as the main met ho do lo-
gi cal fra me work of his dis ser ta tion. The pa per will pre sent so me of his most in flu en tial 
te ac hers as well as the bro a der hi sto ri cal and aca de mic con text of studying in the ca pi tal 
of the Au stro-Hun ga rian Em pi re at the be gin ning of the 20th cen tury. The aim of this 
re se arch is to gi ve in sight in to the im ple men ta tion and tran smis sion of aca de mic pat terns 
ac qu i red in Vi en na in to the de ve lo ping the Ser bian Old Te sta ment stu di es and furt her 
im pact on its for ma tion.

KEYWORDS: Iri nej Ći rić, Uni ver sity of Vi en na, ar chi ve, doc to ral dis ser ta tion, Old 
Te sta ment, bi bli cal stu di es, ori en tal stu di es, li te rary-hi sto ri cal cri ti cism
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ИДЕЈA ЈУ ГО СЛО ВЕН СТВА У НА СТАВ НИМ  
ПЛА НО ВИ МА И ПРО ГРА МИ МА ПРЕД МЕ ТА  

МУ ЗИЧ КА КУЛ ТУ РА ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА

БИ ЉА НА Љ. МАН ДИЋ
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу

Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет
Јо ва на Цви ји ћа ББ, Kрагујевац, Ср би ја
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СА ЖЕ ТАК: По ла зе ћи од чи ње ни ца да су школ ски си стем Кра ље ви не 
СХС / Ју го сла ви је ме ђу соб но об ли ко ва ле и усло вља ва ле спе ци фич не вас-
пит но-обра зов не ком по нен те, у ра ду се раз ма тра ју и при ка зу ју мо да ли те-
ти на осно ву ко јих је, пу тем пред ме та Му зич ка кул ту ра, им пле мен ти ра на 
иде ја ју го сло вен ства и кре и ра на свест основ но школ ске де це о по сто ја њу 
јед ног, тро и ме ног ју го сло вен ског на ро да. У фо кус ра да по ста вље ни су на-
став ни пла но ви и про гра ми, ор га ни за ци ја основ но школ ског си сте ма и 
упе ча тљи ви на став ни са др жај – жан ров ски раз ли чи те пе сме, по мо ћу ко јих 
су про свет не вла сти на сто ја ле да фор ми ра ју дух за јед ни штва ме ђу ју го-
сло вен ском, основ но школ ском де цом. Те ме ље ћи ис тра жи ва ње на спе ци-
фич но сти ма и ор га ни за ци о ним раз ли ка ма, али и раз ли ка ма у про гре си ји 
основ ног школ ства на раз ли чи тим под руч ји ма Кра ље ви не СХС / Ју го сла-
ви је, у ра ду је при ме њен син те тич ки и ин дук тив но-де дук тив ни ме то до-
ло шки при ступ, с ци љем де фи ни са ња за јед нич ких пре ми са ко је су 
допринocиле им пле мен та ци ји иде је ју го сло вен ства у на ста ву пред ме та 
Му зич ка кул ту ра. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Му зич ка кул ту ра, на ста ва, обра зо ва ње, Kраљевина 
СХС / Ју го сла ви ја, иде ја ју го сло вен ства, основ но школ ство, ме ђу рат ни 
пе ри од

Пред мет Му зич ка кул ту ра спе ци фи чан је по мно гим па ра ме три ма. 
У садaшњем времeну струк ту рал но је кон ци пи ран та ко, да из ме ђу оста лих 
ци ље ва, фор ми ра и „од го во ран од нос пре ма очу ва њу му зич ког на сле ђа 
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и кул ту ре свoгa и дру гих нaрoдa” [Наставни про грам, 2019]. Но, бит но је 
на по ме ну ти да је пред мет, још из вре ме на фор ми ра ња пр вих шко ла по 
узо ру на европ ске,1 био не из о ста ван сег мент свих до са да шњих основ но-
школ ских си сте ма. Пе ри од из ме ђу два свет ска ра та, по себ но је ка рак те-
ри сти чан. Ује ди ње њем у др жа ву Кра ље ви ну Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
три ју жно сло вен ска на ро да до не ла су раз ли чи те основ но школ ске си сте-
ме, ко ји су у кон тек сту ди вер гент них дру штве но-исто риј ских при ли ка 
ста вље ни у слу жбу но вог др жав ног устрој ства. Др жав на по ли ти ка је 
та да основ ну (на род ну) шко лу по зи ци о ни ра ла као ме диј, по де сан да се 
њи ме до сег не „на род но је дин ство, спре чи ду хов но ра су ло и раз је ди ње ње 
на ро да, пре ва зи ђу исто риј ске, ци ви ли за циј ске, еко ном ске, кул тур не не-
рав но мер но сти и ан та го ни зми” [Димић и сар. 2000: 13]. Упра во су пред-
ме ти срп ско-хрват скo-сло ве нач ки је зик, исто ри ја/по ви јест, ге о гра фи ја/
зе мљо пис и п(ј)ева ње, има ли за циљ да фор ми ра ју и раз ви ју осе ћа ње 
при пад но сти јед ном, тро и ме ном ју го сло вен ском на ро ду. Ова че ти ри пред-
ме та из дво је на су због спе ци фич них, од но сно упе ча тљи вих на став них 
са др жа ја ко је је, као „про мјен љи ву исто риј ску и пе да го шку ка те го ри ју”, 
тре ба ло „ускла ди ти са дру штве но-исто риј ским окол но сти ма и по тре ба-
ма јед не дру штве не за јед ни це” [Цицовић и Па вло вић 2017: 540] и омо гу-
ћи ти да упра во они, фор ми ра ју сна жна уве ре ња и об ли ку ју ко лек тив ну 
свест југословенскe децe. Дис курс на мет нут на по чет ку за јед нич ког су-
жи во та ја сно је кре и рао чи ње ни цу да на став ни про гра ми пред ста вља ју 
пр ву, моћ ну по лу гу, ко ја ће нај мла ђим чла но ви ма за јед ни це при бли жи ти 
но ву дру штве ну иде о ло ги ју и ова пло ти ти иде ју про кла мо ва ног је дин ства, 
али и омо гу ћи ти „очу ва ње и одр жа ње иден ти те та сва ке за јед ни це” [Ракић 
2010: 119]. 

Те же ћи ка уни фи ко ва ном мо де лу, на мет нуо се за кљу чак, про ис те као 
из на став не прак се, да је то „је ди но мо гу ће про пи си ва њем и до след ним 
ин си сти ра њем на на став ном гра ди ву оп ште ва же ћем за све” [Перковић и 
Ман дић 2015: 47]. Ова ква про свет на по ли ти ка, из не дри ла је пе да го шки 
кон цепт усме рен ка кре и ра њу де кре ти ра них на став них пла но ва и про-
гра ма. Кроз њих су се на сто ја ли ини ци ра ти сна жни осе ћа ји ро до љу бља 
и за јед ни штва, а вре мен ски кон ти ну ум тре ба ло је да до при не се њи хо вој 
тран сфор ма ци ји у оства ри ва њу ва жних на ци о нал них за да та ка. Про свет-
не вла сти фо кус су све сно усме ри ле ка основ но школ ској де ци. Сма тра ле 
су да ће се упра во код њих, као спе ци фич не циљ не гру пе, нај лак ше и 
нај бр же фор ми ра ти сна жно ко лек тив но осе ћа ње љу ба ви и по што ва ња 
пре ма свим ју го сло вен ским на ро ди ма, јер „ка да по сто ји ја ка на ци о нал на 

1 Пр ва све до че ња о по сто ја њу не ког ви да ор га ни зо ва ни је на ста ве му зи ке у основ ним 
шко ла ма да ти ра ју из 18. ве ка, пе ри о да у ко јем се му зич ки на став ни са др жа ји ве зу ју и иден-
ти фи ку ју са на ста вом цр кве ног пе ва ња. До мо ди фи ка ци је ова квог ти па на ста ве, у Ср би ји 
до ла зи кра јем 19. ве ка (1884), ка да се по ред до ми нант ног цр кве ног, у основ ним шко ла ма 
по чи ње не го ва ти и све тов но пе ва ње. По ја ва све тов ног пе ва ња у основ ној шко ли до при не ло 
је раз во ју му зич ке на ста ве и са мо стал но сти пред ме та Певањe. Hакон од лу ке Са ве та за про-
све ту На род не Рeпублике Ср би је, на зив предметa је 8. ју ла 1959. го ди не про ме њен у Му зич ко 
вас пи та ње, а ка сни је (1985), до би ја на зив Му зич ка кул ту ра [Мандић 2019: 43, упор. Про-
свет ни гла сник, 1959].
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са мо сви јест, он да до ла зи до иден ти фи ка ци је лич не со ли дар но сти и па-
три от ске ло јал но сти” [Анђелковић 2014: 114]. 

Осим на став них про гра ма, ко ји су пред ста вља ли но р ма тив не до ку-
мен те, сто жер ко му ни ка ци је ме ђу ју го сло вен ском де цом пред ста вља ле 
су жан ров ски раз ли чи те пе сме ca емо ци о нал но упе ча тљи вим вас пит но-
обра зов ним са др жа ји ма. Упра во се раз ли чи тим ме ло диј ско-по ет ским 
еле мен ти ма пе са ма при бли жа ва ло од ре ђе но ге о граф ско под руч је и оја-
ча вао осе ћај при вр же но сти ју го сло вен ском на ро ду, др жа ви, али и це ло-
куп ном ет нич ком про сто ру „умје сто не кри тич ког ве ли ча ња соп стве не 
на ци о нал не или ет нич ке за јед ни це и ње го ва ња љу ба ви ис кљу чи во пре ма 
њој” [Сарајлић и Па вло вић 2017: 541]. За до сти за ње ових ци ље ва, на род-
на пе сма/по пи јев ка из раз ли чи тих кра је ва Кра ље ви не, пред ста вља ла је 
уни вер зал ну тво ре ви ну ко ја је, пре ма ми шље њу ју го сло вен ских ком по-
зи то ра и му зич ких пе да го га, мо гла да „нај ва жни је и нај по у зда ни је ути че 
да се код де це и омла ди не раз ви је и оја ча љу бав пре ма jугословенском 
на ро ду” [AJ-66-501-801]. Ин тер пре та ци јом на род них пе са ма ства рао се 
спе ци фи чан звуч ни аре ал у ко јем је би ло мо гу ће, звуч но при бли жи ти све 
кра је ве Кра ље ви не, а де ци омо гу ћи ти да „три пле ме на на шег ве ли ког 
на ро да ме ђу соб но упо зна ју” [AJ-66-501-801].2 Ова ко кре и ра на пе да го шка 
па ра диг ма обе ле жи ће це ло ку пан ме ђу рат ни пе ри од и фор ми ра ти зна ча-
јан те мељ у на ста ви пред ме та Му зич ка кул ту ра. 

Кре и ра на пе да го шка кон цеп ци ја усме ри ла је до та да шње школ ске 
си сте ме ка те мељ ној ре ор га ни за ци ји. Про цес фу зи је био је ну жан у свим 
наставнo-обра зов ним сег мен ти ма: ци ље ви ма и за да ци ма на ста ве, об ли-
ци ма и ме то да ма ра да, уџ бе нич кој ли те ра ту ри, кон цеп ци ји на став них 
са др жа ја, про це су на ста ве, ко ји су пре ује ди ње ња, на свим под руч ји ма 
би ли раз ли чи ти. Те ме ље ћи ис тра жи ва ње на ар хив ским из во ри ма, у об зир 
су узе те све про свет но-пе да го шке раз ли чи то сти, али и ком плекс исто-
риј ских, кул ту ро ло шких, со ци јал них чи ни ла ца, ко ји су од ре ђи ва ли, усло-
вља ва ли кон ци пи ра ње и из во ђе ње основ но школ ске на ста ве у кре и ра њу 
уни фи ко ва ног про свет ног си сте ма Кра ље ви не СХС, од но сно Кра ље ви не 
Ју го сла ви је. Из дво је не де тер ми нан те од ре ди ле су те о риј ско-кон цеп циј ски 
ка рак тер ана ли зе у ра ду, из че га је про ис те кло опре де ље ње за син те тич-
ки, ин дук тив но-де дук тив ни ме то до ло шки при ступ. Ин дук ци ја је пре о вла-
да ва ла у де ло ви ма у ко ји ма се по ла зи од „пе да го шке ствар но сти” – на став-
них пла но ва и про гра ма, на став них са др жа ја, ре ле вант не ар хив ске гра ђе, 
чи је је ком па ри ра ње омо гу ћи ло кре и ра ње тип ских са др жа ја и на че ла. 
Де дук ци ја се ма ни фе сто ва ла у кон стру и са њу по сту ла та на ста ве, су че ља-
ва њу ар гу ме на та, раз ма тра њу очи то ва ња те о риј ских на че ла и ана ли зи 
пе да го шке докумeнтације. Ка рак тер ис тра жи ва ња усло вио је при ме ну 
де скрип тив не, ка у зал не и кон струк тив не ме то де. Дескриптивнa методa 
(ме то да нор ма тив них пре гле да), при ме ње на је у ана ли зи на став них пла но-
ва и про гра ма, ар хив ске (про свет но-пе да го шке) до ку мен та ци је и на став них 

2 Сег мент из оп се жни јег ре фе ра та др Ду ша на Ра ји чи ћа, про фе со ра Ви ше пе да го шке 
шко ле у Бе о гра ду, ко ји је 2. ју на 1927. го ди не под нет Глав ном про свет ном са ве ту о Збор ни-
ку ју го сло вен ских пуч ких по пје ва ка хр ват ског ау то ра Ан ту на До бро ни ћа [AJ-66-501-801].
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са др жа ја, а ка у зал ни ме тод, у от кри ва њу узроч но-по сле дич не усло вље-
но сти и ме ђу за ви сно сти еле ме на та си сте ма на ста ве пред ме та Му зич ка 
кул ту ра. Кон струк тив ни ме тод на шао је при ме ну у те о риј ским де ло ви ма 
сту ди је, пр вен стве но у кре и ра њу оп штих на че ла на осно ву ре зул та та до-
би је них при мар ном ана ли зом. Тех ни ком ком па ра тив не ана ли зе, утвр ђи-
ва не су исто вет но сти, слич но сти и раз ли ке у основ ним струк ту рал но-
са др жин ским еле мен ти ма на став них пла но ва и про гра ма и на став них 
са др жа ја ко ји су до при но си ли фор ми ра њу иде је ју го сло вен ства код основ-
но школ ске де це. 

ИДЕ ЈА ЈУ ГО СЛО ВЕН СТВА И  
ОСНОВ НО ШКОЛ СКИ СИ СТЕМ

Но во ство ре ној др жа ви, ор га ни за ци о но је дин стве на основ на шко ла 
би ла је ви ше стру ко нео п ход на. По ли тич ка, ин те лек ту ал на и кул тур на 
ели та Кра ље ви не ис ти ца ла је да „на пре дак зе мље пр вен стве но за ви си од 
ула га ња у обра зо ва ње јер, без про све те не ма про ме на у на чи ну жи во та, 
не ма ста би ли за ци је по ли тич ких при ли ка, не ма ели те ко ја мо же да по кре-
не про цес мо дер ни за ци је дру штва” [Тешић 2000: 13]. Но ви замајaц ко ји 
је тре ба ло угра ди ти у но во фор ми ра но ју го сло вен ско дру штво основ ним 
школ ством ни је био ла ко оства рив, пре вас ход но због ду го го ди шње тра-
ди ци је раз ли чи тих основ но школ ских си сте ма ко ји се ни су мо гли ра ди-
кал но пре ки ну ти. Про бле ми су би ли ви ше стру ки. Пр ви је пред ста вља ло 
не у јед на че но тра ја ње основ ног обра зо ва ња. Пре ма ра зним за ко но дав-
стви ма, у Ср би ји, Цр ној Го ри, Ба на ту, Бач кој, Ба ра њи и Бо сни и Хер це-
го ви ни било је че тво ро ра зред но основ но школ ство, док су пе то ра зред не 
основ не шко ле би ле у Хр ват ској, Сла во ни ји, Сре му и Ме ђу мур ју, а са мо 
је на под руч ју да на шње Сло ве ни ји оства ре но осмо го ди шње шко ло ва ње 
[Флера 1928: 390].3 Ве ков на раз дво је ност ју го сло вен ских на ро да нај ду бље 
тра го ве има ла је у обла сти про све те, па је ду го тра јан и зах те ван рад на 
ујед на ча ва њу по сто је ћих раз ли ка, и рад на раз ма тра њу но вих пред ло га, 
от по чео од мах на кон ује ди ње ња. Ка ко на во ди Мом чи ло Исић, у из град-
њи је дин стве ног си сте ма обра зо ва ња пре о вла да ва ле су две су прот не 
тен ден ци је: „уни та ри стич ка са је дин стве ном шко лом и дру га, ко ја је 
те жи ла ка ела стич ни јим ре ше њи ма, од но сно, по де ша ва њу шко ле пре ма 
по тре ба ма и осо бе но сти ма кра је ва и на ро да” [Исић 2005а: 39]. 

У сло же ном си сте му функ ци о ни са ња основ ног школ ства, основ но-
школ ско за ко но дав ство пред ста вља ло је дру ги, до дат ни про блем. По кра-
ји не са не јед на ким школ ством и школ ским за ко но дав ством ушле су у 

3 Шко ле под ау стро у гар ском упра вом има ле су раз ли чи те тра ди ци је, то ко ве раз во ја, 
на став ну прак су, си сте ме обра зо ва ња. Основ не шко ле у Хр ват ској и Сла во ни ји би ле су дру-
га чи је уре ђе не од основ них шко ла у Дал ма ци ји, а по себ на обе леж ја има ло је основ но школ ство 
на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не. По сво јој раз ви је но сти, хр ват ско школ ство на те ри то ри ји 
да на шње Вој во ди не, ни је се мо гло из јед на чи ти са за о ста ло шћу школ ства у Бо сни и Хер це го-
ви ни, Ма ке до ни ји, школ ства на те ри то ри ји да на шњег Ко со ва и Ме то хи је, ни ти са та да шњим 
до стиг ну тим ни во ом школ ства у Сло ве ни ји. На су прот то ме, сва ка ре ги ја за се бе, од сту па ла 
је од школ ских си сте ма ко ји су по сто ја ли у Ср би ји и Цр ној Го ри [Тешић 1980: 87].
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са став Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1. де цем бра 1918. го ди не. У 
том тре нут ку, про свет ну де лат ност ре гу ли са ло је чак 37 раз ли чи тих др жав-
них и по кра јин ских за ко на и уред би.4 Ми ни стар ство про све те осно ва ло 
је Глав ни про свет ни са вет, а у окви ру ње га су фор ми ра не ко ми си је за ду-
же не за ана ли зу и ујед на ча ва ње школ ских за ко но дав ста ва у свим по кра-
ји на ма Кра ље ви не. Ово те ло има ло је за да так да ко ор ди ни ра це ло ку пан 
про свет но-пе да го шки рад, из но си струч на ми шље ња, уче ству је у из ра ди 
школ ских за ко на, на став них пла но ва и про гра ма, оце њи ва њу и одо бра ва-
њу уџ бе ни ка, при руч не (по моћ не) ли те ра ту ре и да пред ста вља на уч но- 
-пе да го шку по кре тач ку сна гу ме ђу рат не Kраљевине.5 Осим Глав ног про-
свет ног са ве та, под сти цај ре фор ми основ них шко ла пру жа ле су учи тељ ске 
ор га ни за ци је, ко је су од мах ука за ле на нео п ход ност ус по ста вља ња је дин-
стве ног за ко на за све на род не шко ле у Кра ље ви ни [Изв еш тај, 1921: 10].6 
Без об зи ра на чи ње ни цу, да је то ком вре ме на би ло из ра ђе но ви ше про је-
ка та за за јед нич ки за кон, тре ба ло је да про ђе ви ше од јед не де це ни је, да 
у за јед нич кој др жа ви 5. де цем бра 1929. го ди не, сту пи на сна гу је дин стве ни 
За кон о на род ним шко ла ма на те ри то ри ји це ле Кра ље ви не Ју го сла ви је. 
До но ше њем је дин стве ног За ко на о на род ним шко ла ма ре гу ли сан је њи хов 
ста тус. Пре ма За ко ну, шко ле су мо гле би ти основ не и ви ше на род не шко ле.7 
У основ ну шко лу упи си ва на су сва спо соб на му шка и жен ска де ца ко ја 
су до кра ја до тич не ка лен дар ске го ди не на вр ша ва ла сед му го ди ну жи во-
та. На ста ва је ор га ни зо ва на као оп шта, оба ве зна и бес плат на у тра ја њу 
од че ти ри школ ске го ди не [Закон о на род ним шко ла ма, 1929: 4, 24].8

4 У Ср би ји, Цр ној Го ри, на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не, Ма ке до ни је и те ри то ри ји 
да на шњег Ко со ва и Ме то хи је, ва жио је из ме ње ни и до пу ње ни За кон о на род ним шко ла ма 
из 1904. го ди не. У Хр ват ској и Сло ве ни ји на сна зи је био школ ски за кон из 1888. го ди не, у 
Дал ма ци ји и Сло ве ни ји школ ски ау стриј ски др жав ни за кон о основ ним шко ла ма из 1869. 
го ди не, као и по је ди ни по кра јин ски (зе маљ ски) за ко ни за Дал ма ци ју, бив шу Крањ ску, Ко-
ру шку и Шта јер ску. У Бо сни и Хер це го ви ни ва жи ли су про пи си, ко је је за ту зе мљу да ла 
ау стро у гар ска упра ва [Флера 1928: 391].

5 Без об зи ра што су Глав ни про свет ни са вет чи ни ли ис так ну ти на уч но-пе да го шки 
рад ни ци из це ле Кра ље ви не, рад Глав ног про свет ног са ве та и Ми ни стар ства про све те, про-
ти цао је у те шким и сло же ним окол но сти ма, те се мо же го во ри ти о „пот пу ној не при ме ре но-
сти овог те ла но вом вре ме ну” [Тешић 1980: 85]. Ово те ло је, све до 1931. го ди не функ ци о-
ни са ло пре ма за ко ну до не том пре на стан ка Кра ље ви не.

6 У ра ду учи тељ ских ор га ни за ци ја по себ но се из два јао рад Удру же ња ју го сло вен ског 
учи тељ ства (УЈУ), као нај ве ће цен трал не учи тељ ске ор га ни за ци је. Удру же но ју го сло вен-
ско учи тељ ство осно ва но је 1920. го ди не. Са ра ђи ва ло је с јав но шћу, др жав ном школ ском 
упра вом и рас пра вља ло о свим ва жни јим пи та њи ма ко ја су се од но си ла на рад основ них 
шко ла и на род но про све ћи ва ње. Удру же но ју го сло вен ско учи тељ ство, као цен трал на ор га-
ни за ци ја, има ла је свој ста ле шки ор ган На род ну про све ту и из да ва ла пе да го шке ча со пи се 
Учи тељ и По пот ник. У овим ча со пи си ма раз ма тран је и пра ћен раз вој пе да го шких и оста-
лих на у ка и пру жа не ин струк ци је за успе шни ји пе да го шки рад ју го сло вен ских учи те ља 
[Изв еш тај, 1925: 21].

7 На род не шко ле об у хва та ле су и за ба ви шта, шко ле за не до вољ но раз ви је ну и де фект ну 
де цу и уста но ве ко је су слу жи ле оп штем на род ном про све ћи ва њу (анал фа бет ске, те ча је ве 
и шко ле за до ма ћи це, при вред не и хи ги јен ске те ча је ве).

8 Сви уче ни ци, ко ји по сле за вр ше не основ не шко ле ни су на ста ви ли шко ло ва ње у гра-
ђан ској, сред њој или не кој струч ној шко ли, или они ко ји су пре на вр ше не че тр на е сте го ди не 
од ла зи ли на за нат, у тр го ви ну или у за нат ско-тр го вач ку шко лу, би ли су у мо гућ но сти да, до 
сво је че тр на е сте го ди не, шко ло ва ње на ста ве у Ви шој на род ној шко ли, ко ја је има ла че ти ри 
раз ре да и тра ја ла че ти ри го ди не.
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Про свет на по ли ти ка ме ђу рат не др жа ве кон стант но је ин си сти ра ла 
на на род ном про све ћи ва њу и це ло куп ном опи сме ња ва њу (тре ћи про блем), 
као јед ној од нај ва жни јих ми си ја ко ју је основ на шко ла има ла у на род ном 
вас пи та ва њу.9 На су прот то ме, про кла мо ва ње др жав не иде је и иде о ло ги-
је уни та ри зма ди рект но је усме ре но ка основ ној шко ли. Ове те жње из не-
дри ле су при ступ ко ји је под ра зу ме вао да се за до сти за ње вас пит но-обра-
зов них стан дардâ уче сви еле мен ти на у ка и ве шти на. На став ни план 
пред ви ђао је са вла да ва ње че тр на ест пред ме та – ве ро на у ку, на род ни је зик 
(срп ско-хр ват ско-сло ве нач ки), на ци о нал ну исто ри ју (по ви јест) са нај за-
ни мљи ви јим до га ђа ји ма из свет ске исто ри је, ге о гра фи ју (зе мљо пис) са 
основ ним по зна ва њем дру гих зе ма ља, ма те ма ти ку, по зна ва ње при ро де, 
по зна ва ње гра ђан ских пра ва и ду жно сти, хи ги је ну, до ма ћин ство, руч ни 
рад са на ро чи том при ме ном на род них мо ти ва, ле по пи са ње, цр та ње, пе-
ва ње и те ле сне ве жбе по со кол ском си сте му [Закон, 1929: 26]. На гла ша-
ва ју ћи да је ор га ни за ци ја вас пит но-обра зов ног си сте ма у на род ним шко-
ла ма јед но од нај зна чај ни јих пи та ња, те да ће ње го во ра ци о нал но ре ше ње 
пот по мо ћи кул тур ни раз вој и на пре до ва ње свих ју го сло вен ских на ро да, 
Ми ни стар ство про све те при сту пи ло је пр вој ана ли зи ко ја је тре ба ла да 
од го во ри на пи та ње: Да ли је оба ве зно осмо го ди шње шко ло ва ње нео п ход-
но на те ри то ри ји це ле Кра ље ви не СХС?10 За овај за да так име но ван је 
ре фе рент Јо ван П. Јо ва но вић,11 ко ји у ре фе ра ту под не том Ми ни стар ству 
про све те, 22. фе бру а ра 1923. го ди не ис ти че: 

„Код нас је због од већ крат ког шко ло ва ња на род не мла де жи у на-
род ним шко ла ма ути цај на род не шко ле на на род ни жи вот то ли ко слаб, 
да се он го то во и не опа жа. Оно што се сма тра ло као успех на род не шко-
ле са мо је тре нут ни успех, ко ји се вре ме ном гу би, а да ствар них успе ха 
не ма, да пре ма то ме на ша на род на шко ла не од го ва ра свом за дат ку у 
пу ној ме ри. То по ка зу ју ис пи ти ва ња се о ских мо ма ка и де во ја ка ко ји су 
за вр ши ли че тво ро го ди шње шко ло ва ње у основ ној шко ли пре де се так 
го ди на. Утвр ђе но је да им је иш че зло из гла ве го то во све што су би ли 
на у чи ли, а код не ких и са ма пи сме ност” [АЈ-66-1289-1531].12

9 За кон је до нео и мно го број не но ви не. Јед на од за кон ских од ред би ре гу ли са ла је да 
шко ле са пре ко 400 уче ни ка мо ра ју има ти школ ску по ли кли ни ку, ку па ти ло и ку хи њу за 
ис хра ну си ро ма шне де це. Шко ле са пре ко 2.000 уче ни ка до би ја ле су спе ци јал ног школ ског 
ле ка ра, што је за та да шње при ли ке у хи ги јен ском по гле ду зна чи ло ве ли ки на пре дак. Сва 
школ ска де ца и на став ни ци при сту па ли су оба ве зном ле кар ском пре гле ду два пу та го ди шње 
[Закон, 1929: 29].

10 Оба ве зно осмо го ди шње шко ло ва ње на це ло куп ној те ри то ри ји Кра ље ви не ни је уве-
де но до по чет ка Дру гог свет ског ра та. Ве ли ке раз ли ке у раз ви је но сти по је ди них по кра ји на 
усло вља ва ле су не мо гућ ност про на ла же ња за јед нич ког кон струк тив ног ре ше ња. За по је ди-
не по кра ји не зах тев за уво ђе ње осмо го ди шњег шко ло ва ња, у оно вре ме ним при ли ка ма, био 
је пре ве ли ки (Ср би ја, Бо сна и Хер це го ви на, Цр на Го ра), док је сма ње ње шко ло ва ња ис под 
осам го ди на, за Сло ве ни ју, пред ста вља ло ре тро гра дан зах тев. На про сто ри ма бив ше Ју го-
сла ви је, уни фи ко ва но осмо го ди шње обра зо ва ња усле ди ло је на кон Дру гог свет ског ра та. 

11 Ре фе рат Јо ва на П. Јо ва но ви ћа Ми ни стар ство про све те Кра ље ви не СХС при хва ти ло 
је и на гра ди ло са 700 ди на ра [АЈ-66-1289-1531].

12 По ду дар но ми шље ње из нео је школ ски над зор ник у из ве шта ју за 1919/1920. го ди ну: 
„Кад уче ни ци за вр ша ва ју че твр ти раз ред зна ју да пи шу са ста ве, чи та ју, пра вил но го во ре, а 
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Кре и ра ни кон цепт Ми ни стар ства про све те, о обез бе ђи ва њу оба ве зног 
уни фи ко ва ног осмо го ди шњег обра зо ва ња, био је при о ри те тан, али су 
основ но школ ство пра ти ли и дру ги про бле ми. По за вр шет ку Пр вог свет-
ског ра та (1918/19), у зе мљи је би ло 5.610 основ них шко ла са 658.876 уче-
ни ка у ко ји ма су ра ди ла све га 11.064 учи те ља [АЈ-66-1289-1531].13 Ка сни је 
го ди не све до че у при лог чи ње ни ца ма, да се број шко ла из го ди не у го ди-
ну по ве ћа вао, а де сет го ди на од ује ди ње ња (1928), уку пан број уче ни ка 
кре тао се око 900 хи ља да.14 У про кла мо ва ној иде о ло ги ји ју го сло вен ског 
за јед ни штва, за кон је ре гу ли сао и ста тус вер ске на ста ве, ко ја је би ла оба-
ве зна за све при зна те ве ро и спо ве сти. Ве ро на у ку су мо гли пре да ва ти све ште-
ни ци или учи те љи, за ви сно од то га ка ко су на че ла до тич не ве ро и спо ве сти 
то до пу шта ла,15 уз де кре ти ра не смер ни це, да се вас пи та ње у на род ним 
шко ла ма стро го ре а ли зу је у ду ху др жав ног и на род ног је дин ства и вер-
ске тр пе љи во сти. 

ИДЕ ЈА ЈУ ГО СЛО ВЕН СТВА У ПЕ ДА ГО ШКИМ  
НОР МА ТИ ВИ МА

Оп шта те ден ци ја да се ство ри јед на је дин стве на ју го сло вен ска кул-
ту ра, ни је би ла ла ко оства ри ва. Сви ју го сло вен ски на ро ди има ли су спе-
ци фич на на ци о нал на обе леж ја, из ра сла из ду го вре ме ног одво је ног на чи на 
жи во та. Али, ује ди ни ти у јед ну др жа ву ет нич ки је дин стве не, а по ли тич-
ки по де ље не на ро де пред ста вљао је им пе ра тив вре ме на. Вла де та Те шић 

да ка сни је кад се за на век ра ста ну од шко ле за бо ра ве оно што су у њој на у чи ли за че ти ри 
го ди не, а све за то што не ма ви ше шко ла за про ду же но шко ло ва ње, та ко да не ма раз ли ке из-
ме ђу оних са шко лом и оних без шко ле” [АЈ-66-1289-1532]. 

13 У це лој Кра ље ви ни СХС, школ ске 1919/1920. го ди не ра ди ло је 7.217 на род них шко-
ла са 16.916 учи те ља, од че га је Ср би ја, са те ри то ри јом да на шње Вој во ди не, и Цр ном Го ром 
бро ја ла 3.711 шко ла и 8.317 учи те ља. Већ 1. ок то бра 1921. го ди не бе ле жи се зна ча јан број 
но во о тво ре них шко ла на кон пр ве три по сле рат не го ди не: у Ср би ји 2.324 на род не шко ле са 
4.593 оде ље ња, 4.826 на став ни ка и 240.600 уче ни ка; Цр ној Го ри 278 шко ла са 56 одеље ња, 
601 на став ни ком и 23.735 уче ни ка. Те го ди не, на те ри то ри ји да на шње Вој во ди не, би ло је 
655 шко ла, са 2.160 оде ље ња, 2.067 на став ни ка и 128.571 уче ни ком. Бо сна и Хер це го ви ни 
бро ја ла је 518 шко ла, са 1.187 оде ље ња, 1.212 на став ни ка и 74.207 уче ни ка, Хр ват ска и Сла-
во ни ја 1.772 шко ле, са 1.682 оде ље ња, 3.263 на став ни ка и 235.118 уче ни ка. У Сло ве ни ји је 
би ло 795 шко ла, 2.643 оде ље ња са 2.643 на став ни ка и 170.072 уче ни ка и Дал ма ци ји 564 
шко ле, са 698 оде ље ња, 987 на став ни ка и 60.190 уче ни ка [АЈ-66-1289-1531]. У Сло ве ни ји је 
школ ске 1925/26. го ди не је дан уче ник до ла зио на сва ких 8,3 ста нов ни ка. У Хр ват ској на 11,9 
ста нов ни ка, Ср би ји на 16,9 а у Бо сни и Хер це го ви ни на чак 27 ста нов ни ка. За та ко ве ли ке 
раз ли ке ни је би ло ла ко про на ћи за јед нич ко ре ше ње ко је би од го ва ра ло по тре ба ма раз ви је-
них и не раз ви је них де ло ва Кра ље ви не [Тешић 1980: 93]. 

14 Кра ље ви на Ју го сла ви ја је 1938. го ди не бро ја ла 9.300 на род них шко ла са 1.500.000 
уче ни ка, а у од но су на школ ску 1918/1919. го ди ну, ка да је про се чан број уче ни ка на јед ног 
учи те ља из но сио 59, школ ске 1927/1928. го ди не тај од нос сма њен је на 38 уче ни ка [Флере 
1928: 393].

15 Из ра ду школ ских за ко на кон стант но су пра ти ле не су гла си це из ме ђу цр кве и др жа-
ве. На пред лог да на ста ву ве ро на у ке из во де учи те љи, бур но су ре а го ва ле све три вер ске 
за јед ни це. Срп ска пра во слав на цр ква је то на зва ла ла кр ди јом, а ислам ска за јед ни ца је из-
ра зи ла про ти вље ње да учи те љи ла и ци из во де ову на ста ву. Ка то лич ка цр ква огла си ла се са 
зах те вом за опо зи ва њем до не те од лу ке, јер би та ква од лу ка у ка то лич ким кру го ви ма про-
у зро ко ва ла ве ли ку узру ја ност [Васић 2005: 223]. 
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ја сно ука зу је да су ове те жње го то во суд бин ски од ре ђи ва ле ствар ност 
жи во та у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји ко ју је вре ме ве о ма спо ро ме ња ло и об ли-
ко ва ло [Тешић 2000: 7]. У пе ри о ду на глих и бр зих дру штве них про ме на, 
ин тен зив но је кре и ран нов обра зов ни кон цепт „ис ка зи ва њем др жав не 
кул тур не по ли ти ке пу тем про свет не и про све ти тељ ске ди мен зи је” [Баја-
гић и Mиљевић 2011: 8]. Це ло куп на стре мље ња дру штво је усме ри ло ка 
„тра га њу за но вим иден ти те том, од но сно, ре кон струк ци ји свог на ци о нал-
ног иден ти те та” [Базић 2012: 36]. Та ко је мо ди фи ка ци ја ме ђу рат ног основ-
ног школ ства има ла два пре лом на пе ри о да. Пр ви, од ује ди ње ња 1918. до 
1929. го ди не, а дру ги од 1929. го ди не до по чет ка Дру гог свет ског ра та, 
од но сно, од тре нут ка ка да је до шло до уни фи ка ци је основ ног школ ства 
и ус по ста вља ња је дин стве ног за ко на и на став ног пла на и про гра ма у це-
лој др жа ви. 

То ком не пу не два де сет и три го ди не за јед нич ког жи во та у др жа ви 
Cрба, Хр ва та и Сло ве на ца, на став ни пла но ви и про гра ми за ни жу основ-
ну шко лу ме ња ли су се не ко ли ко пу та: 1920, 1925. и 1926 (при вре ме ни), 
1933.16 и 1940. го ди не.17 Концeпција но вих на став них пла но ва и про гра ма 
те ме љи ла се на са вре ме ним пе да го шким тен ден ци ја ма дру штва, пр вен-
стве но мо де ли ма ак тив не и рад не шко ле. Те шко ће ко је су пра ти ле кре и ра-
ње ових пе да го шких нор ма ти ва би ле су усло вље не не по сто ја њем је дин-
стве ног За ко на о на род ним шко ла ма, али и ду го го ди шњим уса гла ша ва њем 
ста ту са по је ди них пред ме та, бро ја ча со ва у окви ру че тво ро го ди шњег, а 
у Сло ве ни ји осмо го ди шњег шко ло ва ња. Ре тро спек тив ним освр том, уо ча-
ва ју се упо ри шне тач ке, ко је су, сва ка за се бе, но вим на став ним пла ном 
и про гра мом ин тен зи ви ра ле при сту пе ја ча њу иде је ју го сло вен ства у 
основ но школ ској на ста ви. 

На став ни план и про грам из 1920. го ди не

На род не шко ле у Кра ље ви ни СХС, сво ју де лат ност за по че ле су по 
на став ном про гра му из 1920. го ди не, ко ји, ско ро у пот пу но сти, пред ста-
вља пре у зе ти На став ни план и про грам из 1899. го ди не. Пр вим На став ним 
пла ном и про гра мом, би ло је пред ви ђе но да се на ста ва пред ме та Пе ва ње, 
ре а ли зу је са два ча са не дељ но у сва че ти ри ни жа раз ре да. По ред обра-
зов них ци ље ва − раз ви ја ња слу ха и гла са, до ми ни рао је вас пит ни циљ 
„раз ви ја ње осе ћа ја за ле по, упи то мља ва ње и обла го ро ђа ва ње деч јег ср ца, 
иза зи ва ње ин те ре са и љу ба ви за пе сму и ње ну ме ло ди ју, бу ђе ње и ја ча ње 
па три от ских и ро до љу би вих осе ћа ња и обла го ро ђа ва ње уче нич ке ду ше” 

16 То ком 1934. го ди не из вр ше не су од ре ђе не до пу не На став ног пла на и про гра ма до-
не тог 15. ју ла 1933. го ди не.

17 Глав ни про свет ни са вет, у до ку мен ту С. бр. 167, про сле ђе ном 7. фе бру а ра 1941. го ди-
не ми ни стру про све те су ге ри ше, да ми ни стар про све те на ре ди об ја вљи ва ње но вог На став-
ног пла на и про гра ма за осмо ра зред ну основ ну шко лу. Због по чет ка Дру гог свет ског ра та, 
овај на став ни план и про грам ни је се им пле мен ти рао у на став не про це се. Ње го ва ре а ли за-
ци ја тре ба ла је да за поч не 1. сеп тем бра 1941. го ди не у I и II раз ре ду, у III раз ре ду од 1. сеп-
тем бра 1942. го ди не, IV раз ре ду од 1. cепте мбра 1943. го ди не, V и VI раз ре ду од 1. cепте мбра 
1941. го ди не и VII и VI II раз ре ду од 1. сеп тем бра 1942. го ди не [АЈ-66-532-801].
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[Наставни план и про грам за на род не шко ле 1920: 6–7, 18],18 што ће пред-
ста вља ти не про ме њен кор пус и свих ка сни јих на став них про гра ма. 

Сви на став ни пред ме ти има ли су раз ра ђе не про гра ме са ја сно пре-
ци зи ра ним на став ним гра ди вом. На став но гра ди во пр вог и дру гог раз-
ре да кон ци пи ра но је из два де ла и по де ље но на ду хов не и све тов не пе-
сме,19 али не ма пе са ма ко је опе ва ва ју је дин ство ју го сло вен ских на ро да.20 
У са др жа ји ма пе са ма из тре ћег раз ре да на род не шко ле уо ча ва ју се пе сме 
са на гла ше ним срп ским па три от ским осе ћа њи ма, осли ка ва ју ћи ути цај 
школ ског За ко на из 1904. го ди не, ко ји је у пот пу но сти при ме њен 1920. 
го ди не.21 Та ко је кон цеп ци ја На став ног про гра ма из 1920. го ди не, по ред 
све тов них, нај ви ше би ла усме ре на на ду хов не и јед ним де лом на срп ске 
па три от ске пе сме у тре ћем и че твр том раз ре ду – Ра до иде Ср бин у вој ни-
ке; Ус клик ни мо с̓  љу ба вљу; Смрт мај ке Ју го ви ћа; Она мо на мо; Бран ко во 
ко ло; Срп ско оро; Ко сов ка де вој ка и Уз̓ о де да свог уну ка. У про грам су 
им пле мен ти ра не хим не Бо же прав де, Ли је па на ша до мо ви но, На преј за-
ста ве и не ко ли ко пе са ма са уни вер зал ном ју го сло вен ском те ма ти ком, 
Ој, Сло ве ни и пе сма Бо же бра тим ства, уз пот пу но из о ста вља ње на род-
них пе са ма. На став ни ци ма је су ге ри са но да до из ра де но вог на став ног 
про гра ма за пе ва ње, об ра ђу ју све пе сме пред ви ђе не та да шњим про гра мом 
и да по ред усва ја ња пе са ма офо р ме и при пре ме уче нич ки хор за пе ва ње 
Све те ли тур ги је дво гла сно или тро гла сно22 [АЈ-66-1281-1527]. 

Учи те љи ни су би ли за до вољ ни На став ним пла ном и про гра мом. То 
су ја сно ис та кли на Дру гој скуп шти ни Удру же ња ју го сло вен ског учи-
тељ ства, одр жа ној у Са ра је ву 20. и 21. но вем бра 1922. го ди не, на гла ша-
ва ју ћи да на род на шко ла „па ти” од за ста ре лих на став них про гра ма [Јовић 
1922: 11]. Та ко су, у пр вим го ди на ма за јед нич ког ју го сло вен ског жи во та 
ини ци ра не про ме не ко је ће ра ди кал но ме ња ти бу ду ћи основ но школ ски 
си стем. На став ни план и про грам из 1920. го ди не су штин ски је пред ста-
вљао је дан вид бр зог пре ла зног ре ше ња и по чет ни нор ма тив ни акт, ко ји 
ће се на кон пет го ди на зна чај но мо ди фи ко ва ти по ме ра њем фо ку са са 
срп ских па три от ских, на на род не пе сме из свих кра је ва Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца. 

18 Ми ни стар ство про све те је 23. ју ла 1919. го ди не до не ло За кон о из ме на ма и до пу на-
ма За ко на о на род ним шко ла ма из 1904. го ди не. Овим из ме на ма про ду же на је ва жност За-
ко на о на род ним шко ла ма из 1904. го ди не и ре гу ли са но да се уред бе овог за ко на од но се на 
те ри то ри ју да на шње Вој во ди не и Цр ну Го ру. Ор га ни за ци ја основ ног школ ства оста ла је 
иста, че тво ро ра зред на, са мо гућ но шћу осни ва ња и два ви ша раз ре да, што се у прак си рет-
ко де ша ва ло. 

19 Од ре ђе ну сло бо ду у пе да го шком ра ду има ли су на став ни ци у не по де ље ним шко ла-
ма. Они ни су мо ра ли са вла да ти све пе сме пред ви ђе не на став ним про гра мом, већ су по 
лич ном на хо ђе њу и сен зи би ли те ту у на ста ву мо гли увр сти ти и пе сме ко је ни су би ле ве за не 
за про пи са ни на став ни про грам (пре по ру чи ва не су па три от ске пе сме).

20 Кон цепт на став ног про гра ма из 1920. го ди не у пот пу но сти је пре у зет из На став ног 
про гра ма за основ не шко ле од 20. сеп тем бра 1899. го ди не [Просветни гла сник, 1898: 442–453].

21 За кон из 1920. го ди не про ши рен је на це ло куп ну те ри то ри ју да на шње Вој во ди не и 
Цр ну Го ру. У дру гим по кра ји на ма до шло је до бур них ре ак ци ја због стра ха да ће се овај 
ср би јан ски за кон про ши ри ти на це ло куп ну др жа ву [Васић 2005: 217].

22 Пе ва ње Све те ли тур ги је од но си ло се са мо на при пад ни ке пра во слав не ве ро и спо ве сти.
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На став ни план и про грам из 1925. и 1926. го ди не

Др жав на школ ска упра ва кон стант но је те жи ла ка уни фи ка ци ји на-
ста ве у свим раз ре ди ма основ не шко ле [Флере 1928: 394]. Ове те жње де ли-
мич но су по стиг ну те школ ске 1924/25. го ди не из ра дом но вог На став ног 
пла на и про гра ма за че тво ро го ди шњу основ ну шко лу јед на ког за све 
шко ле у Кра ље ви ни [Службене но ви не, 1925: 4]. На став ни план и про грам 
крат ко је им пле мен ти ран, јер су већ школ ске 1926/27. го ди не из вр ше не 
ње го ве ма ње ко рек ту ре у по гле ду бро ја не дељ них ча со ва за по је ди не 
пред ме те,23 пр вен стве но на род ни је зик. Ова ко ко ри го ван (са зва нич ном 
ре а ли за ци јом кре ну ло се школ ске 1927/28. го ди не), до нео је но ви ну уво-
ђе њем пред ме та − Руч ни рад му шки и жен ски.24 За јед нич ке пре ми се ова 
два на став на пла на огле да ле су се у до стиг ну том је дин ству ју го сло вен ског 
ка рак те ра, од но сно, до та да шњи на зив пред ме та Срп ски је зик про ме њен 
је у Срп ско-хр ват ско-сло ве нач ки је зик. 

Мо дер ни за ци ји на став них про гра ма из свих пред ме та при сту пи ли 
су ис так ну ти про свет ни и на уч ни рад ни ци то га вре ме на. Ни пред мет 
Пе ва ње ни је био из у зет од ових ак тив но сти. Рад на ње го вом уна пре ђе њу 
по ве рен је про фе со ру Ви ше пе да го шке шко ле у Бе о гра ду др Ду ша ну Ра-
ји чи ћу [АЈ-66-495-799].25 Оса вре ме ња ва ње на став ног про гра ма пред ме та, 
проф. Ра ји чић пер ци пи рао је по ме ра њем фо ку са и ста вља њем ак цен та 
на усва ја ње на род них ме ло ди ја. Овај мо дер ни зо ва ни кон цепт под ра зу ме-
вао је, да де ца у пр вом и дру гом раз ре ду са вла да ва ју кра ће и ме ло диј ски 
ма ње зах тев не пе сме чи ји су по ет ски тек сто ви би ли „у ве зи са по чет ном 
ствар ном на ста вом”, а по себ ну па жњу тре ба ло је по све ти ти пе ва њу на род-
них и умет нич ких26 пе са ма из це ле Кра ље ви не и све три на род не хим не. 
Пр ви пут, су ге ри са на је и зва нич на при руч на на став на ли те ра ту ра у виду 
раз ли чи тих пе сма ри ца чи ји су ау то ри би ли из свих де ло ва Кра ље ви не: 
1) Дра го љуб П. Илић: Пе сме, де кла ма ци је и игре за I, II, III и IV раз ред и 
Ђач ки хо ро ви, 2) Ан тун До бро нић: Ју го сло вен ске пуч ке по пи јев ке, 3) Ци-
рил Пре гељ: Три де сет тро гла сних ме ло диј ских збо ров, 4) Фран це Ма ролт: 
На род не хим не ин дру ге до мо род не пе сми, 5) Јан ко Жи ров ник: На род не 
пе сме и 6) Хин ко Дру зо вич: Пе сма ри ца [АЈ-66-495-799]. На став ни про грам 

23 Но вим На став ним пла но ви ма сед мич ни фонд ча со ва пред ме та Пе ва ње сма њен је са 
два, на по ла ча са не дељ но. Од лу ка је обра зло же на ста вом да на ча со ви ма пе ва ња, осим пе-
ва ња, не ма дру гих на став них са др жа ја. Сма тра но је, да би се пе ва њем пра вил но раз ви ја ло 
ср це и те ло, „тре ба пе ва ти кра ће, а че шће, ско ро сва ки дан” [Миодраговић 1920: 50]. 

24 Но ве ре фор ма тор ске пе да го шке тен ден ци је, с кра ја 19. и по чет ка 20. ве ка, ини ци ра ле 
су по ја ву рад не шко ле што је за по сле ди цу има ло уво ђе ње пред ме та са слич ним на зи вом 
Руч ни рад му шки и жен ски.

25 Па ра лел но с мо дер ни за ци јом на став них пла но ва и про гра ма обра зо ва на је и ши ро-
ка ко ми си ја са ста вље на од ве ли ког бро ја нај е ми нент ни јих про фе со ра и учи те ља та да шње 
Кра ље ви не. Ко ми си ја је на осно ву про јек та Ми ла на Гро ла (ок то бар 1928), при пре ма ла За кон 
о на род ним шко ла ма ко ји је об на ро до ван 5. де цем бра 1929. го ди не. 

26 Без об зи ра што су ком по зи то ри, му зич ки пе да го зи и учи те љи за де цу ком по но ва ли 
и ра ни је, ме ђу рат на про свет но-пе да го шка кли ма ини ци ра ла је ве ли ки број ју го сло вен ских 
ком по зи то ра да за поч ну ком по но ва ти ори ги нал не деч је и хор ске пе сме за мла ђи и ста ри ји 
школ ски уз раст. О оби му и ин тен зи те ту ових ак тив но сти упе ча тљи во све до чи та да шња 
уџ бе нич ка ли те ра ту ра [упор. Ман дић 2019].



571

кон ци пи ран је у ду ху је дин ства јед ног тро и ме ног на ро да, али, из о ста-
вља ју ћи ње го ве на ци о нал не ка рак те ри сти ке, он ни је до нео зна чај ни је 
но ви не из у зев не спрет но су ге ри са не по тре бе ка по ве зи ва њу срод них 
на став них пред ме та.27 Уви дом у ре ле вант ну ар хив ску гра ђу, ја сно се уоча-
ва да му зич ки пе да го зи ни су би ли за до вољ ни по стиг ну тим ре зул та ти ма на 
по љу оп ште му зич ке пе да го ги је, па се уна пре ђе њу по сто је ћег На став ног 
про гра ма из но ва при сту пи ло.

Ми ни стар ство про све те је 1927. го ди не, овај за да так од на ци о нал ног 
зна ча ја по ве ри ло учи те љу Дра га ну Па вло ви ћу и та да шњем про фе со ру у 
пен зи ји Вла ди ми ру Ђор ђе ви ћу [АЈ-66-1281-1527].28 Ми ни стар ство про све-
те че сто се кон сул то ва ло са Вла ди ми ром Ђор ђе ви ћем. Упра во је Ђор ђе-
вић био је дан од ре фе ре на та Ми ни стар ства про све те, ко ји је да вао струч-
не оце не о под не тим уџ бе ни ци ма за пред мет Пе ва ње или зби р ци пе са ма. 
Као ис так ну ти ју го сло вен ски пе да гог и ет но му зи ко лог, ла ко је уви део 
по во љан тре ну так да на род не ме ло ди је за у зму до ми нант ни је ме сто у 
на став ним про гра ми ма. Осим то га, са рад ња са Ми ни стар ством про све те 
омо гу ћа ва ла му је увид у струч не оце не дру гих ре фе ре на та, у ко ји ма су 
афир ма тив но ука зи ва ли на зна чај на род них пе са ма у оба ти па му зич ко-
пе да го шке ли те ра ту ре. Та ко је кре и ра на по ве зу ју ћа нит ко ја ће ди рект но 
до при не ти, да се На став ним про гра мом из 1926. го ди не ци ље ви на ста ве 
усме ре на усва ја ње на род них ме ло ди ја из свих кра је ва Кра ље ви не. Ово 
је пред ста вља ло успе шно по зи ци о ни ра ње на род них пе са ма у нај ва жни ји 
пе да го шки до ку мент и ис пу ње ње ра ни јих те жњи, о ко ји ма је 1921. го ди не 
го во рио и Бо жи дар Јок си мо вић ре чи ма: „Иде ја по пу ла ри са ња на род них ме-
ло ди ја кроз шко лу по хвал на је и са му зич ког и са пе да го шког гле ди шта” 
[АЈ-66-497-801]. Нај ве ћи бе не фит ових стре мље ња из не дрио је но во и 
до ми нант но на став но под руч је у по љу оп ште му зич ке пе да го ги је, ко је ће 
под ста ћи зна ча јан број ет но му зи ко ло га, му зич ких пе да го га, ком по зи то-
ра, али и учи те ља из це ле Кра ље ви не, да ин тен зи ви ра ју сво је до та да шње 
про фе си о нал не ак тив но сти и до при не су бо га ће њу му зич ко-пе да го шке 
ли те ра ту ре из ра да ма аде кват них уџ бе ни ка (Пе сма ри ца)29 са до ми нант-
ном уло гом на род них пе са ма и зби р ки на род них пе са ма. Ова ко кре и ран 
пе да го шки кон цеп до при нео је ис ти ца њу му зич ког кул тур ног на сле ђа 
свих ју жно сло вен ских на ро да.

27 На став ни план био је на сна зи то ком школ ске 1926/27. го ди не, пред ста вља ју ћи једно 
од два пре ла зна ре ше ња. На ста ва по но вом, зва нич но усво је ном на став ном пла ну, по че ла је 
да се ре а ли зу је од школ ске 1927/28. го ди не, уз на по ме ну да је 1933. го ди не сту пио на сна гу 
је дин стве ни на ста ви план и про грам јед нак за све на род не шко ле у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. 

28 Вла ди мир Ђор ђе вић (1869–1938) био је ис так ну ти срп ски ет но му зи ко лог и му зич ки 
пе да гог. Пе да го шку слу жбу вр шио је у мно гим ме сти ма у Ср би ји (Алек си нац, Ва ље во, Вра-
ње, Ја го ди на и Бе о град). Пу них 14 го ди на би ла му је по ве ре на на ста ва му зи ке у Учи тељ ској 
шко ли у Ја го ди ни, по сле ко је је пре ме штен у Тре ћу бе о град ску гим на зи ју (1912) где се пензи-
о ни сао (1924). То ком слу жбо ва ња при ку пио је обим ну ет но му зи ко ло шку гра ђу с про сто ра 
Ср би је и Ма ке до ни је − Срп ске на род не ме ло ди је. Ти ме је дао ве ли ки до при нос у при ку пља њу 
и из у ча ва њу срп ског му зич ког фол кло ра. 

29 Ау то ри уџ бе нич ке ли те ра ту ре у Kраљевини би ли су: Дра го љуб П. Илић (Пе сме 
де кла ма ци је и игре за I, II, III и IV раз ред) и Вла ди мир Ђор ђе вић (Пе ван ка) за Ср би ју; Злат ко 
Шпо љар (Пје сма ри ца за млaдеж на род них шко ла) за Хр ват ску и Хин ко Дру зо вич (Пе сма-
ри ца I, II, III и IV) за под руч је Сло ве ни је. 



572

Мо дер ни за ци ја на став ног про гра ма из 1927. го ди не30 

Дис курс усме рен пре ма на род ним пе сма ма из це ле Кра ље ви не, омо-
гу ћио је кон крет ни је де фи ни са ње ци ља пред ме та усме рив ши га ка „бу ђе-
њу и ја ча њу естет ских и па три от ских осе ћа ња”. Ин си сти ра ње на усва ја њу 
„на род не пе сме са на род ном ме ло ди јом”, као што је ра ни је на ве де но, има-
ло је за да так да „оми ли де ци и омла ди ни по је ди не кра је ве на ше отаџ би-
не, да се три пле ме на на шег ве ли ког на ро да ме ђу соб но упо зна ју и збли же” 
[АЈ-66-501-801]. Де ца су у пр вом и дру гом раз ре ду пе ва ла „кра ће пе сме 
сʼ про стом и на род ном ме ло ди јом или са ме ло ди јом ко ја је уде ше на по 
на род ним мо ти ви ма” [АЈ-66-1281-1527]. Раз ви ја њу па три от ских осе ћа ња 
при сту па ло се у тре ћем и че твр том раз ре ду пе ва њем на род них и умет-
нич ких пе са ма, али и пе са ма ком по но ва них у на род ном ду ху, са са др жа-
јем из деч јег жи во та, а по себ но се пре по ру чи ва ло пе ва ње ро до љу би вих 
пе са ма и пе са ма ко је го во ре о на род ном др жав ном је дин ству, ле по та ма 
зе мље, уз оба ве зно пе ва ње све три хим не.31 О ва жној уло зи на род них пе-
са ма у основ но школ ској на ста ви 1927. го ди не го во рио је и Ко ста Ма ној ло-
вић. У ре фе ра ту на пи са ном 17. ју на 1927. го ди не о Збор ни ку ју го сло вен ских 
пуч ких по пје ва ка хр ват ског ау то ра Ан ту на До бро ни ћа, ис та као је: „Пот-
пи са ни је ми шље ња да тре ба сре ди ти је дан збо р ник на род них по пе ва ка 
сход но по ступ но сти на став ног пла на та ко, да сва те о риј ска раз ла га ња 
на ђу сво ју при ме ну у до тич ним на род ним пе сма ма. На тај на чин ин те рес 
за на род не умо тво ри не био би уса ђен у ду шу омла ди не још од ма ле на, а 
ре зул та ти та квог ра да опа зи ли би се тек доц ни је” [AJ-66-501-801]. У ме ђу-
вре ме ну је, на зах тев ми ни стра про све те Бо жи да ра Мак си мо ви ћа (О. Н. 
бр. 84.836) и Бо жи дар Јок си мо вић 22. но вем бра 1929. го ди не пре дао сво ју 
но ву кон цеп ци ју на став ног про гра ма за основ ну шко лу. У рад ној вер зи ји 
овог до ку мен та Јок си мо вић је по себ но на гла сио: „Ци ље ви пред ме та тре ба 
да бу ду усме ре ни ка бу ђе њу и ја ча њу естет ских и ро до љу би вих осе ћа ња, 
обла го ро ђа ва њу ду ше уче ни ка пе смом и пе ва њу ро до љу би вих пе са ма ко је 
го во ре о на род ном др жав ном је дин ству и ле по та ма зе мље” [AJ-66-515-801]. 
На став ни про гра ми Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, Бо жи да ра Јок си мо ви ћа и учи-
те ља Дра га на Па вло ви ћа пред ста вља ли су ан ти ци па ци ју на став ног про-
гра ма, ко ји ће на кон шест го ди на, ко нач но по ста ти је дин ствен на под руч ју 
це ле Кра ље ви не Ју го сла ви је за пр ва че ти ри раз ре да ни же основ не (на род-
не) шко ле. 

На став ни план и про грам из 1933. го ди не

Је дин стве ни и це ло ви ти На став ни план и про грам за све че тво ро го-
ди шње основ не шко ле у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји са упут стви ма за на-

30 На став ни про грам усво јен је 8. ју ла 1927. го ди не на 1.552 са стан ку Глав ног про свет ног 
са ве та [АЈ-66-495-799].

31 У шко ла ма, у ко ји ма су сви уче ни ци или ве ћи на уче ни ка би ла исте ве ро и спо ве сти 
као и учи тељ, на став ним пла ном је пре ци зи ра но да ће учи тељ сву де цу, по ред све тов них 
пе са ма учи ти да пе ва ју и цр кве не пе сме ко је од го ва ра ју деч јем уз ра сту, ако за ту на став ну 
ак тив ност не бу де од ре ђе но од го вор но цр кве но ли це.
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став ни ке, усво јен је 15. ју ла 1933. го ди не,32 на кон де таљ них кон сул та ци-
ја Глав ног про свет ног са ве та и Ми ни стар ства про све те [АЈ-66-1281-1527, 
бр. 167/30]. Овај стра те шки до ку мент тре ба ло је да сту пи на сна гу 1. 
сеп тем бра 1934. го ди не, али је по себ ном од лу ком ми ни стра про све те, 
ње го ва им пле мен та ци ја од ло же на за 1. сеп тем бар 1935. го ди не (у по је ди-
ним шко ла ма 1933/34. го ди не уве ден је као проб ни). Ме ђу тим, два ме се-
ца на кон до но ше ња на став ног пла на, Ми ни стар ство про све те је вра ти ло 
по је дан час не дељ но за пред мет Ве ро на у ка, чи ји је број ча со ва пр во бит-
но сма њен. По од лу ци ми ни стра про све те, у ме ђу вре ме ну су из вр ше не и 
две до пу не На став ног пла на за основ не шко ле. Из ме не су се од но си ле на 
број не дељ них ча со ва из свих пред ме та. Tада је ко ри го ван и број ча со ва 
из пред ме та Пе ва ње (са по ла ча са по ве ћан је на је дан час не дељ но). Осим 
не дељ ног фон да ча со ва „из у зи ма ју ћи на ста ву је зи ка, исто ри је и зе мљо-
пи са, са др жа ји оста лих на став них пред ме та ни су бит ни је ме ња ни” [Исић 
2005б: 262]. 

У на став ном про гра му пред ме та Пе ва ње „нај кон крет ни ји на став ни 
об ли ци” под ра зу ме ва ли су пе ва ње „крат ких пе са ме са ла ком на род ном 
ме ло ди јом” у пр вом раз ре ду. У дру гом, ин тер пре ти ра ње пе са ма са „на-
род ном ме ло ди јом или у ду ху на род них ме ло ди ја”, а у тре ћем и че твр том 
раз ре ду, пе ва ње „на род них и умет нич ких пе са ма ком по но ва них у на род-
ном ду ху, са са др жа јем из деч јег жи во та и из обла сти по је ди них на став-
них пред ме та”, али и пе ва ње ро до љу би вих пе са ма ко је „уз ди жу дух на-
род ног и др жав ног је дин ства” и др жав не хим не јед но гла сно [АЈ-66-495-
799; упор. Про свет ни гла сник, 1933: 711–718]. На став ни про грам из ло жен 
је уоп ште но, без кон крет них на по ме на ко је се тач но пе сме пре по ру чу ју 
за пе ва ње. Кри ти ке упу ће не на на став ни про грам ни су би ле без осно ва. 
На стао је с ци љем да на ци о нал ни дух „про ве ја ва” из свих на став них 
про гра ма. Кон кре ти за ци ја на став ног про гра ма пот пу но је мар ги на ли зо-
ва на: „Он је стал но из ра жа ван са мо у го во ри ма о на род ном и др жав ном 
је дин ству, али би у на став ном про гра му тре бао има ти нај кон крет ни је 
об ли ке” [ИАБ II-267]. Са да на шње по зи ци је, овај ко рак мо же мо про ту-
ма чи ти као уме шан, јер би фа во ри зо ва ње би ло ко јих пе са ма ини ци ра ло 
оштре по ле ми ке про свет но-пе да го шког мње ња, те је ʼкон кре ти за ци јаʼ 
на став ног про гра ма пре пу ште на пи сци ма уџ бе нич ке, али и при руч не 
ли те ра ту ре. Без об зи ра што се на је дин стве ни на став ни план и про грам 
че ка ло пу них пет на ест го ди на, уни фи ка ци ја про све те са за кон ским окви-
ри ма од и гра ва ла се у тре нут ку ка да „дик та ту ра убр за но уз ми че, а иде о-
ло ги ја ју го сло вен ства би ва по ти ски ва на” [Димић 2000: 24], што ће у 
бли ској бу дућ но сти пред ста вља ти нов иза зов за про свет но-пе да го шки 
си стем. 

32 Mинистар про све те Ра ден ко Стан ко вић je На став ни план и про грам про пи сао 1. 
ма ја 1933. го ди не на осно ву чла на 42 и 44 За ко на о на род ним шко ла ма и од лу ке Ми ни стар-
ства про све те бр. 48.491. Про ис те као из За ко на о на род ним шко ла ма и уни та ри стич ке про-
свет не по ли ти ке, од мах по до но ше њу био је из ло жен јав ној кри ти ци. Мом чи ло Исић на во ди: 
„За ме ра ло му се да је ʼпот пу но ре а ли сти чанʼ на су прот За ко ну о на род ним шко ла ма, ко ји је 
ʼна ци о на лан ,̓ а да је по ве ли ком бро ју пред ме та ʼне са вре менʼ” [Исић 2005а: 56].
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На став ни план и про грам из 1940. го ди не

У до ку мен та ци ји ко ју чу ва Ар хив Ју го сла ви је сти че се увид у рад ну 
вер зи ју на став ног пла на и про гра ма за је дин стве ну осмо ра зред ну основ-
ну шко лу, ко га је Глав ни про свет ни са вет 7. ок то бра 1940. го ди не на 2.555 
ре дов ном са стан ку озва ни чио до но ше њем од лу ке да се „На став ни план 
и про грам за основ не и ви ше на род не шко ле у при ло же ном об ли ку мо же 
под не ти на одо бре ње Ми ни стру про све те” [АЈ-66-526-801]. Глав ни про-
свет ни са вет је 7. фе бру а ра 1941. го ди не про сле дио до ку мент С. бр. 167 
ми ни стру про све те ко ји је тре бао да на ре ди ње го во об ја вљи ва ње [АЈ-66-
532-801].33 По че так Дру гог свет ског ра та спре чио је им пле мен ти ра ње но вог 
пе да го шког кон цеп та ко ји у по љу оп ште му зич ке пе да го ги је у пр ва че-
ти ри раз ре да основ не шко ле ни је из не дрио ве ће про ме не, не го је за др жао 
ра ни је ус по ста вље ни дис курс. У пр вом и дру гом раз ре ду пред ви ђа ло се: 
„Пе ва њем ла ких и крат ких пе сми ца, на род них и умет нич ких, ко је се не 
про ти ве на род ном ду ху, ва ља бу ди ти во љу за пе сму, раз ви ја ти слух и уно-
си ти ве сео дух у школ ски жи вот.” У тре ћем и че твр том раз ре ду пе ва ле су 
се на род не и умет нич ке, пе сме са игром и рит мич ким по кре ти ма „с на род-
ним ме ло ди ја ма или ком по но ва не у ду ху на род них ме ло ди ја ко је су сво-
јим тек сту ал ним са др жа јем и об ли ком би ле бли ске де ци” [АЈ-66-526-801]. 

Тран сми си ја ко ју је на род на шко ла има ла, по чет ком пе те де це ни је 
20. ве ка, под ра зу ме ва ла је на ци о нал но, др жав но и гра ђан ско вас пи та ње, 
раз ви ја ње „ду хов не и те ле сне сна ге уче ни ка, с на ро чи тим об зи ром на 
ја ча ње оп штег на ци о нал ног осе ћа ња” [АЈ-66-526-801], у фор ми ра њу све-
сних и кон струк тив них чла но ва др жа ве, на ци о нал не за јед ни це и це ло-
куп ног дру штва.

ЗА КЉУ ЧАК

Усме ре на ка раз во ју на у ке, кул ту ре и про све те, кон цеп ци ја обра зов-
не по ли ти ке ме ђу рат не Ју го сла ви је ин тен зив но је фор ми ра ла обра зов не 
по тке, на ко ји ма се гра ди ла бу дућ ност свих ју жно сло вен ских на ро да и 
учвр шћи ва ло др жав но је дин ство. Апли ка тив на ди мен зи ја пред ме та Му-
зич ка кул ту ра има ла је из ра зит удео у овим на сто ја њи ма. Код свих пре-
зен то ва них на став них про гра ма уо ча ва се спе ци фич на про гре сив ност. 
Фо ку си ран на пе ва ње као до ми нант но на став но под руч је, на став ни про-
грам из 1920. го ди не ис та као је зна чај пе ва ња па три от ских пе са ма. Му зич-
ко-пе да го шка ре цент ност свој стве на је при вре ме ном На став ном про гра му 
из 1926. го ди не, док ди ве р си фи ци ра ност ка упо зна ва њу на род них пе са ма 

33 „Го спо ди не Ми ни стре, Глав ном про свет ном са ве ту част је да Вас умо ли да из во ли те 
на ре ди ти: 1) да се што пре об ја ви но ви На став ни план и про грам за осмо ра зред ну основ ну 
шко лу ко ји Вам је до ста вљен кра јем 1940. го ди не и да се на ста ва по том пла ну и про гра му 
поч не ре а ли зо ва ти у I и II раз ре ду од 1. cепте мбра 1941. го ди не, у III раз ре ду од 1. сеп тем бра 
1942. го ди не, IV раз ре ду од 1. cепте мбра 1943. го ди не, V и VI раз ре ду од 1. cепте мбра 1941. 
го ди не и VII и VI II раз ре ду од 1. сеп тем бра 1942. го ди не; 2) да се ста ви ван сна ге на ре ђе ње 
о за бра ни при ма ња но вих школ ских уџ бе ни ка и за ове шко ле. Ова квим уво ђе ње на ста ве у 
жи вот би ће до вољ но вре ме на за при пре му и одо бре ње уџ бе ни ка за ове шко ле” [АЈ-66-532-801].
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из цeле Кра ље ви не Ју го сла ви је, мак си мал ну ак ту е ли за ци ју до сти же у 
На став ном про гра му из 1933. го ди не. Та да за јед нич ка кон цеп ту а ли за ци-
ја зна ња до би ја на ци о нал ни оквир ком пле мен тар но об је ди њен на ло гом: 
„У ци љу тре ба на гла си ти да се има бу ди ти ин те рес и љу бав за пе сму и 
ње ну ме ло ди ју, по себ но на род ну” [АЈ-66-526-801]. 

Про фе си о нал на са рад ња на по љу оп ште му зич ке пе да го ги је, нај че-
шће без до вољ но аде кват не ме ђу соб не ко о р ди на ци је, ус пе ла је у сег мен ту 
пе да го шких нор ма ти ва до при не ти ус по ста вља њу за јед нич ке ко ег зи стен-
ци је. У про це су сти ца ња и струк ту ра ли за ци је зна ња, усме ра ва њем фо ку са 
на на род не пе сме из свих кра је ва Кра ље ви не, фор ми ран је сто жер ко му-
ни ка ци је ме ђу ју го сло вен ском де цом. За јед нич ки име ни те љи, по ста ле су 
жан ров ски раз ли чи те пе сме – пр вен стве но (др жав не) химн(а)е, а по том 
и па три от ске пе сме ан га жо ва не те ма ти ке кроз ко је су спон та но усва ја на 
са зна ња о дру штву у ко јем се жи ви, ње го вим исто риј ским осо бе но сти ма, 
ет нич кој за јед ни ци и дру штве ном уре ђе њу.

Југословенскамолитва

(ком по но вао учи тељ Алек сан дар Стан ко вић)

Бо же Ка ра ђор ђа, 
Ми хај ла и Пе тра,
Штро сма је ра Рач ког,
бра тим ства и сна ге.
Бо же ко ји си нас
на вје ко ве слу шао,
чуј нам и сад на ше
же ље дра ге.

Бо же на ше сла ве,
Мо ли тву нам при ми,
Сʾ Ку ма но ва, сʾ Це ра и
сʾ Кај мак ча ла на.
Дич ног на шег кра ља,
Дух твој не ка пра ти,
До мо ви ни по дај 
срет них да на.

Некʾ ар ми је на ше,
К оʾ сʾ Руд ни ка не кад,
Кли чу сла ви на шој
и за ста ве ви ју.
Бо же на ше сла ве
Мо ли тву нам при ми:
„Чу вај Алек сан дра, Ју го сла ви ју!”
[Станковић 1934: 4]
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По ли функ ци о нал ност на род не пе сме по себ но је до ла зио до из ра жа-
ја при ли ком ин тер пре ти ра ња, то ком ко га се фор ми рао основ за раз у ме-
ва ње ње не по ет ске вред но сти и му зич ке есте ти ке. Им пу ти ра на је свест 
о но вој на ци о нал ној ју го сло вен ској кул ту ри, при бли жа вао се дух и емо-
ци је по јед них кра је ва и ин ту и тив но кре и ра ла му зич ка по тка са на дом, 
да ће има ти „сна гу за веч ност”. На став ни про гра ми ус пе ли су да у од ре-
ђе ној ме ри до при не су фор ми ра њу кон цеп ту ал ног на ци о нал ног окви ра 
зна ња, ко је је би ло у мо гућ но сти, да ујед на че но шћу свог ме ло диј ско-по-
ет ског ма те ри ја ла, бар на тре нут ке, по ни шти ре ги о нал не и на ци о нал не 
окви ре, ге о граф ске ба ри је ре и по ста не јед на хо мо ге на му зич ка це ли на.
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SUM MARY: Star ting from the fact that the school system of the King dom of Yugo-
sla via was sha ped and con di ti o ned by spe ci fic edu ca ti o nal com po nents, the pa per di scus ses 
and pre sents the mo da li ti es on the ba sis of which, thro ugh the Mu sic cul tu re co u r se, the idea 
of Yugo slav dom was im ple men ted, and the awa re ness of pri mary school chil dren abo ut 
the exi sten ce of one na tion ha ving three dif fe rent na mes was cre a ted. The fo cus of the 
re se arch in the pa per are the cur ri cu la and the sylla bi, or ga ni za tion of the ele men tary 
school system and a stri king te ac hing con tent – gen re-dif fe rent songs, by which the edu-
ca ti o nal aut ho ri ti es so ught to form a spi rit of com mu nity among ele men tary school chil dren 
in Yugo sla via. Ba sed on the re se arch on the spe ci fi ci ti es and or ga ni za ti o nal dif fe ren ces, 
as well as dif fe ren ces in the pro gres sion of pri mary edu ca tion in dif fe rent are as of the King-
dom of Yugo sla via, the pa per ap plied synthe tic and in duc ti ve and de duc ti ve met ho do lo gi cal 
ap pro ach, with the aim of de fi ning com mon pre mi ses that con tri bu ted to the im ple men ta tion 
of the idea of Yugo slav dom in te ac hing Mu sic cul tu re.

KEYWORDS: Mu sic cul tu re, te ac hing, еducation, King dom of Yugo sla via, idea of 
Yugo slav dom, ele men tary edu ca tion, in ter war pe riod
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СА ЖЕ ТАК: У ра ду се ту ма че ре ак ци је при ку пље не у асо ци ја тив ном 
те сту у ко јем је уче ство ва ло укуп но 654 ис пи та ни ка. Тест је об у хва тио 
два на ест сти му лу са ве за них за ори јен тал не на ро де, је зи ке и зе мље. Ис пи-
та ни ци су, пу тем он лајн ан ке те, на во ди ли ре чи или гру пе ре чи ко јих се 
пр во се те ка да чи та ју да те сти му лу се. Ов де се ана ли зи ра ју два сти му лу са 
из по ме ну тог те ста – ет но ни ми Пер си јан ци и Пер си ја нац. По сма тра се 
цен тар, је згро и пе ри фе ри ја њи хо вих асо ци ја тив них по ља. Ту ма чи се уче-
ста лост по је ди них ре ак ци ја, ра зно вр сност асо ци ја ци ја, број оми си ја, као 
и за сту пље ност и раз ви је ност по је ди них те мат ских гру па. Ре ак ци је ко је 
су иза зва ли ови ет но ни ми се по ре де са дру гим ет но ни ми ма из асо ци ја тив-
ног те ста, прет ход но ана ли зи ра ним у дру гим ра до ви ма. Циљ нам је био 
да од го во ри мо на питањe: на че му се за сни ва ју на ша зна ња о ори јен тал ним 
на ро ди ма, те ка кве сте ре о ти пе и пред ра су де га ји мо о њи ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вер бал не асо ци ја ци је, асо ци ја тив ни тест, Пер си јан-
ци, срп ски је зик

ПРО БЛЕМ, МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА И ЦИЉ

У по тра зи за од го во ром на пи та ње: Шта Ср би ми сле о Ори јен ту?, 
спро ве ли смо асо ци ја тив ни тест у ко јем се на шло два на ест ре чи-сти му-
лу са. У пи та њу су би ли ори јен тал ни то по ни ми, лин гво ни ми и ет но ни ми. 
За да так ис пи та ни ка био је да од го во ре реч ју-ре ак ци јом или гру пом ре чи-
-ре ак ци ја ко је им пр во пад ну на па мет, при чи та њу за да тих сти му лу са. 
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Тест је спро ве ден кра јем 2015. го ди не, ме ђу сту ден ти ма Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, у ан ке ти ко ја им је до ста вље на пре ко те мат ских гру па на дру-
штве ним мре жа ма. Тест су по пу ни ли и ве ћи број сту де на та ори јен та ли-
сти ке, што се ви ди по њи хо вим ре ак ци ја ма ко је ука зу ју на до бру упу ће-
ност у ори јен тал не пој мо ве. Уче ство ва ло је укуп но 654 ис пи та ни ка, што 
смо сма тра ли да је до вољ но, има ју ћи у ви ду за кљу чак ру ских ста ти стича-
ра да за успе шно ис тра жи ва ње вер бал них асо ци ја ци ја тре ба при ку пи ти 
ми ни мум 500 ре ак ци ја на сва ки за да ти сти му лус [Драгићевић 2010а: 40], 
те да се асо ци ја тив на по ља са нај ма ње 500 ре ак ци ја мо гу сма тра ти „ма те-
ри ја ли зо ва ним об ли ком је зич ке све сти про сеч ног са вре ме ног го вор ни ка” 
[Стефановић 2013: 285]. По да ци ко је смо при ку пи ли су пре бро ја ни, гру-
пи са ни пре ма уче ста ло сти и те мат ским гру па ма, а по том ана ли зи ра ни 
пре ма раз ли чи тим кри те ри ју ми ма. 

Ме то до ло ги ја при ку пља ња по да та ка и њи хо ве об ра де пред ста вље на 
је на кон фе рен ци ји „Ори јен та ли сти ка – ју че, да нас, су тра”, одр жа ној 8. 
и 9. де цем бра 2016. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду [Gligori-
je vić 2019]. Овом кон фе рен ци јом Ка те дра за ори јен та ли сти ку обе ле жи ла 
је ју би леј свог по сто ја ња, де ве де сет го ди на от ка ко је уте ме љи вач на ше 
на уч не ори јен та ли сти ке, Фе хим Бај рак та ре вић (1889–1970) осно вао Семи-
нар за ори јен тал ну фи ло ло ги ју на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду [Митровић 2019: 11].1 Овај ју би леј био је по вод да се за пи та мо 
ка кви су до ви, ста во ви и сте ре о ти пи на срп ском го вор ном под руч ју да нас 
ва же о зе мља ма и на ро ди ма Ори јен та, чи ји су је зи ци и књи жев но сти по-
ста ли пред мет из у ча ва ња Се ми на ра. 

Са евро по цен трич ног ста нов ни шта, по јам Ори јен та вр ло је ши рок и 
об у хва та не ја сно од ре ђен ге о граф ски про стор, о че му је у сво јој „екс пло-
зив ној књи зи” Ори јен та ли зам (1978) го во рио Едвард Са ид (Ed ward Said, 
1935–2003), ви ше стру ко да ро ви ти нео о ри јен та ли ста са За па да [Tanasković 
2019: 275]. Са ид је при ме тио да се ори јен та ли ста за ни ма за ислам ски за кон 
јед на ко као и за ки не ске ди ја лек те или ин диј ске ре ли ги је, те да се по јам 
„ори јен тал ног” од но си на ама тер ски или про фе си о нал ни ен ту зи ја зам за 
све што је азиј ско, а што је си но ним но ег зо тич ном, ми сте ри о зном, ду бо-
ком, искон ском [Said 2008: 71–72]. Ипак, при вас по ста вља њу ори јен тал них 
сту ди ја на по ме ну том Се ми на ру, Бај рак та ре вић се опре де лио за кон цеп-
ци ју исла мо ло шке ори јен тал не фи ло ло ги је, ко ја је под ра зу ме ва ла из у ча-
ва ње је зи ка и књи жев но сти са мо на ро да ислам ског ци ви ли за циј ског кру га 
– Ара па, Ту ра ка и Пер си ја на ца [Митровић 2019: 11]. За исте ове на ро де, 
њи хо ве је зи ке и зе мље ми смо се опре де ли ли ка да смо са ста вља ли спи сак 
сти му лу са за асо ци ја тив ни тест. 

До са да је об ја вље но ви ше ра до ва у ко ји ма смо ана ли зи ра ли по дат ке 
до би је не у овом асо ци ја тив ном те сту. Ана ли зи ра не су ре ак ци је на сти-
му лу се арап ске зе мље, Тур ска и Иран [Gligorijević 2018], арап ски, тур ски 

1 Се ми нар је осно ван 1926, да би се 1960. го ди не из дво јио из Фи ло зоф ског и пре нео 
на но во о сно ва ни Фи ло ло шки фа кул тет. Та да је на ста ла Ка те дра за ори јен та ли сти ку на ко-
јој су се фор ми ра ле Гру пе за ори јен тал ну фи ло ло ги ју, арап ски је зик и књи жев ност и тур ски 
је зик и књи жев ност [Митровић 2019: 11].
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и пер сиј ски је зик [Глигоријевић 2018], Ара пи и Ара пин [Глигоријевић 2017], 
Тур ци и Тур чин [Глигоријевић 2020]. Циљ овог ра да је да ана ли зи ра и 
по след ња два сти му лу са об у хва ће на да тим те стом, а то су лек се ме Пер-
си јан ци и Пер си ја нац, уз по ре ђе ње ре зул та та с дру гим ет но ни ми ма из 
те ста. Због еко но мич но сти, на не ким ме сти ма у ра ду ове лек се ме обе ле-
жа ва ће мо скра ће ни ца ма ПИ и ПЦ.

ДРУ ГА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА СТЕ РЕ О ТИ ПА КОД НАС

Тре ба по ме ну ти и сле де ће ра до ве у ко ји ма се ана ли зи ра ју срп ски сте-
ре о ти пи о дру гим на ро ди ма – о Ки не зи ма [Благојевић 2009], Ру си ма [Пипер 
2010; Ми ке тић и др. 2013], Нем ци ма [Gašić 2008; Дра ги ће вић 2010б; Ми-
ке тић и др. 2013], Ја пан ци ма [Драгићевић 2010б], Аме ри кан ци ма, Цр но-
гор ци ма, Фран цу зи ма, Тур ци ма, Ен гле зи ма, Је вре ји ма, Бо шња ци ма, Ро-
ми ма, Хр ва ти ма, па и о Ср би ма [Мик етић и др. 2013]. Ана ли зи ра ни су и 
сте ре о ти пи Гр ка [Благојевић 2008] и Не ма ца [Драгићевић 2010б] о на ма. 
Пред мет ана ли зе би ли су и сле де ћи сти му лу си: срп ски, ру ски, ен гле ски, 
хр ват ски, бо шњач ки [Пипер 2010], Ко со во [Пипер 2009] и Аме ри ка [Дра-
гићевић 2010б], што је та ко ђе зна чај но, јер на ши сте ре о ти пи, ста во ви и 
су до ви о овим лин гво ни ми ма и то по ни ми ма ујед но по ка зу ју и шта ми сли-
мо о њи хо вим го вор ним пред став ни ци ма. 

Ве ћи на ових ис тра жи ва ња као по ла зну осно ву ко ри сти Асо ци ја тив ни 
реч ник срп ско га је зи ка [Пипер и др. 2005] и Обрат ни асо ци ја тив ни реч-
ник срп ско га је зи ка: Од ре ак ци је ка сти му лу су [Пипер и др. 2011], чи ји су 
ау то ри об ја ви ли и ви ше ра до ва те о риј ско-ме то до ло шког или екс пла на-
тор но-де скрип тив ног ти па, по ве за них са овим реч ни ци ма. Асо ци ја тив ни 
реч ник је об у хва тио шест сто ти на сти му лу са, а за сва ки сти му лус при ку-
пље но је по осам сто ре ак ци ја. На ме сту ис пи та ни ка на шли су се сту ден-
ти раз ли чи тих фа кул те та и уче ни ци ве ћег бро ја гим на зи ја у Ср би ји, а 
ис тра жи ва ње је вр ше но то ком 2002. и 2003. го ди не. На ме сту сти му лу са 
у Асо ци ја тив ном реч ни ку се на ла зи укуп но 27 ет но ни ма, лин гво ни ма и 
то по ни ма (узе ли смо у об зир са мо на зи ве др жа ва), али и мно штво дру гих 
вр ста ре чи ко је се мо гу ана ли зи ра ти у раз ли чи тим ми кро- и ма кро лин-
гви стич ким ис тра жи ва њи ма. 

О ВЕР БАЛ НИМ АСО ЦИ ЈА ЦИ ЈА МА УОП ШТЕ

П. Пи пер је вер бал не асо ци ја ци је од ре дио као „[в]езе ме ђу ре чи ма 
ко је се ис по ља ва ју као упо тре ба јед не ре чи ко ја има за по сле ди цу ак ти ви-
ра ње зна ња о не кој дру гој ре чи или из ра зу” [2009: 85]. Вер бал не асо ци јаци-
је при ку пља ју се ме то дом асо ци ја тив ног те ста, у ко јем се од ис пи та ни ка 
тра жи да од го во ре пр вом ре ак ци јом ко је се пр ве се те ка да про чи та ју или 
чу ју од ре ђе ни сти му лус. Оне мо гу би ти кон тро ли са не, ка да се од ис пи та-
ни ка тра жи да на ве ду од ре ђе ну вр сту ре чи или од ре ђе ни се ман тич ки од нос 
из ме ђу сти му лу са и ре ак ци је, и сло бод не, ка да ни ка ква огра ни че ња у 
из бо ру лек си ке не по сто је. Сло бод не асо ци ја ци је мо гу би ти кон ти ну и ра не, 
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ка да се од ис пи та ни ка тра жи да од го во ре што ве ћим бро јем ре ак ци ја, и 
дис крет не, ка да се од ис пи та ни ка оче ку је да да ју са мо је дан од го вор. 
До би је ни од го во ри се за тим пре бро ја ва ју, сла жу пре ма уче ста ло сти и 
ана ли зи ра ју пре ма раз ли чи тим кри те ри ју ми ма [Драгићевић 2010а: 23, 
43–46, 157]. Обич но се ана ли зи ра цен тар асо ци ја тив ног по ља (нај че шћи, 
про то ти пич ни асо ци јат), по том је згро (нај че шће асо ци ја ци је ко је фор ми-
ра ју струк ту ру сте ре о ти па) и пе ри фе ри ја. По сма тра се уче ста лост асо-
ци ја ци ја (две, три до пет ре ак ци ја са нај ве ћом уче ста ло шћу), ра зно вр сност 
асо ци ја ци ја, иди о син кра тич ност од го во ра (број ре ак ци ја ко је се ја вља ју 
са мо јед ном), број оми си ја (слу ча је ва у ко ји ма ни је на ве де на ни ка ква ре-
ак ци ја), за сту пље ност и раз ви је ност по је ди них те мат ских гру па у асо ци-
ја тив ном по љу и слич но [Драгићевић 2010а: 46–47; Пи пер 2005: 14]. 

Шта год не ко прет по ста вљао о мо гу ћим асо ци ја ци ја ма не ке ре чи, не 
би мо гао та ко ег закт но и до ку мен то ва но опи са ти ме сто те ре чи у мре жи 
вер бал них асо ци ја ци ја, ка ко је то мо гу ће у фор ми асо ци ја тив ног реч ни ка, 
ис ти че Пи пер [2009: 86]. Ана ли зом ма те ри ја ла из асо ци ја тив ног реч ни ка 
мо же се до би ти „нај пот пу ни ја сли ка је зич ке све сти са вре ме них го вор ни ка, 
дру га чи је те шко до ступ на ана ли зи ра њу” [Кончаревић 2015: 11]. Ипак, 
асо ци ја тив на ме то да има и сво јих сла бо сти. Бу ду ћи да се за сни ва на ста-
ти сти ци, ни је до вољ но објек тив на, па је ва жно укр шта ти ову ме то ду са 
дру гим лин гви стич ким ме то да ма [Драгићевић 2010а: 23]. 

Р. Дра ги ће вић на во ди да се ме ђу пр вим зна чај ни јим екс пе ри мен тал-
ним ис тра жи ва чи ма асо ци ја ци ја у ли те ра ту ри на во де Кент и Ро за нов (G. 
H. Kent and A. J. Ro sa noff), ко ји су 1910. го ди не ан ке ти ра ли хи ља ду аме-
рич ких ис пи та ни ка пу тем те ста сло бод них асо ци ја ци ја. У за пад ним зе-
мља ма вер бал не асо ци ја ци је пре све га се ве зу ју за екс пе ри мен тал ну пси-
хо ло ги ју. Ме ђу зна чај ни је ис тра жи ва че вер бал них асо ци ја ци ја, су де ћи 
по ци ти ра но сти, спа да ју Па лер мо и Џен кинс (D. Pa ler mo and J. Jen kins 
1963), Џон сон (P. E. Johnson 1964), Диз (J. De e se 1965), Ен твајл (Ent wi sle 
1966), Кра мер (Ph. Cra mer 1968), Са лај и Диз (L. Sza lay and J. De e se 1978) 
и дру ги. На осно ву го ди на из да ња ових и дру гих ау то ра, Р. Дра ги ће вић 
за кљу чу је да су се ис тра жи ва чи у за пад ним зе мља ма (пре све га у Се вер-
ној Аме ри ци) асо ци ја ци ја ма нај ин тен зив ни је ба ви ли то ком ше зде се тих 
и се дам де се тих го ди на 20. ве ка. Ин те ре со ва ње за асо ци ја ци је пре не то је 
и на ис точ но е вроп ске зе мље, где су то ком де ве де се тих го ди на об ја вље ни 
број ни асо ци ја тив ни реч ни ци. Ов де се по себ но ис ти чу Ј. Н. Ка ра у лов, Н. 
В. Уфим це ва, Ј. А. Со ро кин, Е. Ф. Та ра сов и Г. А. Чер ка сов, ко ји су уче ство-
ва ли у из ра ди Ру ског асо ци ја тив ног реч ни ка (1994). На кон то га, по ја ви ли 
су се слич ни реч ни ци за бу гар ски, бе ло ру ски и укра јин ски, у окви ру про-
јек та Сло вен ски асо ци ја тив ни реч ник [Драгићевић 2010а: 47–48; 2010в: 109; 
Сте фа но вић 2005: 23]. 

У на шим на уч ним кру го ви ма мо гу се из дво ји ти три ра да у ко ји ма 
се ме то дом асо ци ја ци ја до ла зи до ре зул та та, пре све га из обла сти пси хо-
лин гви сти ке и пе да го ги је, а по сред но из обла сти лин ги ви сти ке, со ци о логи-
је и дру гих обла сти. Смиљ ка Ва сић је у те сту кон тро ли са них асо ци ја ци ја 
тра жи ла од ис пи та ни ка (уче ни ка основ них шко ла из се о ских и град ских 
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сре ди на и гра да Бе о гра да) да на пи шу су про тан при дев за че ти ри ре чи-сти-
му лу са (ве лик, до бар, црн, сло бо дан). У мо но гра фи ји Раз вој не го вор не нор-
ме у на ше де це (1976), она је до шла до ре зул та та са ста но ви шта раз вој не 
пси хо ло ги је (утвр ди ла је ког ни тив ни раз вој де це у ве зи с ка те го ри јом 
су прот но сти), пси хо лин гви сти ке (до при нос из у ча ва њу раз во ја го во ра код 
де те та), со ци о лин гви сти ке (раз ли ке у раз во ју го во ра код де це из град ске 
и се о ске сре ди не), као и се ман ти ке (до при нос из у ча ва њу ан то ни ми је). 
Да кле, ње ним те стом по ка за но је да се мо же до ћи до „мул ти ди сци пли нар-
них са зна ња о про бле му су прот но сти” [Драгићевић 2010а: 48–49; 2010в: 
110]. Сло бо дан ка Га шић-Па ви шић је у мо но гра фи ја ма Сло бод не асо ци ја-
ци је ре чи код де це, ка рак те ри сти ке и пе да го шке им пли ка ци је (1981) и Асо-
ци ја тив не нор ме за пред школ ски уз раст (1984) ис пи та ла про цес раз во ја 
зна че ња лек се ма и да ла до при нос про у ча ва њу син таг мат ске и па ра диг-
мат ске ве зе ме ђу лек се ма ма. Она у сво јим ис тра жи ва њи ма да је до при нос 
пе да го ги ји и раз вој ној пси хо ло ги ји (осве тља ва се раз вој на стан ка лек се ма; 
утвр ђу ју се син таг мат ске и па ра диг мат ске ве зе ме ђу лек се ма ма) [Драгиће-
вић 2010а: 50; 2010в: 111].

У на шој зе мљи, то ком по след ње две де це ни је, ис пи ти ва њем вер бал-
них асо ци ја ци ја нај ви ше су се ба ви ли лин гви сти П. Пи пер, Р. Дра ги ће вић 
и М. Сте фа но вић, као што је већ ре че но. Они су по ка за ли да се ма те ри јал 
из асо ци ја тив них реч ни ка мо же ко ри сти ти за ис тра жи ва ње лек сич ког 
зна че ња (ко но та ци је, ан то ни ми ја, по ли се ми ја, си но ни ми ја, тво р ба ре чи 
и слич но), кон цеп ту а ли за ци је емо ци ја (на при мер, љут ња, ту га, страх) и 
у кул ту ро ло шким ис тра жи ва њи ма (као што је ана ли за не ких сти му лу са 
ко ји се сма тра ју уско по ве за ним са од ре ђе ном зе мљом, на ци јом, кул ту ром). 
Ова ме то да се да ље мо же ко ри сти ти као ба за за ис тра жи ва ња у син так си 
(ре ци мо, утвр ђи ва ње вр сте од но са из ме ђу об ли ка сти му лу са и ре ак ци је), 
ког ни тив ној со ци о ло ги ји (на при мер, фор ми ра ње на ших пред ста ва о 
дру гим на ро ди ма), пси хо лин гви сти ци (из у ча ва ње ор га ни за ци је лек се ма 
у на шем мен тал ном лек си ко ну), мар ке тин гу (да би се ви де ло ко је су нај-
че шће асо ци ја ци је на од ре ђе ну реч код од ре ђе не циљ не гру пе), гло то ди-
дак ти ци (на при мер, ве жбе за раз ви ја ње во ка бу ла ра) итд. [Драгићевић 
2010а: 23, 43–44; Пи пер 2003а: 26; Сте фа но вић 2005: 23]. Де таљ ну ана-
ли зу про у ча ва ња асо ци ја ци ја у пси хо ло ги ји, фи ло зо фи ји и лин гви сти ци 
дао је П. Пи пер [2003б].

ПО ЈАМ СТЕ РЕ О ТИ ПА И ПРИ МЕ НА АСО ЦИ ЈА ТИВ НЕ  
МЕ ТО ДЕ У ЊИ ХО ВОМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ

По јам сте ре о ти па да нас је ин те р ди сци пли на ран. Раз ви јен је на тлу 
со ци о ло ги је и дру штве не пси хо ло ги је, а по стао је пред мет ана ли зе и са 
ста но ви шта ко му ни ка ци је, исто ри је књи жев но сти и кул ту ре, па чак и 
фи ло зо фи је је зи ка [Бартмињски 2011: 169]. Пр во бит но, реч сте ре о тип је 
у ти по гра фи ји озна ча ва ла „ме тал ну пло чу, од ли ве ну с ма три це, ко ја пред-
ста вља тач ну ко пи ју ти по граф ског сло га” [Клајн и др. 2008: 1182], док по-
чет ком 20. ве ка, Вол тер Лип ман (Wal ter Lip pmann) ни је ову реч упо тре био 
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у фи гу ра тив ном зна че њу, на зи ва ју ћи њо ме упро шће не сли ке све та ко је 
омо гу ћа ва ју да свет из гле да ра зу мљи ви је не го што за и ста јестe. „Та кве 
схе ма ти зо ва не сли ке од го ва ра ју од ре ђе ним чо ве ко вим су штин ским пси-
хо ло шким по тре ба ма и пред ста вља ју про из вод кул ту ре” [Бартмињски 
2011: 171].

Лип ман је у сво јој пи о нир ској књи зи Јав но мње ње (Pu blic Opi nion) 
ука зао на дво стру ку функ ци ју сте ре о ти па: пси хо ло шку и дру штве ну. 
Пси хо ло шка функ ци ја од но си се на на пор да се спо зна свет око нас, при 
че му нам је по треб на еко но мич ност. На пор но је упо зна ва ти све ства ри 
де таљ но и сва ку осо бу по је ди нач но, без уоп шта ва ња. Бр зо се жи ви, па 
љу ди не ма ју ни вре ме на ни при ли ке да оно што им је ма ло по зна то упо-
зна ју де таљ но. Чо век не мо же да усме ри па жњу на све што га окру жу је, 
та ко да је од ре ђе на уни форм ност не из бе жна. За ни мљи во је Лип ма но во 
за па жа ње да би на пу шта ње свих сте ре о ти па оси ро ма ши ло људ ски жи вот 
[Lip pmann 1998: 88–90]. Што се ти че дру штве не функ ци је сте ре о ти па, 
она се од но си на од бра ну на ше по зи ци је у дру штву. Од ре ђе ни сте ре о ти пи 
спа да ју у на шу тра ди ци ју – дру штво у ко јем жи ви мо об ли ку је сво ју ствар-
ност пре ма од ре ђе ним сте ре о ти пи ма и ми се то ме при ла го ђа ва мо. На тај 
на чин има мо осе ћај при пад но сти да том дру штву [Lip pmann 1998: 95].

Барт мињ ски на во ди да је пи та ње су шти не и функ ци ја сте ре о ти па 
по ста вља но углав ном у ра до ви ма из обла сти со ци о ло ги је, пси хо ло ги је и 
фи ло зо фи је је зи ка и да су на ње га да ва ни раз ли чи ти од го во ри, у за ви-
сно сти од то га да ли је по ја ва до во ђе на у ве зу са со ци јал ним кон тек стом, 
пси хо ло шким кон тек стом или кон тек стом епи сте мо ло шких про бле ма 
[Бартмињски 2011: 171]. Ка да су у пи та њу ис тра жи ва ња сте ре о ти па, он 
ис ти че да је у ра до ви ма со ци о ло га и ет но ло га ко ји раз ви ја ју Лип ма но ву 
кон цеп ци ју до шло до су жа ва ња ис тра жи вач ке пер спек ти ве, као по сле-
ди ца на гла ша ва ња „чи ње ни це да по сто ји ве за из ме ђу сте ре о ти па и чо ве-
ко вих по на ша ња и да се на осно ву сте ре о ти па об ли ку је од ре ђе на сли ка 
дру штве не ствар но сти” [Бартмињски 2011: 173]. Барт мињ ски на во ди ста-
во ве пред став ни ка пољ ске шко ле ко ја се ба ви ла про у ча ва њем сте ре о ти-
па. Со ци о лог Јан Ста ни слав Би строњ (Jan Sta nisław Bystroń) сте ре о ти пе 
ви ди као „тен ден ци ју дру штве них гру па ка иде а ли зо ва њу се бе и сво јих”, 
а Јoз еф Ха ла сињ ски (Jo zef Ha la sin ski) их по сма тра као „сли ке-скра ће ни-
це” за ко је су ве за ни по зи тив ни или не га тив ни емо ци о нал ни ком плек си, 
те као „де фи ни ци је на ко ји ма се за сни ва чи тав дру штве ни по ре дак, у 
ко јем сва ко има сво је од ре ђе но ме сто”. Ан то њи на Кло сков ска (An to ni na 
Kłoskov ska) је по ка за ла ка ко про у ча ва ње сте ре о ти па во ди као ак си о ло-
шким за кључ ци ма, по кре нув ши та ко би тан пра вац у со ци о ло шким раз-
ма тра њи ма сте ре о ти па [Бартмињски 2011: 173–175]. 

За Ада ма Ша фа (Adam Schaff), сте ре о ти пи су „вред но сни су до ви (не-
га тив ни или по зи тив ни) по ве за ни са убе ђе њем”. Пре ма Ша фу, сте ре о тип 
има че ти ри функ ци је: 1) функ ци ја со ци јал не ин те гра ци је, 2) од брам бе на 
функ ци ја, 3) иде о ло шка и 4) по ли тич ка функ ци ја. За Уту Кваст хоф (Uta 
Qu ast hoff), сте ре о тип је „вер бал ни из раз убе ђе ња на ме ње ног дру штве ним 
гру па ма или је дин ка ма ко је су чла но ви тих гру па, убе ђе ња ис ка за ног у 
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ло гич кој фор ми су да ко ји при пи су је не кој кла си осо ба од ре ђе на свој ства 
или на чи не по на ша ња – или их од ри че – са тен ден ци јом емо ци о нал ног 
вред но ва ња и на без по го во ран, упро шћен и ге не ра ли зу ју ћи на чин”. Хи-
ла ри Пат нам (Hi lary Put nam) сте ре о тип по сма тра као „кон вен ци о нал ну 
(че сто тен ден ци о зну) пред ста ву у сва ко днев ној је зич кој упо тре би, ко ја 
мо же би ти вр ло не тач на, о то ме ка ко не ко X из гле да, ка ко де ла, ка кво је” 
[Бартмињски 2011: 177–189]. Сте ре о ти пе мо же мо од ре ди ти и као „упро-
шће не мен тал не пред ста ве о да тим по ја ва ма ве за не за ког ни тив ну ком-
по нен ту ста во ва”, ис ти че Бу гар ски [Bu gar ski 2005: 45]. 

Бу гар ски за па жа да је у на у ци до ско ра пре вла да ва ла скло ност да се 
сте ре о тип но ми шље ње из јед на ча ва са пу ким не зна њем и пред ра су да ма, 
те су увре же ни сте ре о ти пи уна пред од ба ци ва ни као ла жни, не га тив ни и 
штет ни [Bu gar ski 2005: 45]. Ме ђу тим, да нас се сма тра да не ки сте ре о ти-
пи мо гу би ти исти ни ти и по зи тив ни па су због то га не сум њи во ко ри сни. 
„[О]ни су за пра во ког ни тив ни пу то ка зи, јер под сти чу са знај но бит не про-
це се ка те го ри за ци је све та у ко јем жи ви мо” [Bu gar ski 2005: 45]. Сте ре о-
ти пи „по сто је та мо где по сто ји по тре ба за ка те го ри зо ва њем или ти пи зи-
ра њем, а тен ден ци ја ка њи ма увек је ја ча он да ка да се о да тој по ја ви зна 
ма ње или не до вољ но” [Vlahović 1997: 63]. Опи су ју ћи сте ро ти пе, Бу гар ски 
на гла ша ва да „[б]ескрајно и кон ти ну ал но ша ре ни ло ства ри и по ја ва ко је 
нас окру жу ју, као и са др жа ја на ше све сти, зах те ва да им на мет не мо не-
ка кву мен тал ну струк ту ру, да их свр ста мо у ка те го ри је по слич но сти, 
ка ко би смо их, та ко по јед но ста вље не и ти пи зи ра не лак ше при хва ти ли и 
раз у ме ли” [Bu gar ski 2005: 45]. 

Ка ко на во ди Р. Дра ги ће вић [2010а: 101], по сто је сте ре о ти пи ко јих су 
све сни сви го вор ни ци на шег је зи ка, као и они ко јих смо не све сни. По ред 
то га, сте ре о ти пи мо гу би ти уте ме ље ни на ре ал ним свој стви ма или на 
не по сто је ћим осо би на ма оно га о ко ме или о че му га ји мо сте ре о тип. „Сви 
смо, на при мер, све сни сте ре о типȃ о ре ал ним или за ми шље ним осо би-
на ма жи во ти ња и би ља ка, све сни смо и ’на ци о нал них пред ра су да’ о осо-
би на ма по је ди них ет ни ка или ро ђа ка, о сим бо ли ци бо ја итд” [Драгићевић 
2010а: 101]. Сте ре о ти пи го вор ни ка не ког је зи ка по не кад мо гу би ти то ли-
ко ја ки, да то оста вља по сле ди це и на ет но ни ме или ет ни ке, па они мо гу 
по при ми ти од ре ђе не ком по нен те зна че ња, пре све га ко но та ци ју. На и ме, 
ет но ни ми и ет ни ци обич но има ју спо соб ност име но ва ња, али не и озна-
ча ва ња. Они мо гу „ис пу ни ти” свој се ман тич ки са др жај зна че њем ко је се 
за сни ва на ко лек тив ној екс пре си ји, што се де ша ва под ути ца јем ја ке афек-
тив но сти иза зва не ван је зич ким окол но сти ма [Драгићевић 2010а: 101–102, 
113; 2010б: 203; 2010в: 23; 2018: 167].

„Ет но кул тур ни сте ре о ти пи мо гу се де фи ни са ти као ве ро ва ња да су 
од ре ђе не цр те или де ло ва ња ка рак те ри сти ка од ре ђе не дру штве не гру пе 
и као та кви ре пре зен ту ју су бјек тив на оче ки ва ња ин ди ви дуе” [Мик етић 
и др. 2013: 109]. Они су до пред крај осам де се тих го ди на про шлог ве ка 
би ли „на мар ги на ма ака дем ског ин те ре са дру штве них на уч ни ка”, као 
по моћ ни ин стру мент пси хо ло шког и ко му ни ка циј ског рас те ре ће ња, да 
би се у де ве де се тим го ди на ма, циљ но ства ра ни и ме диј ски рас пи ри ва ни, 
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пре тво ри ли у „ва жну по лу гу по ли тич ке ма ни пу ла ци је и мо би ли за ци је” 
[Vukadinović 2002: 3].

У ис тра жи ва њу ет но кул тур них сте ре о ти па, асо ци ја тив на ме то да се 
мо же ко ри сти ти с ве ли ким успе хом [Драгићевић 2010а: 50]. Ова ис тра-
жи ва ња, иа ко не мо ра ју увек би ти са свим по у зда на, ипак „фик си ра ју 
сли ку ре ал ног ста ња у од ре ђе ном вре ме ну” [Драгићевић 2010б: 204]. 
Пи пер ис ти че да „[е]гзак тан увид у ет но кул тур не сте ре о ти пе раз ли чи тих 
на ро да, ис ка за не у њи хо вим је зи ци ма, мо же, по ред оста лог, да по слу жи 
као је дан од ин ди ка то ра ста во ва по је ди них на ро да и кул ту ра пре ма дру-
ги ма” [Пипер 2003a: 23; 2010: 230].

СТИ МУ ЛУС ПЕР СИ ЈАН ЦИ

Ис пи ти ва ње сти му лу са Пер си јан ци по ка за ло је дис пер зи ју асо ци ја-
тив ног по ља на 697 ре ак ци ја, од че га су 324 раз ли чи те. Укуп но 628 ре-
ак ци ја би ле су пр ве ре ак ци је на за да ти сти му лус, док број кон ти ну и ра них 
ре ак ци ја из но си 69. Број иди о си кра тич ких од го во ра из но си 236. На ве-
шће мо све ре ак ци је са бро јем по на вља ња на кра ју ни за. Код ре ак ци ја 
ко је се ја вља ју са мо јед ном не ће мо на во ди ти ни ка кав број. 

те пих 39; Иран ци 31; исто ри ја 25; рат ни ци 19; Иран; те пи си 18; 
кул ту ра 16; ра то ви; цар ство 9; древ ни на род; Ксе ркс; ни шта; осва ја чи; 
ци ви ли за ци ја 8; Да ри је; на род; не знам; ши и ти 7; Ва ви лон; Пер сиј ско цар-
ство; рат; ћи лим 6; вој ни ци; вој ска; мач ка; мач ке; по е зи ја; Тер мо пил 5; 
Алек сан дар Ве ли ки; Гр ци; за лив; иран ски на род; ко ња ни ци; љу ди; Пер си ја; 
Спа р та; ста ра ци ви ли за ци ја; ста ри на род; филм 4; Али ба ба; бор ци; зла то; 
Кир Ве ли ки; ко њи; му сли ма ни; пер сиј ске мач ке; пер сиј ски је зик; Пер сиј ски 
за лив; пу сти ња; ста ри; тра ди ци ја; шах 3; 300; Ази ја; Алек сан дар Ма ке дон-
ски; ан ти ка; Ари јев ци; Бли ски ис ток; бо га та исто ри ја; вр то ви; го спо да; 
Грч ко-пер сиј ски ра то ви; да ле ко; древ на кул ту ра; Ес хил; за ни мљи ви; За ра-
ту стра; Ирак; из у мр ли на род; књи жев ност; ко пље; ле пи љу ди; Ме со по та-
ми ја; ми сте ри ја; наф та; не по зна то; обра зо ва ни; осва ја ња; Пер се по лис; 
пер сиј ски те пи си; ра то бор ни; Са са ни ди; Спар тан ци; ста ра кул ту ра; 
ста ра сла ва; тур бан; ћи ли ми; умет ност 2; 1001 ноћ; Абу Ну вас; аја то-
ла си; Ала дин; Ала дин и ча роб на лам па; Ала ди ни; ал фа бет; Амин Ма луф; 
ан тич ка вој на си ла; ан тич ки свет; Ара пи; астро но ми ја; атом ска бом ба; 
Ба шар ибн Бурд; ба за ри; бе ли; бит ка; бит ка код Са ла ми не; бо га та исто-
ри ја и кул ту ра; бо га ти; бо га ти ји љу ди; бо га то кул тур но на сле ђе; бо гат-
ство; бо гов ски; бор ба; бор ци за во ду (до бра исто ри ја во до при вре де); брак 
Евро пе и Ази је; бр бљи ви; ве ли ки на род; ви ди под Ара пин; во ле ла бих да 
упо знам; Га у га ме ла; ге ни тив не ве зе; гла сни; го сто при мљи ви; гов на; Грч ко 
пер си ски ра то ви; да ле ка исто ри ја; Да ри је III; Да ри је Ве ли ки; дав ни на; два 
пер сиј ска ма чо ра; дво ко ли ца; див ни љу ди; ди пло ма ти ја; до бри љу ди; до след-
ни кул ту ри; до сто јан ствен на род; до сто јан стве ни; древ на Пер си ја; древ ни 
рат ни ци; древ но; др жа ва; же не у дру гом пла ну; жр тве За па да; жу ти; за-
јед ни ца; за ли за ни; за чи ни; зе ле но; зе мља не ку ће у пу сти њи; зо ро а стри јан ци; 
зо ро а стри зам; Ибн Си на; из ми шље на прет ња Аме ри кан ци ма; изо ло ва ни; 
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из у мр ли; Ин ди ја; Ин ди јан ци; Ин до евро пља ни; ин те ли гент ни; ин те ре сант-
ни; Иран ци у Ка та ру; иран ски на ро ди; Ира ча ни; исто што и Иран ци?; 
је зик; ка ми ле; књи жев ни ци; ко лев ка ци ви ли за ци је; ко мич ни; кон зер ва тив-
ни; ко њи ца; ко пља; краљ Да ри је; кра љев ство; Ле о ни да; ле па оде ла; ле пи; 
ли си це; лу ка вост; љу ди из Пер си је; ма ги ја; ма ли; ма ло знам о њи ма; ма-
те ма ти ка; ма те ма ти ча ри; ма те ри јал; ма тер њи го вор ни ци пер сиј ског 
је зи ка; ма че ви; ма чи ћи; ма чо ри; ме ва ли; ме ди ци на; мин ђу ша; ми ни ја ту ре; 
ми сти ка; ми стич ни; ми стич но; мно штво; мно штво бо ја; мно штво рат-
ни ка са лу ком и стре лом; моћ; му дра ци; му џа хе ди ни; нај мно го људ ни ји иран-
ски на род; на род вре дан по што ва ња; на род ко ји го во ри пер сиј ски је зик; не 
осе ћам ни ка кву бли скост; не по сто је?; не до вољ но по зна то; не мам; не-
обич ни; не по зна ти; не по сто је ћи на род; не при ја те љи Ви зан ти је; не ста ла 
ци ви ли за ци ја; не схва ће ност; ни ски, не знам за што; ни су Ара пи; ни су део 
НА ТО-а; ну кле ар на бом ба; њи хо ве одо ре; Омар Ха јам; опет лек ци ја из 
исто ри је; опет те пих; опет филм 300; Ори јент; осва ја ње; осни ва чи ста-
ре раз ви је не кул ту ре, по себ но пе сни штво; пер ла; пе ро; пер зиј ски; Пер си-
ја нац; пер сиј ски; пер сиј ски те пих; пе сак; пе сни ци; пи ја ца; пи сци; пле ме; 
пле ме нит на род; пле ме ни то; плес око ва тре; по бо жни; пој ма не мам; 
по но сни; пра ве те пи хе, ма ра ме; пра и сто ри ја; пре оп те ре ће ни исла мом; 
при ја те љи; Принц Пер зи је; принц Пер сиј ски цр та ни; про шлост; пу сти-
ња ци; рат са Ати ном; ра то бо ран на род; ра то ва ња; ре во лу ци ја; ре љеф; 
Рок сан да; Ру ми; Ру ско-пер сиј ски рат; Са фа ви ди; Са ха ра; све ме ни ово 
исто; све тло; си ла; си ро ма шан на род; си ро ма штво; сје ба ше их Спар тан-
ци; ско ро Ара пи; скр ом ност; сли чан арап ском је зи ку?; слич ни на ма; сло ва; 
сло но ви из Agea ха а ха; сме шни љу ди; сре ђе но дру штво; сред њи век; ста-
нов ни ци древ ног цар ства; стар на род; Ста ра Грч ка; ста ри иран ски на род; 
ста рост; Су ец ки ка нал; су пер су; су срет са Ле о ни дом у Тер мо пи лу; тај-
но ви тост; там но пу ти; тврд орах; твр до; те пи са ри; Те хе ран; те шко 
осво ји ви; тр го ви на; тр гов ци ко ји се цен ка ју; Тур ци; ће ла ви; уби ство; 
умет ни ци; упо р ни; уче ни љу ди; уче ња ци; уче ње; филм 300; фи ло зо фи ја; 
фло та; Хе си од; хра брост; хра на; хри шћан ство; Ци га ни; цр ни; црн ци; чај; 
чуд ни; ша ре ни; ша хо ви; ши и зам; ши ти; da fuq; Prin ce of Per sia; still Spar ta!!!; 
Ter mo pi le; this is SPA R TA!!!!.

СТИ МУ ЛУС ПЕР СИ ЈА НАЦ

Ис пи ти ва ње сти му лу са Пер си ја нац по ка за ло је дис пер зи ју асо ци ја-
тив ног по ља на 686 ре ак ци ја, од че га је 300 раз ли чи то. Укуп но 633 ре ак-
ци је би ле су пр ве ре ак ци је на за да ти сти му лус, а за бе ле же но је 53 конти-
ну и ра не ре ак ци је. Број иди о син кра тич ких од го во ра из но си 234.

те пих 90; Ира нац 39; Иран 29; мач ка 22; Да ри је; Ксе ркс; принц; рат-
ник 17; Пер си ја 14; исто ри ја 13; Ала дин 12; чо век 9; не знам; ни шта; ћи лим 
6; ма чак; За ра ту стра; Принц од Пер си је; Ру ми 5; вој ник; пер сиј ски те пих; 
пу сти ња 4; Грк; ег зо ти ка; зла то; Ирак; Ја ков; ка ми ла; коњ; пер сиј ска 
мач ка; пе сак; рат; Спа р та; стар; филм 300; Хо ме и ни; цар ство; чал ма; чо век 
из Пер си је; Prin ce of Per sia 3; Алек сан дар Ве ли ки; Ара пин; бра да; Ва ви лон; 
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го вор ник фар си је зи ка; го сто прим ство; Ибн Си на; Ин ди ја; Ин ди ја нац; Кир; 
Кир Ве ли ки; краљ Да ри је; ма чор; на у ка; не мам асо ци ја ци ју; Пер сиј ско 
цар ство; Пер сис; про да вац те пи ха; Ре за Па хла ви; слон; ста ра ци ви ли-
за ци ја; та ман; те пих :); шах; ши ит; Xer xes 2; 1001 ноћ; Ав га ни ста нац; 
Ави це на; Аја то лах; Аја то лах Хо ме и ни; ај лај нер; Алек сан дар Ма ке дон ски; 
ан ти ка; ар ха ич но; асир ски рат ник са ко пљем; Ах ма ди не жад; бај ка; без 
асо ци ја ци је; би бли о те ка; би зни смен; бит ка код Тер мо пи ла; бо жи ји рат-
ник; бр кат; брод; ве зе те пих; ви део игри ца; вла дар; вој ни ци; вред но ћа; 
ге ни тив на ве за; глу мац; гов но; го спо дин; го сто при мљи во; Грч ко-пер сиј ски 
рат; Грч ко-пер сиј ски ра то ви; гу ста ко са; Да ли је сли чан Ара пи ну?; да лек; 
Да ле ки ис ток; да ле ки стра нац; да ле ко; Да рие; Да ри је I; де ва; ди лер те-
пи ха; до бар чо век; до след ност; до сто јан ствен/а; древ на; древ на арап ска 
зе мља; древ на Пер си ја; древ на ци ви ли за ци ја; древ ни; древ ни на род; древ ност; 
ег зо ти чан; еми грант; Ес фа хан; за гр љај; за лив; за ни мљив; зар још по сто ји?; 
зго дан; Зе о нид; злат ни штит; зми ја; Зо ро а стер; зо ро а стре јац; игри ца 
„Принц Пер си је”; изо ло ван; из ра ђи вач те пи ха; из у мр ли на род; или мр зи 
Иран или га обо жа ва; ин те ли ген тан; ин те ли гент ни; ин те ре сан тан; иран-
ски на род; искрен; Ислам ска ре во лу ци ја; исто ри ја бо га та; исто ри ја ви на; 
Ис фа хан; Иштар; Ја ков Пер си ја нац; ка ли гра фи ја; као Тур чин; књи га; 
књи ге; ко ва ни ца; ком би на ци ја Ара па и Тур чи на; кон зер ва тив ни; кон зер ва-
ти зам; ко њи; краљ Пер сиј ског цар ства; Крез; кр зно; кул ту ра; ку па ти ло; 
лек ци је из исто ри је; Ле о ни да; леп; ле по та; ле те ћи те пих; ле те ћи ћи лим; 
ле ти на те пи ху; лук и стре ла; лук суз; љу ба зно; ма ло оба ве ште ња; ма ра-
тон; Ма ра тон ско по ље; ма тер њи го вор ник пер сиј ског је зи ка; мач; мач ке; 
мир на ду ша; ми сте ри ја; ми сте ри о зан; му дри ис точ њак; му зи ка; н/а; на-
ди мак при ја те ља ко ји се ба ви пер сиј ским је зи ком; на род на но шња; не знам 
ни јед ног; не по зна јем ни јед ног; не по сто ји?; не би тан; не мам иде ју; не по-
знат; не по зна то; ни кад упо зна ла; ни сам си гур на; обра зо ван; оклоп; Омар 
Ха јам; Омар Ха ји ам; Омер Ха јам; оруж је; осо ба из Пер си је; от мен; па-
ла те; па мет ни; пас; Па хла ви; Пер сеј; Пер се по лис; Пер си јан ка; пер сиј ске 
ша ре; пер сиј ско по ре кло; пе сник; пла ва бо ја; пла ве очи; пла во; Пла ут; 
пљач каш; по ни жен у 21. ве ку; по нос; по но сан; пре фи ње ност; Принц Пер-
зи је; Принц Пер си је; прин це за; при по ве дач; про све тље ност; про фе сор 
пер сиј ског Са ид Са фа ри; про шлост; Пру нус; пу сти њак; пут сви ле; рат ник 
на сло ну; рат ни ци; реп и бра да; Ру си ја; Ру стем; Са мар канд; свој стве на 
кул ту ра; Си ри ја; си ро тан; слав на исто ри ја; сми ре ни ис точ њак; Спар-
та нац; ста нов ник Ира на; ста нов ник ста ре др жа ве; ста ри век; ста ри 
на род; ста ри на; ста рин ска опре ма за бор бу; стра нац; сту дент на раз ме-
ни; сту ден ти на раз ме ни; та ко ђе; та ман тен; там ни ји тен; та мо не ки; 
Тах масп; твр ђа ва; те пи си; те пих :-); те пих из Пер си је; ти гар; то пло; 
тра ди ци о на лан; тр го вац; Тро ја; тур бан; умет ност; фа ри се јац; Фе хим; 
филм; фин чо век; Ха физ Ши ра зи; Хо се и ни; хра бар; цар Да ри је; ци ви ли-
за ци ја; цр ве но-бе ло; црн; цр нац; црн ци; ча роб на лам па; чо век бо га те исто-
ри је; чо век из Ира на и око ли не; чо век иран ског по ре кла; чо век ко ји је ро ђен 
и жи ви у др жа ви у ко јој се го во ри пер сиј ски је зик; чо век ко ји се ди на 
ћи ли му; чу дан; чу па во; Џа ла лу дин Ру ми Ме вла на; Џе ла лу дин Ру ми; Шам; 
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Ша хан шах Ар ја ме хр Му ха мед Ре за Па хла ви; ша хи ста; Шем си Те бри зи; 
As sas sin; Ibn al Mu qa fa; kha ji it ra sa (igri ca Skyrim); Mah moud Ah ma di ne jad; 
n00b; this is Spar ta!!!!.

АНА ЛИ ЗА ПРИ КУ ПЉЕ НИХ РЕ АК ЦИ ЈА  
ПО ТЕ МАТ СКИМ ГРУ ПА МА

Ко ло ка ци је у цен тру асо ци ја тив ног по ља

Ко ло ка ци ја пер сиј ски те пих, као сте ре о тип ски спој ре чи би ла је нај-
че шћа асо ци ја ци ја на ших ис пи та ни ка на оба сти му лу са. Код сти му лу са 
Пер си јан ци лек се ма те пих ја вља се 39 пу та. Уко ли ко се њој до да ју и ре-
ак ци је те пи си 18; пер сиј ски те пи си 2; опет те пих; пер сиј ски те пих, 
он да овај по јам са 61 ре ак ци јом чи ни убе дљи во нај фре квент ни ју асо ци-
ја ци ју. Ов де би би ло упут но по ме ну ти и ре ак ци је пра ве те пи хе, ма ра ме 
и те пи са ри, као и си но ним за те пи хе у ре ак ци ја ма ћи лим 6 и ћи ли ми 2. 
Укуп но узев, број ре ак ци ја у овој те мат ској гру пи из но си 71, што чи ни 
10,2% од укуп ног бро ја при ку пље них ре ак ци ја. Код сти му лу са Пер си ја-
нац лек се ма те пих ја вља се чак 90 пу та. Уко ли ко јој до да мо и сле де ће 
ре ак ци је: пер сиј ски те пих 4; те пих :) 2; те пи си; те пих :-); те пих из Пер-
си је, он да број ре ак ци ја из но си чак 99. За јед но са дру гим ре ак ци ја ма 
ко је са др же лек се му те пих или ње не си но ни ме, ова те ма бро ји укуп но 
114 ре ак ци ја, што чи ни 16,6% од укуп ног бро ја при ку пље них ре ак ци ја 
на да ти сти му лус: ћи лим 6; про да вац те пи ха 2; ве зе те пих; ди лер те пи ха; 
из ра ђи вач те пи ха; ле те ћи те пих; ле те ћи ћи лим; ле ти на те пи ху; чо век 
ко ји се ди на ћи ли му. Ка да го во ри мо о ко ло ка циј ским спо је ви ма, вред но 
је по ме на и то да је спој пер сиј ска мач ка, иза звао је зна ча јан број ре ак ци ја 
ве за них за мач ке: (ПИ: мач ка; мач ке 5; пер сиј ске мач ке 3; два пер сиј ска 
ма чо ра; ма чи ћи; ма чо ри. ПЦ: мач ка 22; ма чак 5; пер сиј ска мач ка 3; ма чор 
2; мач ке).

Ра то ва ње

Ра то ва ње чи ни нај ве ћу те мат ску гру пу. Нај фре квент ни је су ре ак ци-
је са мор фе мом рат (ПИ: рат ни ци 19; ра то ви 9; рат 6; ра то бор ни 2; 
мно штво рат ни ка са лу ком и стре лом; ра то бо ран на род; ра то ва ња. ПЦ: 
рат ник 17; рат 3; аси р ски рат ник са ко пљем; бо жи ји рат ник; рат ник 
на сло ну; рат ни ци), уз асо ци ја ци је на кон крет не ра то ве (ПИ: Тер мо пил 
5; Спар та 4; Грч ко-пер сиј ски ра то ви; Спар тан ци 2; бит ка код Са ла ми-
не; Га у га ме ла; Грч ко пер си ски ра то ви; рат са Ати ном; Ру ско-пер сиј ски 
рат; сје ба ше их Спар тан ци; Ста ра Грч ка; су срет са Ле о ни дом у Тер мо-
пи лу; still Spar ta!!!; Ter mo pi le; this is SPAR TA!!!!. ПЦ: Спар та 3; бит ка код 
Тер мо пи ла; Грч ко-пер сиј ски рат; грч ко-пер сиј ски ра то ви; ма ра тон; Ма-
ра тон ско по ље; Спар та нац; Тро ја; this is Spa r ta!!!!), по том ре ак ци је ко је 
се од но се на на о ру жа ње (ПИ: ко пље 2; атом ска бом ба; дво ко ли ца; ко пља; 
ма че ви; ну кле ар на бом ба. ПЦ: злат ни штит; лук и стре ла; мач; оклоп; 
оруж је; ста рин ска опре ма за бор бу), као и дру ге ко је укљу чу ју рат на 
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деј ства, њи хо ве ак те ре, по сле ди це и сл. (ПИ: осва ја чи 8; вој ни ци; вој ска 
5; Гр ци; ко ња ни ци 4; бор ци; ко њи 3; осва ја ња 2; бит ка; бор ба; ко њи ца; не-
при ја те љи Ви зан ти је; осва ја ње; те шко осво ји ви; си ла; уби ство; фло та. 
ПЦ: вој ник 4; Грк; коњ 3; слон 2; брод; вој ни ци; ко њи; твр ђа ва). Овој те мат-
ској гру пи мо гли би се до да ти и ан тро по ни ми ко ји се од но се на исто риј ске 
лич но сти, уче сни ке ра то ва (ПИ: Ксеркс 8; Да ри је 7; Алек сан дар Ве ли ки 
4; Кир Ве ли ки 3; Алек сан дар Ма ке дон ски 2; Да ри је III; Да ри је Ве ли ки; краљ 
Да ри је; Ле о ни да; Рок сан да. ПЦ: Да ри је; Ксе ркс 17; Алек сан дар Ве ли ки; 
Кир; Кир Ве ли ки; краљ Да ри је; Xерxес 2; Алек сан дар Ма ке дон ски; Да рие; 
Да ри је I; Зе о нид; Крез; Ле о ни да; Тах масп; цар Да ри је).

Исто ри ја

Ова те мат ска гру па не мо же се пре ци зно одво ји ти од прет ход не, бу-
ду ћи да су по ме ну ти ра то ви, њи хо ви уче сни ци и опре ма углав ном ве за ни 
за исто риј ски кон текст. Ме ђу ре ак ци ја ма ис пи та ни ка фре квент но се ја вља 
реч исто ри ја (ПИ: исто ри ја 25; бо га та исто ри ја 2; бо га та исто ри ја и 
кул ту ра; бор ци за во ду (до бра исто ри ја во до при вре де); да ле ка исто ри ја; 
опет лек ци ја из исто ри је; пра и сто ри ја. ПЦ: исто ри ја 13; исто ри ја бо-
га та; исто ри ја ви на; лек ци је из исто ри је; слав на исто ри ја; чо век бо га те 
исто ри је), уз број не дру ге ре ак ци је ко је се од но се на про шлост (ПИ: ан-
ти ка 2; ан тич ка вој на си ла; ан тич ки свет; дав ни на; про шлост; сред њи 
век. ПЦ: ан ти ка; ар ха ич но, про шлост). У ве зи с тим тре ба на по ме ну ти 
да се за овај на род нај че шће ве зу ју при де ви стар (ПИ: ста ра ци ви ли за-
ци ја; ста ри на род 4; ста ри 3; ста ра кул ту ра; ста ра сла ва 2; стар на род; 
ста рост. ПЦ: стар 3; ста ра ци ви ли за ци ја 2; ста нов ник ста ре др жа ве; 
ста ри век; ста ри на род; ста ри на) и дре ван (ПИ: древ ни на род 8; древ на 
кул ту ра 2; древ на Пер си ја; древ ни рат ни ци; древ но; ста нов ни ци древ ног 
цар ства. ПЦ: древ на; древ на арап ска зе мља; древ на Пер си ја; древ на ци ви-
ли за ци ја; древ ни; древ ни на род; древ ност). Ту су и исто риј ски ло ка ли те ти 
и ста ре др жа ве: ПИ: цар ство 9; Пер сиј ско цар ство; Ва ви лон 6; Пер си ја 
4; Ме со по та ми ја; Пер се по лис; Са са ни ди 2; кра љев ство; Пер си ја нац; Са-
фа ви ди. ПЦ: Пер си ја 14; цар ство 3; Ва ви лон; Пер сиј ско цар ство; Пер сис 
2; краљ Пер сиј ског цар ства; Пер се по лис; Пер си јан ка; пут сви ле).

Ин те лек ту ал но и кул тур но на сле ђе

Ин те лек ту ал но и кул тур но на сле ђе Пер си ја на ца чи ни још јед ну те-
мат ску гру пу ко ја је вред на по ме на. Ова се гру па опет не мо же ја сно 
одво ји ти од прет ход не, бу ду ћи да је це ла про же та исто риј ским те ма ма. Ту 
су асо ци ја ци је ве за не за Хи ља ду и јед ну ноћ, по е зи ју, на уч на до стиг ну ћа, 
зна чај не лич но сти, књи жев ност и на у ку и слич но то ме. Што се ти че до-
стиг ну ћа пер сиј ског на ро да, по себ но се из два ја ју на у ка и умет ност (ПИ: 
кул ту ра 16; по е зи ја 5; Али ба ба 3; Ес хил; књи жев ност; умет ност 2; 1001 
ноћ; Абу Ну вас; Ала дин; Ала дин и ча роб на лам па; Ала ди ни; Амин Ма луф; 
астро но ми ја; Ба шар ибн Бурд; бо га то кул тур но на сле ђе; Ибн Си на; књи-
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жев ни ци; ма те ма ти ка; ма те ма ти ча ри; ме ди ци на; ми ни ја ту ре; Омар 
Ха јам; осни ва чи ста ре раз ви је не кул ту ре, по себ но пе сни штво; пе ро; пе-
сни ци; пи сци; ре љеф; Ру ми; умет ни ци; фи ло зо фи ја; Хе си од. ПЦ: Ала дин 
12; Ру ми 5; Ибн Си на; на у ка 2; 1001 ноћ; Ави це на; бај ка; би бли о те ка; ка ли-
гра фи ја; књи га; књи ге; кул ту ра; ле те ћи те пих; ле те ћи ћи лим; ле ти на 
те пи ху; му зи ка; Омар Ха јам; Омар Ха ји ам; Омер Ха јам; пе сник; Пер сеј; 
Пла ут; Ру стем; при по ве дач; умет ност; Ха физ Ши ра зи; Хо се и ни; ча роб-
на лам па; Џа ла лу дин Ру ми Ме вла на; Џе ла лу дин Ру ми; Шем си Те бри зи; Ibn 
al Mu qa fa). 

Ре ли ги ја

Ка да го во ри мо о про шло сти Пер си ја на ца не мо же мо је одво ји ти од 
древ не пер сиј ске ре ли ги је, па је удео ре ак ци ја ве за них за зо ро а стри зам 
са свим оче ки ван. У овој те мат ској гру пи ја вља ју се и асо ци ја ци је на шиит-
ски ислам, да на шњу ре ли ги ју пер сиј ског на ро да (ПИ: ши и ти 7; му сли ма ни 
3; За ра ту стра 2; зо ро а стри јан ци; зо ро а стри зам; ме ва ли; му џа хе ди ни; 
пре оп те ре ће ни исла мом; хри шћан ство; ши и зам; ши ти. ПЦ: За ра ту стра 
5; Ја ков 3; ши ит 2; Ја ков Пер си ја нац; Зо ро а стер; зо ро а стре јац; фа ри се-
јац; As sas sin). 

По ли ти ка

Ова те мат ска гру па је ве за на за са вре ме ну по ли тич ку исто ри ју пер-
сиј ске др жа ве и ње не ак те ре (ПИ: Иран ци 31; Иран 18; иран ски на род 4; 
Ирак 2; ди пло ма ти ја; др жа ва; жр тве За па да; из ми шље на прет ња Аме-
ри кан ци ма; иран ски на ро ди; Иран ци у Ка та ру; Ира ча ни; исто што и 
Иран ци?; нај мно го људ ни ји иран ски на род; ни су део НА ТО-а; ре во лу ци ја; 
ста ри иран ски на род; Те хе ран. ПЦ: Ира нац 39; Иран 29; Ирак; Хо ме и ни 
3; Ре за Па хла ви 2; Аја то лах Хо ме и ни; Ах ма ди не жад; Ес фа хан; или мр зи 
Иран или га обо жа ва; иран ски на род; Ислам ска ре во лу ци ја; Ис фа хан; Па-
хла ви; ста нов ник Ира на; чо век иран ског по ре кла; чо век из Ира на и околи-
не; Ша хан шах Ар ја ме хр Му ха мед Ре за Па хла ви; Mah moud Ah ma di ne jad).2 

Вред но сни су до ви и ста во ви

О пер сиј ском на ро ду га ји мо и ра зно вр сне су до ве и ста во ве ко ји се 
од но се на па мет, му др ост, до сто јан ство, пле ме ни тост и дру ге по зи тив не 
осо би не (ПИ: за ни мљи ви; го спо да; обра зо ва ни 2; ве ли ки на род; во ле ла бих 
да упо знам; го сто при мљи ви; див ни љу ди; до бри љу ди; до след ни кул ту ри; 
до сто јан ствен на род; до сто јан стве ни; ин те ли гент ни; ин те ре сант ни; 
му дра ци; на род вре дан по што ва ња; пле ме нит на род, пле ме ни то; по но сни; 
при ја те љи; су пер су; упо р ни; уче ни љу ди; уче ња ци; уче ње. ПЦ: го сто прим-
ство 2; вред но ћа; го спо дин; го сто при мљи во; до бар чо век; до след ност; 

2 Асо ци ја ци је на Ирак и Ира ча не свр ста ли смо у ову гру пу, јер оне мо гу има ти ве зе са 
па ро ним ским од но сом лек се ма Ирак и Иран.
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до сто јан ствен/а; за ни мљив; ин те ли ген тан; ин те ли гент ни; ин те ре сан-
тан; искрен; љу ба зно; му дри ис точ њак; обра зо ван; от мен; па мет ни; 
по нос; по но сан, пре фи ње ност; про све тље ност; фин чо век; хра бар). 

Од не у трал них ста во ва, ко ји укљу чу ју мно штво ре ак ци ја са ма лом 
уче ста ло шћу, из два ја мо оне ко је овај на род опи су ју нео бич ним из на шег 
угла (ПИ: ми сте ри ја 2; ми сти ка; ми стич ни; ми стич но; нео бич ни; тај-
но ви тост; чуд ни. ПЦ: ег зо ти ка 3; ег зо ти чан; ми сте ри ја; ми сте ри о зан; 
чу дан), за тво ре ним на ро дом (ПИ: кон зер ва тив ни; изо ло ва ни. ПЦ: кон зер-
ва тив ни; кон зер ва ти зам; изо ло ван; тра ди ци о на лан) ко ји нам је стран и 
не по знат (ПИ: да ле ко 2; ПЦ: да лек; да ле ки стра нац; да ле ко; стра нац), 
ко ји је ми ран (ПЦ: мир на ду ша; сми ре ни ис точ њак); лу кав (ПИ: ли си це; 
лу ка вост), си ро ма шан (ПИ: си ро ма шан на род; си ро ма штво; скром ност. 
ПЦ: си ро тан) и твр до глав (ПИ: тврд орах; твр до).

Шта не зна мо о Пер си јан ци ма?

Код сти му лу са Пер си јан ци за бе ле же но је 16 пра зних по ља, као и 10 
по ља са ин тер пунк циј ским зна ци ма (- / ... ?), што мо же мо схва ти ти као 
од су ство ре ак ци је, уз сле де ће од го во ре ко је та ко ђе мо же мо ту ма чи ти као 
од су ство ре ак ци је: ни шта 8; не знам 7; не мам; пој ма не мам. Код сти му-
лу са Пер си ја нац број пра зних по ља из но си 12, број по ља са ин тер пунк циј-
ским зна ци ма 9, уз је дан број од го во ра ко је мо же мо схва ти ти као од су ство 
ре ак ци је: не знам; ни шта 6; не мам асо ци ја ци ју 2; без асо ци ја ци је; н/а; не мам 
иде ју; ни сам си гур на. Бу ду ћи да је ан ке та ра ђе на елек трон ским пу тем и да 
се рас по ред сти му лу са ау то мат ски ме њао кад сва ког ис пи та ни ка, не може-
мо ова кав ре зул тат при пи са ти за мо ру ис пи та ни ка пред крај ан ке те, већ као 
знак да мно ги ис пи та ни ци не ма ју ни ка кву асо ци ја ци ју на да те сти му лу се. 

За сту пље не су и ре ак ци је ко је све до че о не до вољ ном по зна ва њу овог 
на ро да (ПИ: из у мр ли на род; не по зна то 2; из у мр ли; ма ло знам о њи ма; не 
по сто је?; не до вољ но по зна то; не по зна ти; не по сто је ћи на род; не ста ла 
ци ви ли за ци ја; da fuq. ПЦ: зар још по сто ји? из у мр ли на род; ма ло оба ве ште-
ња; не знам ни јед ног; не по зна јем ни јед ног; не по сто ји?; не по знат; не по-
зна то; ни кад упо зна ла). Не ки ис пи та ни ци ме ша ју Пер си јан це са дру гим 
на ро ди ма из ан ке те (ПИ: Ара пи; ви ди под Ара пин; ни су Ара пи; све ме ни 
ово исто; ско ро Ара пи; сли чан арап ском је зи ку?; Тур ци. ПЦ: Ара пин 2; 
Да ли је сли чан Ара пи ну?; као Тур чин; ком би на ци ја Ара па и Тур чи на). 

Раз лог за не по зна ва ње овог ет но ни ма ве ро ват но ле жи у чи ње ни ци 
се да нас уме сто ет но ни ма Пер си јан ци/Пер си ја нац ви ше ко ри сте ет ни ци 
Иран ци/Ира нац. Иа ко се че сто ет но ни ми по и сто ве ћу ју са ет ни ци ма, по-
сто ји раз ли ка – ет ни ци су на зи ви ста нов ни ка на се ље ног ме ста или зе мље, 
док су ет но ни ми име на на ро да, на зи ви при пад ни ка на ро да [Клајн и др. 
2008: 466].

Оста ле ре ак ци је

Зна ча јан број ре ак ци ја од но си се на ин ду стри ју за ба ве, тј. по зна те 
фил мо ве и ви део-игре (ПИ: филм 4; 300 2; филм 300; опет филм 300; Принц 
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Пер зи је; принц Пер сиј ски цр та ни; сло но ви из Agea ха а ха;3 Prin ce of Per sia. 
ПЦ: Принц од Пер си је 5; филм 300; Prin ce of Per sia 3; ви део игри ца; глу мац; 
игри ца ”Принц Пер си је”; Принц Пер зи је; Принц Пер си је; филм; kha ji it ra sa 
(igri ca Skyrim)). По том, број не чи ње ни це и де фи ни ци је (ПИ: ци ви ли за ци-
ја 8; на род 7; љу ди 4; Ари јев ци 2; брак Евро пе и Ази је; за јед ни ца; Ин до 
евро пља ни; љу ди из Пер си је; ма тер њи го вор ни ци пер сиј ског је зи ка; на род 
ко ји го во ри пер сиј ски је зик; пле ме. ПЦ: чо век 9; чо век из Пер си је 3; го вор-
ник фар си је зи ка 2; ма тер њи го вор ник пер сиј ског је зи ка; на ди мак при ја-
те ља ко ји се ба ви пер сиј ским је зи ком; осо ба из Пер си је; чо век ко ји је ро ђен 
и жи ви у др жа ви у ко јој се го во ри пер сиј ски је зик), ре ак ци је ве за не за фи-
зич ки из глед (ПИ: ле пи љу ди 2; за ли за ни; ле пи; ма ли; ни ски, не знам за што; 
там но пу ти; ће ла ви; црн ци; цр ни. ПЦ: бра да; та ман 2; ај лај нер; бр кат; 
гу ста ко са; зго дан; леп; ле по та; пла ве очи; реп и бра да; та ман тен; там-
ни ји тен; црн; цр нац; црн ци; чу па во), оде ва ње (ПИ: ле па оде ла; мин ђу ша; 
њи хо ве одо ре; тур бан. ПЦ: чал ма 3; кр зно; на род на но шња; тур бан), про-
фе си је (ПИ: ба за ри; ма те ри јал; пи ја ца; тр го ви на; тр гов ци ко ји се цен ка ју. 
ПЦ: би зни смен; пљач каш; тр го вац), по том ре ак ци је ве за не за жи вот но 
окру же ње, оби ча је, тра ди ци ју, ло кал не ре а ли је и све што упот пу ња ва ло-
кал ни ко ло рит (ПИ: пу сти ња; тра ди ци ја 3; же не у дру гом пла ну; за чи ни; 
зе мља не ку ће у пу сти њи; ка ми ле; ма ги ја; пе сак; плес око ва тре; пу сти ња-
ци; Са ха ра; хра на; чај. ПЦ: пу сти ња 4; ка ми ла; пе сак 3; де ва; зми ја; ку-
па ти ло; па ла те; пу сти њак; то пло; сре ђе но дру штво), уз бо је (ПИ: бе ли; 
жу ти; зе ле но; мно штво бо ја; ша ре ни. ПЦ: пла ва бо ја; пла во; цр ве но-бе ло), 
ти ту ле (ПИ: шах 3; аја то ла си; ша хо ви. ПЦ: принц 17; шах 2; Аја то лах; прин-
це за) и дру ге ма ње те мат ске гру пе ко је ни су по себ но зна чај не за ана ли зу.

ПО РЕ ЂЕ ЊЕ РЕ ЗУЛ ТА ТА СА ДРУ ГИМ СТИ МУ ЛУ СИ МА  
ИЗ АСО ЦИ ЈА ТИВ НОГ ТЕ СТА

Ако упо ре ди мо ет но ни ме Пер си јан ци и Пер си ја нац са дру гим ет но-
ни ми ма из на шег асо ци ја тив ног те ста, при ме ти ће мо од ре ђе не раз ли ке. 
Ет но ни ми Ара пи/Ара пин и Тур ци/Тур чин су иза зва ли ре ак ци је ко је се 
мо гу раз вр ста ти у ме ђу соб но слич не те мат ске гру пе, са слич ном уче ста-
ло шћу,4 уз број не по зи тив не и не га тив не су до ве и ста во ве – не га тив не 
ре ак ци је су на ро чи то за сту пље не код па ра Тур ци/Тур чин [Глигоријевић 
2017; 2020].5 Сти му лу си Пер си јан ци/Пер си ја нац иза зва ли су ре ак ци је које 
се мо гу свр ста ти у не што дру га чи је те мат ске гру пе, уз до ми нант не пози-
тив не су до ве и ста во ве. Ана ли за ре ак ци ја по те мат ским гру па ма по ка зу је 
да се на ше зна ње о Пер си јан ци ма ви ше за сни ва на по сред ним из во ри ма 

3 Ве ро ват но се ми сли на ви део-игру The Age of Em pi res, где се ја вља ју пер сиј ски рат-
ни сло но ви. По зна то је да су Пер си јан ци ко ри сти ли сло но ве у ра то ва њу, нпр. у би ци код 
Га у га ме ле.

4 Фи зич ки из глед, оде ва ње, ра то ва ње, ре ли ги ја, про фе си је, хи ги је на, сте пен раз ви је но-
сти, на чин ис по ља ва ња емо ци ја, ка рак тер не цр те, од нос пре ма дру ги ма и дру ге ма ње гру пе.

5 Код оба па ра сти му лу са уче ста ле су не га тив не ре ак ци је ко је се ти чу хи ги је не, ни ског 
сте пе на раз ви је но сти и ка рак тер них цр та.
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– лек ци ја ма из исто ри је ко је смо учи ли, књи га ма ко је смо чи та ли, ма сов-
ним ме ди ји ма и ин ду стри ји за ба ве – а ма ње на не по сред ним кон так ти ма, 
исто риј ским и кул тур ним ве за ма и ту ри стич ким пу то ва њи ма. Због то га 
су ове ре ак ци је ли ше не ја ке афек тив но сти иза зва не ван је зич ким окол но-
сти ма, ка кву за па жа мо код па ра Тур ци/Тур чин а ма ње и код па ра Ара пи/
Ара пин. Та ко ђе смо за па зи ли да су сти му лу си Пер си јан ци/Пер си ја нац иза-
зва ли исте ре ак ци је у цен тру оба асо ци ја тив на по ља, што ни је слу чај код 
па ро ва Ара пи/Ара пин и Тур ци/Тур чин, где се цен три асо ци ја тив них по ља 
ме ђу соб но раз ли ку ју.6 То опет мо же би ти по сле ди ца од су ства ја ке афек-
тив но сти и чи ње ни це да лек се ме Пер си ја нац/Пер си јан ци ви ше име ну ју 
не го што озна ча ва ју (да смо уме сто ет но ни ма Пер си ја нац/Пер си јан ци ода-
бра ли ет ни ке Ира нац/Иран ци, мо жда би ре зул тат био дру га чи ји). 

Што се ти че ре зул та та дру гих ау то ра ко ји су ис тра жи ва ли ет но кул-
тур не сте ре о ти пе [Gašić 2008; Дра ги ће вић 2010б; Пи пер 2010; Ми ке тић 
и др. 2013], при ме ти ли смо да се по зи тив ни су до ви и ста во ви ре ђе ја вља-
ју не го не га тив ни. Раз лог за то је из бор сти му лу са – обич но су то би ли 
на зи ви на ро да са ко ји ма смо има ли не ке рат не су ко бе или кон фликт не 
од но се, па је са свим оче ки ва но да на ши ста во ви о њи ма бу ду не га тив ни. 
Не га тив ну сте ре о ти пи за ци ју ових на ро да до дат но про ду бљу ју кул тур ни 
јаз, раз ли ке у мен та ли те ту и ме ди ји ко ји упор но по на вља ју из ве сне пред-
ста ве о њи ма. С дру ге стра не, по сто је на ро ди ко ји ма при пи су је мо ве ћи 
број по зи тив них осо би на. То су на ро ди с ко ји ма ни смо има ли ни ка квих 
рат них су ко ба и кон фли ка та и са ко ји ма га ји мо при ја тељ ске од но се.7

ЗА КЉУ ЧАК

Ре ак ци је у цен тру асо ци ја тив них по ља оба сти му лу са иза зва не су 
је зич ким окол но сти ма. Лек се ме Пер си ја нац и Пер си јан ци су код нај ви ше 
ис пи та ни ка иза зва ле ре ак ци је ин спи ри са не ко ло ка ци јом пер сиј ски те пих. 
Са не што ма њим уде лом мно ги ис пи та ни ци би ли су ин спи ри са ни и ко-
ло ка ци јом пер сиј ска мач ка. У је згру асо ци ја тив ног по ља за па жа мо и 
фре квент не ре ак ци је на Иран/Иран це, исто ри ју и исто риј ске лич но сти. 

6 Ара пи – наф та, Ара пин – цр ни/цр н; Тур ци – Осман ли је, Тур чин – бр ко ви.
7 Што се ти че ис тра жи ва ња ко је су спро ве ле Ми ке тић и Рат ко вић-Сте во вић, а ко је се 

за сни ва на сти му лу си ма из Асо ци ја тив ног реч ни ка, при ме ће но је да ве ћи на на ро да иза зи ва 
пре те жно не га тив не асо ци ја ци је ис пи та ни ка. Аме ри кан ци су де бе ли и глу пи, Цр но гор ци 
ле њи, Ен гле зи хлад ни и ушто гље ни, Бо шња ци су из ми шљен на род и из да ји це, Нем ци су на-
сил ни и агре сив ни, Ро ми/Ци га ни пр ља ви и си ро ма шни, Је вре ји на па ће ни и твр ди це, а Хр ва ти 
ло ши љу ди и из да ји це. Не ки ис пи та ни ци су чак и за Ср бе на пи са ли да су лу ди и глу пи. За Фран-
цу зе не ма из ра зит но не га тив них асо ци ја ци ја, већ до ми ни ра ју оне ве за не за ро ман ти ку, 
гра ци о зност и љу бав. У овом ис тра жи ва њу, Ру си су ока рак те ри са ни као по што ван, пра во-
слав ни брат ски на род [Мик етић и Рат ко вић-Сте во вић 2013: 116–121], а и код П. Пи пе ра до-
ми ни ра ју слич не по зи тив не асо ци ја ци је за Ру се [Пипер 2010: 232–233]. И ме ђу асо ци ја ци-
ја ма на Ки не зе упа дљи во има ви ше по зи тив них (од но се се на фи зич ки из глед, ка рак тер не 
осо би не, мар љи вост и ве дри ну) [Благојевић 2009: 60]. Дра ги ће вић у ис тра жи ва њу о Ја пан-
ци ма ка же да им се углав ном при пи су ју по зи тив не осо би не, као што су тач ност, пре ци зност 
и вред но ћа, док се Нем ци ма ви ше при пи су ју не га тив не оце не, као што су хла дан, ру жан, 
жут и пе гав [Драгићевић 2010б: 207, 209]. Га шић на во ди да о Нем ци ма нај ви ше га ји мо не-
га ти ван сте ро тип, као о „на сил ном су се ду, уве ре ном у сво ју су пер и ор ност” [Gašić 2008].
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Од те мат ских гру па нај зна чај ни је су сле де ће: ра то ва ње, исто ри ја, ин те лек-
ту ал но и кул тур но на сле ђе, ре ли ги ја, по ли ти ка и не до вољ но по зна ва ње, 
уз број не по зи тив не или не у трал не вред но сне су до ве и ста во ве. Ана ли за 
ре ак ци ја ис пи та ни ка на сти му лу се Пер си ја нац и Пер си јан ци у асо ци ја тив-
ном те сту је по ка за ла да је пред ста ва о Пер си јан ци ма у очи ма Ср ба пре-
те жно за сно ва на на по сред ним из во ри ма зна ња, као што су обра зо ва ње, 
књи ге и ма сов ни ме ди ји. По је ди не спе ци фич но сти овог на ро да че сто су 
на шим ис пи та ни ци ма би ле по зна те до тан чи на, а би ло је и до ста оних 
ко ји ма је овај на род не до вољ но по знат (или бар ни је по знат под име ном 
Пер си јан ци). Ре ак ци је ко је смо при ку пи ли о Пер си јан ци ма су, уоп ште 
узев, ли ше не ја ке афек тив но сти и не га тив не сте ре о ти пи за ци је. Уте ме-
ље не су на исто риј ским чи ње ни ца ма и пре да њи ма и обавијенe ве лом 
ми сти ке и ег зо ти ке. За нас су Пер си јан ци древ ни рат ни ци, осни ва чи 
ста ре раз ви је не кул ту ре, на род са бо га тим на уч но-умет нич ким на сле ђем, 
по том ци зна чај них исто риј ских лич но сти и но си о ци број них по зи тив них 
осо би на, као што су па мет, му др ост, до сто јан ство, пле ме ни тост и мно ге 
дру ге.
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Ori en tal pe o ples, lan gu a ges and co un tri es. The test was do ne thro ugh an on li ne sur vey. 
The re spon dents ci ted words or word gro ups that first ca me to the ir minds whi le re a ding 
the gi ven sti mu li. We ai med to an swer the qu e sti on: what our know led ge of Ori en tal pe o ples 
is ba sed on and what ste re otypes  and pre ju di ces we hold abo ut them. The at ten tion is paid 
to two of the sti mu li from the test – Per si ans and Per sian. We lo ok at the fre qu ency and 
the va ri ety of re spon dents’ re ac ti ons. Furt her mo re, we analyze gro ups of re ac ti ons that 
be long to the sa me the ma tic fi eld. Our re sults we re com pa red with ot her et hnonyms  from 
the sa me as so ci a tion test, which had pre vi o usly been analyzed in ot her re se arch pa pers. 
The most fre qu ent re ac tion was car pet/car pets, due to the com mon col lo ca tion Per sian 
car pet. Fre qu ent re ac ti ons to Iran/Ira ni ans, hi story and hi sto ri cal fi gu res we re al so fo und. 
The most sig ni fi cant the ma tic fi elds are the fol lo wing: war, hi story, in tel lec tual and cul tu ral 
he ri ta ge, re li gion, po li tics and nu me ro us po si ti ve and ne u tral jud gments and at ti tu des. 
The re fo re, it se ems that our ste re otypes , jud gments, and at ti tu des abo ut Per si ans are ba sed 
on se con dary so u r ces, rat her than pri mary. As a re sult, they lack af fec ti ve me a nings and 
ne ga ti ve con no ta ti ons. Ac cor ding to re spon dents’ re ac ti ons, Per si ans are seen as an ci ent 
war ri ors, fo un ders of an old cul tu re and ci vi li za tion, a na tion with a rich cul tu ral and 
in tel lec tual he ri ta ge, de scen dants of sig ni fi cant hi sto ri cal fi gu res and hol ders of many 
qu a li ti es, such as wit, wis dom, dig nity, no bi lity, and ot her. 
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МО РАЛ НА ОСУ ДА КО РУП ЦИ ЈЕ

КА ТА РИ НА МАЈ СТО РО ВИЋ
Ви со ка шко ла за по слов ну еко но ми ју и пред у зет ни штво

Ми тр о по ли та Пе тра 8, Бе о град, Ср би ја
ka ta ri na77maj stor@g mail.com 

СА ЖЕ ТАК: Циљ ра да је да се ука же на еле мен те мо рал не осу де ко-
руп ци је. Ко руп ци ју је мо гу ће по сма тра ти са раз ли чи тих аспе ка та. Ипак, 
нео спор но је да ко руп ци ја пред ста вља прак су ко ја је са ста но ви шта за ко на 
и мо рал них стан дар да не до пу сти ва. На кон освр та на нај зна чај ни је узро ке 
и по сле ди це ко руп ци је, ука за ли смо на мо гу ће про бле ме прав не ре гу ла-
ци је као ме ха ни зма бор бе про тив ко руп ци је. Из нет је став да је основ ква-
ли тет не стра те ги је, у том прав цу, по зна ва ње на чи на на ко ји се ко руп тив ни 
по сту пак де ша ва, те је ана ли зи ран тај по сту пак и ука за но на ње го ву етич-
ку ди мен зи ју. Пред у слов сла бље ња ко руп ци је пред ста вља ја сна свест о 
при о ри те ту мо рал ног раз ло га у од лу чи ва њу сва ког по је дин ца. У ра ду je 
за сту па но ста но ви ште да је за бра на ко руп ци је са вр ше на ду жност, те да се 
као за кљу чак на ме ће да је нео п ход но да се осна жи ва ње дру штва кре ће од 
по нов ног ус по ста вља ња хо ри зон та ба зич них мо рал них вред но сти код сва-
ког по је дин ца. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ко руп ци ја, ми то, по сту пак, мо рал ни ин те гри тет, 
са вр ше на ду жност 

ОП ШТЕ СМЕ Р НИ ЦЕ О ПОЈ МУ КО РУП ЦИ ЈЕ

Ве ли ка пре ви ра ња у еко ном ској сфе ри као и оп шта кли ма дру штве-
не оту ђе но сти и ма те ри јал не не си гур но сти на ро чи то по го ду ју си стем ском 
ка рак те ру ко руп ци је. Као узро ци ко руп ци је обич но се на во де ка рак те-
ри сти ке оп штег дру штве ног, по ли тич ког и еко ном ског раз во ја. У др жа ви 
је угро жен прав ни си стем до те ме ре да иде ја прав не др жа ве де лу је пот-
пу но не до сти жно, уто пиј ски. На чи ном на ко ји оба вља ју сво је функ ци је, 
пред став ни ци по ли тич ке ели те де гра ди ра ју по зив по ли ти ча ра, чи ја основ на 
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уло га тре ба да бу де бор ба за јав ни ин те рес. Од го вор ност но си ла ца јав них 
функ ци ја ни је тран спа рент на ни ти се та од го вор ност ла ко мо же утвр ди ти. 
Та ко ђе, оп шта дру штве на кли ма је кли ма инерт но сти, апа ти је. Као до-
дат ни фак тор не ста бил но сти ја вља ју се еко ном ска не у ре ђе ност и про цес 
тран зи ци је, ко ји ра пид но ис цр пљу ју дру штво по мно гим осно ва ма. У 
та квим окол но сти ма раз ви ће се сти хи ја ко руп тив них рад њи, па и да је 
ини ци јал но би ла са мо у кли ци при сут на, а уко ли ко је ко руп ци ја и по-
сто ја ла, из гу би ће сва ку кон тро лу.

По сле ди це ко руп ци је сву да у све ту су исте, али је ште та ко ју она 
про из во ди мно го уоч љи ви ја у не раз ви је ним дру штви ма, пре све га са не-
раз ви је ним прав ним си сте мом. Ко руп ци ја као си стем ски про блем спре-
ча ва еко ном ски раст и ти ме по ја ча ва ина че из ра же ну ди мен зи ју ма те ри-
јал не не ста бил но сти и си ро ма штва. У дру штви ма у ко ји ма су као до ми-
нант ни про бле ми ис пред ко руп ци је озна че ни си ро ма штво, не за по сле ност 
и кри ми нал, они се ме ђу соб но под сти чу. Ме ха ни зми ко руп ци је у пот пу-
но сти де лу ју с дру ге стра не и ми мо по што ва ња лич но сти, ње ног до сто-
јан ства и мо рал ног ин те гри те та. По је ди нац се тру ди да сво је од лу чи ва ње 
при ла го ђа ва и до ве де до оп ти мал ног ста ња, узи ма ју ћи у об зир све ди-
мен зи је та квог дру штве ног ам би јен та. Пре о крет по ста је го то во не мо гућ, 
јер је у оп штој на вик ну то сти на ко руп ци ју, ве о ма те шко из ве сти про ме ну 
из ко ре на. Сва кој стра те ги ји про тив ко руп ци је мо ра да прет хо ди од луч-
на во ља да до про ме на до ђе. Мо тив би мо гао да бу де до се за ње уре ђе но сти 
и си гур но сти у дру штву, исто вре ме но оја чан и по твр ђен ис ку стви ма зема-
ља ко је су се успе шно су о чи ле са ко руп ци јом. Ова кав мо тив мо ра би ти 
јак то ли ко да во ди ка де ло ва њу, да по кре не до сле дан низ по сту па ка на 
ни воу чи та вог дру штва, јер са мо же ља ни је до вољ на и она за вр ша ва огор-
че ном кон ста та ци јом ка ко је „це ло дру штво огре зло у ко руп ци ји”. Та ква 
ка рак те ри за ци ја зах те ва мно го па жње и ком плек сног ис тра жи ва ња. Већ 
је Џо зеф Нај био све стан чи ње ни це да ко руп ци ју ни је ла ко и про сто от пи-
са ти као не га ти ван фе но мен. За то он сма тра да тре ба по кре ну ти плод ну 
рас пра ву о ко руп ци ји, у све тлу чи ње ни це да лич ни по гре шни по ступ ци 
у од ре ђе ним окол но сти ма мо гу би ти ко ри сни за дру штво [Nye 1967: 417].

ПРАВ НА РЕ ГУ ЛА ТИ ВА МЕ ЂУ МЕ ХА НИ ЗМИ МА  
БОР БЕ ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ

Ме ха ни зми бор бе про тив ко руп ци је су ра зно ли ки, а за сни ва ју се на 
на шем зна њу о узро ци ма ове дру штве не де ви ја ци је. Циљ ових ме ха ни за ма 
је да се ко руп ци ја ис ко ре ни, или бар др жи под кон тро лом. Нео п ход но је 
оздра ви ти јав не слу жбе, оја ча ти ин сти ту ци је и по ја ча ти тран спа рент ност 
уло га, оба ве за и од го вор но сти слу жбе ни ка. Нај пре се, на ни воу др жа ве, 
до но си оп шта стра те ги ја за бор бу про тив ко руп ци је. Ова стра те ги ја спро-
во ди се у де ло пре ко се та за ко на, ко ји ар ти ку ли шу ци ље ве стра те ги је, 
етич ких уред би, ин сти ту ци ја ко је се на мен ски осни ва ју и кон тро лом ра да 
по сто је ћих јав них слу жби, а на ро чи то суд ства [детаљније у: Sto jilj ko vić 
2013: 135–159; Zin do vić i Stan ko vić 2012: 17–34].
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Опа сност по успех при ме не стра те ги је ле жи у огром ном би ро крат ском 
апа ра ту ко ји је по тре бан ка ко би се про пра ти ле пред ви ђе не ре фор ме, и 
лан цу од го вор но сти ко ји тај апа рат не ми нов но пра ти. По треб но је кон-
тро ли са ти то ко ве ко руп тив них рад њи ма кар на три ни воа: у оства ри ва њу 
пра ва (ко руп ци ја јав ног слу жбе ни ка ка ко би гра ђа нин за и ста оства рио 
сво је пра во, ко је га ран ту је по сто је ћи за кон), ра ди ко ри шће ња (не по сто-
је ћег) пра ва (ко је за кон не пред ви ђа, а гра ђа нин хо ће да га ко ри сти) и 
ра ди ме ња ња пра ва (при че му се са др жај или рок ва же ња за кон ског ак та 
при ла го ђа ва) [Vuković 2007: 9]. Те шко је уста но ви ти из вор ка да је реч о 
ко руп ци ји, јер се она, ка да је реч о за ко ни ма, де ша ва и на објек тив ном и 
на ме та ни воу. Онај ко ји под ми ћу је не оста вља прав ни оквир не так ну тим, 
па уну тар тог окви ра по ку ша ва да про на ђе на чин да за до во љи свој ин те-
рес. Oнај ко ји под ми ћу је, уко ли ко је до вољ но мо ћан, на пу ту ка за до во-
ље њу ин те ре са че сто ме ња ње са мог прав ног окви ра ви ди као сред ство 
до ступ но ко ли ко и не ка дру га сред ства. 

С дру ге стра не, по сто ји и опа сност пре те ра не ре гу ла ци је. У том кон-
тек сту, да ли је ис прав на Та ци то ва ин ту и ци ја, ко ји твр ди да је др жа ва 
ко рум пи ра ни ја што су у њој за ко ни број ни ји? Уко ли ко раз ми сли мо о 
по ку ша ји ма да се пот пу но уве де у за кон и та ко ре гу ли ше прак са ко ја је 
пре ма сво јој при ро ди ја ко ком плек сна, до ћи ће се у си ту а ци ју да др жа ва 
пре ма нент но до но си за ко не и под за кон ска ак та. То ме не ма кра ја јер сâм 
по сту пак ко ји по ку ша ва да се ре гу ли ше из ми че ис црп ној ре гу ла ци ји, и 
иде ја је од по чет ка по гре шна. При ро да од ре ђе них прак си је та ква да су 
оне већ уве ли ко нор ма тив но од ре ђе не, а њи хов нор ма тив ни са др жај, ко-
ли ко год из гле дао при кри вен, укљу чу је ком по нен те ко је се у ве ли кој 
ме ри опи ру ре гу ла ци ји [Babić 2002: 9]. У том слу ча ју, пре ви ше ре гу ла-
ци је до ве ло би до обе сми шља ва ња прак се, по ни шта ва ју ћи не ку ње ну су-
штин ску ди мен зи ју, и не ће би ти по ка за тељ успе ха уко ли ко од ре ђе ни од нос 
учи ни мо до ступ ни јим, јед но став ни јим. С дру ге стра не, на пра ви ће мо до-
дат ни про блем: мањ ка сло бо де и ње ног не пра вед ног огра ни ча ва ња. Не пра-
вед но је сва ко огра ни ча ва ње сло бо де ко је не по чи ва на пра ву да спре чи мо 
ште ту, ко ја је из ве сна и чи је су по сле ди це не у по ре ди во ве ће у од но су на 
оне до ко јих би до ве ло огра ни ча ва ње сло бо де. Та ко ђе, вр ло је ве ро ват но 
да ће мо се оглу ши ти о вред но сти ко је су ин кор по ри ра не у прак си о ко јој је 
реч. То не зна чи да је пот пу но од у ста ја ње од прав не ре гу ла ти ве оп ци ја, 
јер је та ко не што, ка да је ко руп ци ја у пи та њу, пот пу но не мо гу ће. 

Је дан од на чи на да се при ме ре ној и оп ти мал ној прав ној ре гу ла ци ји 
пру жи по др шка је сте фор ми ра ње те ла чи ји ће за да так би ти да осла бе 
ко руп ци ју. Ипак, сум њу у ефи ка сност до са да пред ла га них ан ти ко руп-
тив них ме ха ни за ма по овом кљу чу по ка зу је баш чи ње ни ца све при сут ног 
не по ве ре ња пре ма иде ји и ра ду по ме ну тих ин сти ту ци ја. У Ср би ји је то 
Са вет за бор бу про тив ко руп ци је. Оце на не по ве ре ња по ти че од прет по-
став ке да не по сто ји не за ви сност у ра ду овог те ла, да је ње гов рад усло-
вљен по ли тич ким ин пу ти ма и да са ма др жа ва истин ски не по др жа ва рад 
и не бри не за ква ли тет ове ин сти ту ци је. Без по ве ре ња јав но сти рад ове 
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ин сти ту ци је пред ста вља за до во ље ње фор мал ног зах те ва, а ње но по сто ја ње 
је го то во фик тив но и сва ка ко из ли шно. 

За са да се мо же за кљу чи ти да ко руп ци ја пред ста вља не ги ра ње прав-
не др жа ве на де лу. У ис тој ме ри у ко јој прав на др жа ва пред ста вља циљ 
ко јем сва ка др жа ва тре ба да те жи, ис ко ре њи ва ње ко руп ци је пред ста вља 
циљ ко јем дру штво у це ли ни тре ба да те жи. Ме ха ни зми бор бе про тив ко-
руп ци је нас при бли жа ва ју том ци љу. Но, про блем ко руп ци је не мо же се 
ре ши ти док не до ђе до про ме не све сти љу ди у сми слу под се ћа ња на зна-
чај и ну жност афир ма ци је основ них пра ва, сло бо да и оп ште си гур но сти. 

ПО ЈЕ ДИ НАЦ У КО РУП ЦИ ЈИ

Сва ко де ло ко руп ци је по вла чи не дво сми сле ну осу ду ко ја не би тре-
ба ло да за ви си од успе шно сти или не у спе шно сти при кри ва ња кон крет ног 
по ступ ка, не го би тре ба ло да се спро во ди у рав ни бри ге за ис прав ност. 
На лич ном ни воу, укло ни ти ко руп ци ју зна чи ло би укло ни ти под ло жност 
ја ком ис ку ше њу за до во ље ња ван мо рал ног ин те ре са на ште ту мо рал но 
ис прав ног. По треб но је де таљ ни је при ка за ти ко руп тив ну рад њу, као кон-
крет ну рад њу са нај ма ње два уче сни ка. На тај на чин, уви де ће мо ко ји су 
из гле ди су прот ста вља ња ко руп ци ји на ин ди ви ду ал ном ни воу, јер ту тре-
ба тра жи ти кључ успе шне стра те ги је, као ре ше ња оп штег дру штве ног 
про бле ма ко руп ци је.

У За ко ну о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је пи ше да је ко руп ци-
ја „од нос ко ји се за сни ва зло у по тре бом слу жбе ног, од но сно дру штве ног 
по ло жа ја или ути ца ја, у јав ном или при ват ном сек то ру, у ци љу сти ца ња 
лич не ко ри сти или ко ри сти за дру го га” [Za kon o Agen ci ji za bor bu pro tiv 
ko rup ci je, 2008; 2010. Član 2, stav 1]. Ви то Тан ци сма тра да је на мер но на-
ру ша ва ње прин ци па не при стра сно сти при до но ше њу од лу ка у ци љу при-
сва ја ња не ке по год но сти кључ но од ре ђе ње ко руп ци је [Антонић и др. 2001: 
10], и ти ме је на те ре ну етич ких од ре ђе ња. Ко руп тив на рад ња је по сту пак 
у ко јем уче ству ју ма кар две осо бе, ко румп тор и ко рум пи ра ни. Услед чи-
ње ни це да по сто ји ин те рес ко ји сва ки од уче сни ка пре по зна је, они од лу-
чу ју да пре ду зму рад њу ко јом би сте кли ко рист од ре ђе не вр сте. Сâм по-
сту пак ко руп ци је у ства ри под ра зу ме ва ни во ди рект них уче сни ка и ши-
рег дру штва. Већ је прет по ста вље но да је ко руп тив на рад ња по сту пак, 
и за да так овог ра да је ана ли за тог зна че ња.

Ши ре окру же ње на раз ли чи те на чи не мо же би ти ан га жо ва но у ко руп-
тив ној рад њи, и то за ви си од то га на ко ји на чин се они пре ма ко руп ци ји 
од но се. Кон текст ши рег дру штве ног окру же ња и ње гов зна чај по ста ју 
ја сни уко ли ко по сма тра мо ко руп тив ни акт као рад њу у ко јој ства ри функ-
ци о ни шу по прин ци пу ана ло ги је са си ту а ци јом ко ја је у те о ри ји ига ра 
по зна та као „за тво ре ни ко ва ди ле ма”. Украт ко, за тво ре ни ко ва ди ле ма 
ба ви се стра те ги јом по на ша ња две стра не, где сва ка стра на тре ба да до не-
се од лу ку о то ме да ли ће са ра ђи ва ти или ће да са бо ти ра. Сва ка од лу ка 
но си ри зик и при ма мљи ва је због до би ти ко ју мо же да до не се, али је ва жно 
ура чу на ти по на ша ње дру ге стра не. Прет по став ка је да ме ђу уче сни ци ма 
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не по сто ји мо гућ ност до го во ра. По сто ји не ко ли ко оп ци ја у ше ми ко руп-
ци је (Та бе ла 1). 

Онај чи ја је уло га да да је 
ми то (ко румп тор) би ра  

да уче ству је у ко руп ци ји 

Ко румп тор би ра да не 
уче ству је у ко руп ци ји 

О нај чи ја је уло га да при ма ми то 
(ко рум пи ра ни) би ра да уче ству је 
у ко руп ци ји

Оп ци ја А Оп ци ја Б

Ко рум пи ра ни би ра да не  
уче ству је у ко руп ци ји Оп ци ја В Оп ци ја Г

Та бе ла 1. Оп ци је у си ту а ци ји ко руп ци је

Оп ци ја А је мо гућ ност у ко јој обе стра не би ра ју са рад њу. Уко ли ко 
ко румп тор ини ци ра по сту пак, то зна чи да је он по ну дио ми то и да га је 
дру га стра на при хва ти ла, чи ме је по ста ла ко рум пи ра ни. Уко ли ко ко рум-
пи ра ни (по тен ци јал но) ини ци ра ко руп ци ју, на тај на чин што тра жи ми то 
и ко румп тор при ста не да га дâ, чи ме се ко руп ци ја успе шно ре а ли зу је и 
ко рум пи ра ни до слов но по ста је ко рум пи ра ни. Пер фид ност и сте пен тран-
спа рент но сти ну ђе ња и тра же ња ми та на жа лост ан га жу ју све рас по ло-
жи ве по тен ци ја ле ин те лек та и кре а тив но сти ак те ра. У оп ци ји А обе стра-
не су за до вољ не уко ли ко се по сту пак ко руп ци је не от кри је и од лу ка о 
са рад њи до жи вља ва се као ме ђу соб на по моћ у обо стра ном ин те ре су. 
Ште та услед не мо рал ног и не ча сног по на ша ња, ко је је у осно ви ко румп-
тив ног по ступ ка као пре сту па, не угро жа ва пер цеп ци ју ове са ра да ње као 
ме ђу соб не по мо ћи. 

Оп ци ја Б је ва ри јан та у ко јој ко рум пи ра ни би ра са рад њу, док ко румп-
тор не при ста је. То зна чи или да је (по тен ци јал но) ко рум пи ра ни тра жио 
ми то, а да је ко румп тор од био да га дâ и на тај на чин ни је хтео да при-
хва ти уло гу ко румп то ра, или да је ко румп тор од лу чио да не уче ству је у 
„игри” ко руп ци је зна ју ћи о че му се ра ди. Ко румп тор ни је ни до шао у 
си ту а ци ју да ди рект но од би је да дâ ми то. Це ло ку пан те рет кри ви це и 
осу де је у овој оп ци ји на стра ни ко рум пи ра ног, осим уко ли ко мо тив од-
би ја ња да се дâ ми то ле жи у не ком про ра чу ну о не ис пла ти во сти или 
не си гу р но сти до ла ска до ци ља, а не у од би ја њу на осно ву чи сто мо рал ног 
раз ло га.

У оп ци ји В ко румп тор би ра са рад њу, а (по тен ци јал но) ко рум пи ра ни 
би ра да не уче ству је у ко руп ци ји и та ко не по ста је до слов но ко рум пи ра-
ни. Та ко се „игра” ко руп ци је не ре а ли зу је по што по ста је ја сно да не по-
сто ји дру ги „играч”, тј. због чи ње ни це да не по сто ји спрем ност дру ге 
стра не да по не се уло гу ко рум пи ра ног. Ов де је це ло ку пан те рет кри ви це 
и осу де на стра ни оно га ко ји ну ди ми то и ко ји на тај на чин по ку ша ва да 
ре гу лар ну прак су скре не на ток ко руп ци је и пра ви ла ко ја ту ва же. Уко ли-
ко мо ти ви ко рум пи ра ног да од би је ми то ни су про ис те кли из чи сто мо рал-
них раз ло га, већ уко ли ко он ства ра ком пе ти тив ност ме ђу по ну ђа чи ма мита 
с ци љем да до би је што ви ше, он да по сто ји обо стра на кри ви ца.
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Оп ци ја Г је оп ци ја у ко јој обе стра не би ра ју да не уче ству ју у ко руп-
ци ји. Од лу ка мо же би ти чи сто мо рал но мо ти ви са на, што је иде ал ко јем 
би тре ба ло те жи ти. То зна чи да је ко руп ци ја пре по зна та као прак са ко ја 
је не ча сна и прин ци пи јел но по гре шна, без об зи ра на мо гу ћа по бољ ша ња 
у по ло жа ју обе стра не. У од су ству та квог мо ти ва од лу ка о не са рад њи и 
не у че ство ва њу мо же да бу де ре зул тат за јед нич ке про це не праг ма тич ког 
ка рак те ра, ко ја се ти че ви со ког сте пе на ри зи ка или не ке вр сте не ис пла-
ти во сти. Ов де има мо по сла са од ре ђе ним са ме ра ва њем, за раз ли ку од 
од би ја ња на осно ву мо рал ног мо ти ва. Од лу ка о не са рад њи обе стра не 
та ко ђе мо же би ти ре зул тат по је ди нач них од лу ка за ко је се ис по ста ви ло 
да ко ин ци ди ра ју. 

Ана ло ги ја са за тво ре ни ко вом ди ле мом не мо же у свим окол но сти ма 
да бу де пот пу на, јер у од ре ђе ним сце на ри ји ма прак су ко руп ци је уче сни ци 
ре а ли зу ју на осно ву ди рект не ме ђу соб не ко му ни ка ци је и до го во ра, што 
ни је у скла ду са по ла зном прет по став ком ко ја од ре ђу је оквир за „за тво-
ре ни ко ву ди ле му”. На по ме ни мо још и то да је нај по жељ ни ја оп ци ја Г, и 
то у ва ри јан ти чи сто мо рал не мо ти ва ци је. Уко ли ко узи ма мо у об зир етич ке 
стан дар де, он да по ме ну та ва ри јан та оп ци је Г сва ка ко пред ста вља Не шов 
екви ли бри јум. 

Ко руп тив на рад ња као по сту пак

По сту пак је пред мет мо рал не ана ли зе и то је рад ња ко ју сло бод но и 
на мер но би ра мо. Прет по став ка тог из бо ра је зна ње о ре ле вант ним ка рак-
тери сти ка ма ал тер на ти ва. Још је Ари сто те ло ва за ми сао би ла да са мо вољ-
не рад ње мо гу да бу ду пред мет по хва ле или по ку де, да у њи ма је ди но 
до ла зе до из ра жа ја вр ли не и по ро ци. Ка да је реч о под ми ћи ва њу, прет-
по став ка етич ке ана ли зе је то да су и при ма лац и да ва лац ми та од лу чи ли 
сло бод но и у зна њу да у то ме уче ству ју. Њи хо ва рад ња је вољ на рад ња, то 
је по сту пак. 

Због че га је ко руп ци ја мо рал но ло ша? На ме ром да се под ми ти, же ља 
је да се обез бе ди бо љи по ло жај од оног ко ји нам тре нут но при па да. Од-
лу чу ју ћи се да при ми мо ми то, ко ри сти мо то што смо у при ли ци да о 
суд би ни љу ди или ор га ни за ци ја од лу чи мо на раз ли чи те на чи не, па свој 
ин те рес ве зу је мо за јед ну од ал тер на ти ва. Прет по став ка је да мо же мо да 
од лу чи мо на раз ли чи те на чи не, а да лич ни ин те рес мо ти ви ше пре ва гу 
ка од ре ђе ној ал тер на ти ви. Не по сто ји или се за та шка ва објек тив ни раз лог 
ко ји би ина че, без ин тер вен ци је у ви ду ми та, јед но знач но и ко нач но пре-
су дио у ко рист од ре ђе не оп ци је. Уко ли ко се оба вља у ко руп ци ји, од лу чи-
ва ње до би ја дру га чи је обри се, а ка рак тер ра ци о нал но сти при од лу чи ва њу 
бит но се ме ња, па се ре до след пре фе рен ци ја тран сфор ми ше. По сто је две 
ранг-ли сте при о ри те та: јед на, ко ја би на ста ла у усло ви ма ка да из о ста је 
под ми ћи ва ње (А), и дру га, ко ју фор ми ра си ту а ци ја под ми ћи ва ња (Б). 
Уко ли ко А и Б ра ди кал но од сту па ју, та да је лич ни ин те рес уче сни ка у 
ко руп ци ји та ко ђе ра ди кал но ути цао на јед на кост ини ци јал них шан си, и 
ра ди се о пред ме ту из у зет не мо рал не осу де. Ти ме је дру штво оста ло без 
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рав но прав но сти и јед на ког по што ва ња, што су осно ве на ко ји ма по чи ва ју 
сва људ ска пра ва. У та квој си ту а ци ји до ла зи до обе сми шља ва ња за слу ге, 
ко ја је ре ле вант на јер до во ди од лу чи ва ња из ме ђу два кан ди да та до из бо-
ра јед ног, пре не го не ког дру гог. Уко ли ко су од сту па ња лан ца Б у од но су 
на ла нац А не знат на, то се мо же раз ло жи ти ба рем на два слу ча ја.

У пр вом слу ча ју од сту па ње је та кво да бит но ме ња по ло жај јед ног 
по је дин ца, при ба вља ју ћи му та ко при ли ку ко ја му ина че не при па да. Овај 
слу чај мо ти ви сан је ми том раз ли чи тог ка рак те ра, би ло да се ра ди о нов-
цу или ре ла ци ја ма ко је су оп те ре ће не спе ци фич ним са др жа јем, ка кве су, 
ре ци мо, род бин ске или при ја тељ ске ве зе. Ов де ми то де фи ни ше мо као 
про да ју „не че га што се не про да је или се не мо же про да ва ти” [Babić 2002: 
63]. Та ко ђе на ру ша ва мо јед на кост ини ци јал них шан си, прин цип за слу ге 
и основ не ху ма не вред но сти. Ово је прин ци пи је лан мо рал ни пре кр шај 
јер, Кан то вим је зи ком го во ре ћи, сма тра мо да Не под ми ћуј! пред ста вља 
ап со лут ну ду жност.

У дру гом слу ча ју од сту па ња лан ца Б у од но су на ла нац А мо гу би ти 
не знат на, та ко да не ме ња по ло жај ни јед ног по је дин ца на ранг-ли сти, већ 
су то од сту па ња у ре фе рент ним вред но сти ма на осно ву ко јих фор ми ра мо 
ранг-ли сту. Она су ире ле вант на, јер не до во де до про ме не по ло жа ја кан-
ди да та. Ко руп ци ја ов де слу жи да спре чи про ме ну ранг-ли сте. Ми то се 
да је ка ко би се укло ни ло ис ку ше ње при ма о ца ми та да про ме ни ре до след, 
уко ли ко не ко за то по ну ди ми то. Да ва лац ми та хо ће да се оси гу ра да ће 
по ло жај, ко ји би му ина че при пао, за и ста ус пе ти да за у зме. Ова по тре ба 
да се оси гу ра по ло жај за сно ва на је на прет по став ци да је да ва ње ми та 
ина че уо би ча је на прак са, и да уз др жа ва ње од при ма ња и да ва ња ми та 
тре ба до дат но мо ти ви са ти. Чи ни се да је нај ве ћи иза зов за етич ку ана ли зу 
баш ова си ту а ци ја. У сва ком опи су си ту а ци је у ко јој до ко руп ци је до ла зи 
ве о ма је ва жно да нај пре ја сно одво ји мо уло ге при ма о ца и да ва о ца ми та.

При ма лац и да ва лац ми та

Нај пре, уо ча ва мо да аси ме три ја по ло жа ја при ма о ца и да ва о ца ми та 
је сте нај ви дљи ви ја у си ту а ци ји ка да не до ла зи до про ме не ранг-ли сте. 
Уко ли ко би то био је ди ни па ра ме тар за оце ну мо рал не ис прав но сти, онда 
не би смо има ли основ за мо рал ну осу ду. Али то ни је слу чај.

У осно ви, ова си ту а ци ја по ка зу је да је у уло зи при ма о ца ми та за ло-
же на афир ма ци ја под ми ћи ва ња као прак се, као сред ства до ла ска до ци ља. 
Ту по ста је очи глед но да ко руп ци је не би би ло да не ма при ма о ца. Ко руп-
тив на рад ња је оп те ре ће на не из ве сно шћу: да ва лац ми та нај пре про це њу је 
да ли је то сред ство ко је се при ме њу је и на ко ји на чин, јер га, уко ли ко се 
од лу чи да то сред ство иза бе ре, за ни ма успех. Не по сто ји ја сна га ран ци ја 
успе ха. Де ша ва се да се над ме та ње на ста ви и да се за исту ствар тра жи 
по нов но да ва ње ми та, уко ли ко то окол но сти до зво ле. Не из ве сност ва ри ра 
у за ви сно сти од сте пе на опа сно сти ко је но си раз от кри ва ње или сте пе на 
спрем ност дру штва да се од у пре ко руп ци ји. Уко ли ко ова спрем ност изо-
ста је, за кон ска ка зна се до жи вља ва као обич на фор мал ност, а пред ста ва о 
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мо рал ној не ис прав но сти не ста је, с ла ко ћом са ко јом се ми то пре фор му-
ли ше у про ви зи ју.

По че так под ми ћи ва ња је сте са зна ње о спрем но сти при ма о ца да при-
ми ми то. То ипак зна чи да под ми ћи ва ње по чи ње у све сти да ва о ца ми та, 
јер он вр ши ту вр сту про це не и он уво ди ту ди мен зи ју као по тен ци јал но 
до ступ ну. Еле мент пре ва ре, ко ји је за ло жен у ко руп ци ји, ула зи у игру са 
том про це ном. Ме ђу тим, у си ту а ци ји у ко јој ко румп тор да је ми то ка ко би 
до био не што што му ина че при па да, мо же се де си ти да фак тич ка пре ва ра, 
ми мо оп штег ам би јен та пре ва ре у ко ме се то де ша ва, је сте пот пу но на 
стра ни при ма о ца ми та. При ма лац ми та „ула же се бе, свој мо рал ни ин те-
гри тет, на је дан на чин на ко ји да ва лац ми та не чи ни” [Babić 2002: 63].

Мо рал ни ин те гри тет зна чи да смо спрем ни да и сна жне ван мо рал не 
ин те ре се жр тву је мо из мо рал них раз ло га. Ко руп ци ја је ти пи чан при мер 
од су ства мо рал ног ин те гри те та, јер се ту де ша ва не што пот пу но су прот-
но мо рал ном ин те гри те ту. Ту се, по сред ством пре ва ре, кри шом и уз до-
дат на ту ма че ња, ко ри сти по ло жај ка ко би се на ру шио по ре дак за сно ван 
на пра вед но сти. Ого ље но, кр ше се ду жно сти ко је овај по ло жај, из вор но 
и без до дат них ту ма че ња, до но си, тј. по ло жај се зло у по тре бља ва. Да кле, 
вр ши се усту пак не че му што се да про да ва ти и са чим се мо же тр го ва ти, 
а пре не бре га ва се зах тев оно га са чим се не мо же тр го ва ти. Због то га и 
ка же мо да се ра ди о од су ству мо рал ног ин те гри те та, јер, да ни је та ко, 
мо ра ли би смо твр ди ти да је мо рал ни ин те гри тет мо гу ће про да ти. 

Да ва лац ми та пре по зна је од су ство мо рал ног ин те гри те та код при-
ма о ца ми та. Он по ку ша ва да ко ке ти ра са бес ком про ми сно шћу мо рал ног 
зах те ва, и то до во ди до кул ми на ци је у тре нут ку од лу ке да при ста не на 
да ва ње ми та. Он при хва та пра ви ла јед не игре ко ја по сто ји на осно ву 
спрем но сти при ма о ца ми та да ми то при ми. Уко ли ко не би при хва тио, та 
игра не би пре ста ла да по сто ји. Да кле, пре ма по ла зној прет по став ци, 
не ко дру ги би ис ко ри стио при ли ку ко ја му ини ци јал но не при па да, не го 
би при па да ла оном ко ји од у ста је од чи та вог окви ра. Та ко би смо има ли 
про ме ну ранг-ли сте и ве ћа по ме ра ња у прав цу не прав де. Уко ли ко ипак 
од лу чи да сле ди пра ви ла на мет ну те игре, да ва лац ми та до би ја оно што 
му ина че сле ду је у окол но сти ма у ко ји ма су до ступ на са мо ле ги тим на 
сред ства. Мо рал на не ис прав ност да ва о ца ми та у тој си ту а ци ји би се пре 
мо гла на зва ти сла бо шћу ко ју ана ли за да тих окол но сти оправ да ва, а то је 
сла бост да се од у пре уко ре ње ној не прав ди. Оче ки ва ти про ме ну та квог 
ста ња зна чи ло би оче ки ва ти од да ва о ца да бу де мо рал ни хе рој. Да ли је 
за и ста у ам би јен ту си стем ске ко руп ци је зах тев да се ко руп ци ји од у пре 
акт мо рал ног хе ро и зма? Ево не ких раз ло га у при лог то ме.

Чи ни се да је мно го лак ше при ма о цу ми та да за др жи свој ин те гри тет 
и не под лег не ис ку ше њу не ког ван мо рал ног ин те ре са, не го да ва о цу ми та 
да у на мет ну тим окол но сти ма оду зме се би при ли ку да до би је оно што му 
ина че при па да. Обич но по сто ји ла нац оства ри ва ња при ти ска ка ко би се 
дис кре ди то вао зах тев мо рал не ис прав но сти. Тај ла нац мо же би ти на стра-
ни при ма о ца ми та, при че му до ла зи до по де ле ми та или ком пен за ци је 
пре ко дру гих услу га. Та ко ђе, при ма лац ми та мо же ак тив но да пре у зме 
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уло гу и да не че ка про це ну по тен ци јал ног при ма о ца. При ма лац мо же да 
из ну ђу је ми то, и да сво ју по тре бу пред ста ви као по тре бу да ва о ца ми та. 
Он пред ла же је дан дру ги угао гле да ња, на на чин уце не, и ту се моћ раз-
у зда но зло у по тре бља ва. Да ва о цу, ну ждом, по ста је ја сно да је по треб но 
да под ми ћу је и ка ко би за др жао оно што има, са мо за то што му при па да 
ни же ме сто у дру штве ној ле стви ци. Са ста но ви шта етич ке ана ли зе, ов де 
се не ра ди о до бро вољ ним рад ња ма, већ се ра ди о при ну ди, ко ја ме ња 
ка рак тер од лу чи ва ња. Да ли је и у ко јој ме ри да ва лац ми та та да уче сник 
или све док до га ђа ја? И у екс трем ним окол но сти ма, у гра нич ним ег зи-
стен ци јал ним си ту а ци ја ма, ка ква је рат, по сто ји мо гућ ност сло бод ног 
из бо ра ко јом се во ља мо же од у пре ти при ну ди уко ли ко по сто ји ја сан 
при о ри тет.

Не под ми ћуј! као мо рал на ду жност

У до са да шњој ана ли зи по је ди них аспе ка та ко руп ци је, на ни воу ин-
ди ви ду ал ног по сту па ња, би ли смо скло ни тврд њи да Не под ми ћуј! тре ба 
да бу де ап со лут на ду жност. Оста је да по ја сни мо шта то зна чи и у ком 
сми слу го во ри мо о ап со лут ној ду жно сти. Ка ко би смо тај при каз олак ша-
ли, иза бра ће мо про бле ма ти ку по слов не прак се и етич ку ана ли зу ко ја се 
на њу од но си. На ро чи то ће мо се освр ну ти на раз ма тра ња Нор ма на Бо у-
ви ја (Nor man Bo wie), ко ји ма је ука за но на пред но сти при ме не Кан то ве 
етич ке кон цеп ци је у по слов ној ети ци. 

Сту па ју ћи на тло ана ли зе мо рал не ис прав но сти, ми сту па мо на тло 
ду жно сти и мо рал ног за ко на. Ис пред свих ду жно сти је ду жност да се 
по шту је мо рал ни за кон. То је због то га што смо ми сло бод ни и та ко смо 
у мо гућ но сти да би ра мо по сту пак ко ји ће мо учи ни ти, уз мо гућ ност да 
иза бе ре мо и не што што је ло ше. У све ту у ко ме би сви ла га ли и у ко ме 
ни ко не би одр жао обе ћа ње би ла би обе сми шље на ко му ни ка ци ја. Због 
то га су то при ме ри са вр ше них, ап со лут них ду жно сти. Њих де тек ту је мо 
про це сом ло гич ке уни вер за ли за ци је: кон тра дик тор но би би ло хте ти да 
сви ла жу, и то на ло гич ком ни воу. Ка да је реч о не са вр ше ним ду жно сти-
ма, а при мер за та кву ду жност је по моћ дру го ме у не во љи, оне про ла зе 
тест ло гич ке уни вер за ли за ци је. Кон та дик ци ја се ја вља на прак тич ком 
ни воу, јер ми мо же мо и да по мог не мо и да не по мог не мо, а у то ме и је сте 
сми сао сло бо де и те жи на мо рал не од лу ке. За са вр ше не ду жно сти ва жи 
зах тев ап со лут не за бра не (Не ла жи!), док је зах тев не са вр ше не ду жно сти 
ис ка зан афир ма тив но (По мо зи дру го ме у не во љи!).

Ка да је реч о би зни су, Бо у ви као са вр ше не ду жно сти пред ла же за бра-
ну ла га ња, пре ва ре и за не ма ри ва ња по ве ре ња, док је не са вр ше на ду жност 
пру жа ње сми сле ног ра да [Bo wie 1999: 38]. По ме ну те са вр ше не ду жно сти 
та кве су јер пред ста вља ју ми ни мум ко ји омо гу ћа ва по сто ја ње по слов не 
прак се. Основ за та кву тврд њу је вред ност уни вер зал ног по што ва ња, која 
нас спре ча ва да љу де тре ти ра мо као ства ри. Љу ди има ју до сто јан ство, због 
сло бо де и од го вор но сти ко је су им свој стве не. У том сми слу, при си ла и пре-
ва ра пред ста вља ју ди рек тан атак на на шу ау то но ми ју, јер оне мо гу ћа ва ју 
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из бор ко ји би смо ина че на пра ви ли, да ни је би ло пре ва ре и при си ле [Bo wie 
1999: 48–49]. Во ђе ни лич ним ин те ре сом, љу ди се од ри чу оно га што чи ни 
основ њи хо ве при ро де као мо рал них би ћа. То се не де ша ва уко ли ко по-
сто ји свест о то ме да је основ на ду жност, ис пред свих дру гих ду жно сти, 
ду жност по што ва ња мо рал ног за ко на. „Сло бод на во ља ко ја же љу ста вља 
ис пред мо рал но сти жр тву је сво ју сло бо ду ни за шта” [Kor sga ard 1996: 167].

Про бле му ко руп ци је мо же мо при пи са ти исти мо рал ни ста тус као 
пре ва ри и при си ли. По сто ји, да кле, из ри чи та за бра на ко руп ци је и Не 
под ми ћуј! је са вр ше на ду жност. До пу сти ти из у зе так зна чи ло би обе сми-
сли ти чи тав низ дру штве них прак си. Пре кр ши мо ли ову ду жност ми 
ни смо про сто на пра ви ли је дан од пре кр ша ја, ми смо дис кре ди то ва ли 
мо рал ни оквир и по ни шти ли смо при о ри тет ду жно сти да се по шту је мо-
рал ни за кон. 

ЗА КЉУ ЧАК

Оп шта кли ма са вре ме ног дру штва обе ле же на је бор бом за ин те рес. 
Та кав ам би јент се од ра жа ва на ка рак тер од лу чи ва ња, ко је, го то во ис кљу-
чи во, сле ди па ра диг му ин стру мен тал но сти, тј. во ди се ин те ре сом. То пого-
ду је ко руп ци ји, као јед ном од на чи на да се до за до во ље ња ин те ре са до ђе.

Пред у слов под ми ћи ва ња је свест да по сто ји спрем ност за та кав по-
сту пак. Ка да да ва лац ми та то пре по зна (уко ли ко ни је реч о из ну ђи ва њу), 
на ње му је да од лу чи да ли ће оства ри ти не што што је до та да би ла мо-
гућ ност. Да ва њем ми та оства ру је се под ми ћи ва ње. Осу је ти ти под ми ћи-
ва ње зна чи ло би уки ну ти по у зда ност ве ро ва њу у то да ће са кри ва ње 
пре ва ре ути ца ти на ис прав ност по ступ ка. 

Из ме ђу да ва о ца и при ма о ца ми та фор ми ра се спе ци фи чан од нос. 
Они ин ту и тив но осе ћа ју да при па да ју окви ру у ко ме су не ле ги тим на 
сред ства до зво ље на и раз ма тра ју их по ефи ка сно сти, а не пре ма њи хо вој 
ис прав но сти. Ме ђу њи ма по сто ји од нос по ве ре ња због за јед нич ког уче-
шћа у пре ва ри, ко ја зах те ва тај ност. По ве ре ње је оси гу ра но обо стра ним 
осе ћа јем да се од дру ге стра не за ви си. 

Ме ђу тим, нај ве ћи про блем је из о ста нак јав не осу де, због то га што 
ко руп ци ја по ста је све при сут ни је сред ство до ла ска до ци ља. Љу ди су на 
ко руп ци ју на ви кли, и ве ћи ном су по во дом то га апа тич ни, све сни сво је 
не мо ћи. Ме ха ни зми у ру ка ма др жа ве по ста ју фор мал ни оквир ко ји се не 
по шту је, за ко ни и од лу ке су до ва се не спро во де. Уз то, не ма ка жња ва ња 
оних ко ји јав но из и гра ва ју др жа ву и ње не слу жбе, јер др жа ва че сто уче-
ству је у ко руп ци ји. Не ка жње ни по ста ју хе ро ји и вас пит ни узо ри. У при лог 
то ме го во ре по да ци по но вље них ис тра жи ва ња ТНС Ме ди ум Га луп-а (2009, 
2010, 2012), пре ма ко ји ма око 90% љу ди у Ср би ји сма тра да је ко руп ци ја 
код нас уо би ча је на. 

У кон тек сту мо рал не осу де ко руп ци је, ва жно је ис та ћи ин ди ви ду ал ну 
ди мен зи ју, и са тим у ве зи етич ке ана ли зе као по ла зи шта стра те ги је ко ја 
би мо гла има ти из гле де на успех. Та ква стра те ги ја тре ба да по ку ша да 



609

ар ти ку ли ше и да се су о чи са узро ци ма мно гих дру штве них ано ма ли ја, а 
не са мо ко руп ци је. По ла зи ште тог тра га ња је чи ње ни ца да то што је не ка 
прак са при хва ће на, не зна чи да је она при хва тљи ва, тј. ис прав на. При сут-
ност ко руп ци је све до чи о пре ћут ном кон сен зу су љу ди ко ји је на стао услед 
сла бо сти и од су ства мо рал ног ин те гри те та, али не све до чи о то ме да је 
то прак са ко ја ће ика да по ста ти оправ да на. Ра ди се о при ну ди ко ја је упе-
ре на про тив основ них вред но сти људ ског дру штва. Ре ша ва ње про бле ма 
мо ра да укљу чи ожи вља ва ње тих вред но сти, јер при ну да, ко ли ко год 
упо р на и по по сле ди ца ма дра стич на би ла, не ства ра пра во. Сли ко ви то го-
во ре ћи, то што нам се чи ни да у дик та ту ри не ма ко руп ци је, то са мо зна-
чи да ни смо до вољ но упу ће ни у њен ка рак тер. У на ци стич кој Не мач кој 
ко руп ци ја ни је би ла до ступ на чу ва ри ма кон цен тра ци о них ло го ра, али 
на ци стич ком вр ху је сте [Антонић и др. 2001: 20]. Да кле, и цен тра ли зо ва на, 
и по те кла из пре ве ли ких овла шће ња чо ве ка по пут Ге рин га, ко руп ци ја у 
осно ви је сте ин ди ви ду ал ни чин, мо рал но не ис пра ван по сту пак.
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SUM MARY: The de fi ni tion of cor rup tion, as well as the set of pro blems that cor-
rup tion ra i ses, are fun da men tally chan ging due to the dif fe rent an gle from which we 
per ce i ve it. Usu ally we ci te so ci o lo gi cal, le gal, eco no mic, po li ti cal, psycho lo gi cal, et hi cal 
as the most com mon di men si ons of this ge ne ral so cial pro blem. This phe no me non is 
re pre sen ted by the ele men tary de fi ni tion of cor rup tion as an abu se of pu blic of fi ce for 
per so nal in te rest. At the he a rt of this phe no me non is a con flict bet we en the ge ne ral in te rest 
and the self-in te rest, in cir cum stan ces whe re the pri o rity of self-in te rest is il le gi ti ma te. 
In this pa per, we ha ve pro vi ded the bac kgro und of the most sig ni fi cant ca u ses and con-
se qu en ces of cor rup tion, emp ha si zing the pos si ble pro blems with le gal mec ha nisms. 
Cor rup tion is a cri mi nal of fen se and thus su bject to le gal re gu la tion. This re gu la tion is 
not suf fi ci ent to era di ca te cor rup tion. Cor rup tion to day is de va sta ting and thre a tens the 
fun cti o ning of the so ci ety as a re gu la ted system. We pro vi ded an analysis of this pro cess 
and po in ted out its et hi cal di men si ons. The aim of the pa per is to hig hlight the im por tan ce 
of the an ti-cor rup tion stand po int as an ab so lu te duty. If every in di vi dual adop ted Do Not 
Bri be!, on a per so nal le vel, as a per fect duty, cor rup tion wo uld stand no chan ce. The re fo re, 
we sho uld de cen tra li ze at ten tion from the le gal and ot her di men si ons to the et hi cal di men-
sion of the pro blem of cor rup tion. We ha ve shown in the pa per that a cle ar de ci sion not 
to par ti ci pa te in cor rup tion due to its mo ral wrong is a ne ces sary con di tion if it aims at 
we a ke ning en tren ched bri bery prac ti ces. That de ci sion is the mat ter of mo ral in te grity. 
The con clu sion is that any so cial an ti-cor rup tion stra tegy must sta rt from the analysis of 
cor rup tion as an ac tion which is su bject to et hi cal analysis.

KEYWORDS: cor rup tion, bri be, mo ral ac tion, mo ral in te grity, per fect duty
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СА ЖЕ ТАК: Над Ср би јом и све том над ви ја се ви ше слој на и по свој 
при ли ци да ле ко нај те жа еко ном ска кри за у ко лек тив ном пам ће њу. Еко ном-
ска и здрав стве на кри за те сно су ис пре пле та не и пот хра њу ју јед на дру гу 
у спе ци фич ној вр сти еко ном ске и етич ке на год бе. По слу жив ши се ал ге-
бар ским кон ту ра ма но ве, ма кро е ко ном ске вер зи је вре ме шних епи де ми о-
ло шких мо де ла, у овом ра ду син те ти са но је низ ро бу сних ма кро е ко ном ских 
им пли ка ци ја пан де ми јом из ну ђе них јав них по ли ти ка. На кон што је по ка-
за но због че га су за го вор ни ци епи де ми о ло шког нео ли бе ра ли зма и спон та ног 
про ку жа ва ња у озбиљ ној за блу ди, из не ти су ар гу мен ти и про тив ода бра не 
стра те ги је бор бе са ко ро на ви ру сом ка ква се спро во ди(ла) у Ре пу бли ци 
Ср би ји. Осим ко рек тив них пре по ру ка у по гле ду упра вља ња епи де ми јом, 
у ра ду је по ну ђе на и ана ли за ма кро пру ден ци јал не и ан ти кри зне по ли ти ке 
ма лих отво ре них при вре да по пут Ср би је у кон тек сту еко ном ско-фи нан-
сиј ске кри зе ко ја тек узи ма ма ха.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ма кро е ко ном ска вер зи ја ЅIR мо де ла, им пли ка ци је 
ода бра не јав не по ли ти ке за здрав стве ну и фи нан сиј ску кри зу, ме ре пру-
ден ци јал не и ан ти кри зне по ли ти ке, Ср би ја

JEL кла си фи ка ци ја: E65, E70, F38, G01, H12, I18

It is not the fall that kills you, it is the sud den stop at the end
Do u glas Adams

Tar di o ra sunt re me dia qu am ma la
Ta ci tus
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Над Ср би јом и све том над ви ја се ви ше слој на и по при ли ци да ле ко 
нај те жа еко ном ска кри за у ко лек тив ном пам ће њу. По пр ви пут у но ви јој при-
вред ној исто ри ји, та кри за је у ма кро е ко ном ском сми слу иза зва на, бар 
на из глед, по све ег зо ге но, из ван уо би ча је ног ко ло то ка при вред ног жи во-
та и де жур них фи нан сиј ских кри ва ца, из би ја њем пан де ми јом вируса 
CO VID-19 чи ји је иза зи вач на ро чит сој још увек не до вољ но про у чен. 
SARS-COV-2 ве о ма је под му као1 и по мно го че му нео би чан јед но лан ча ни 
РНК ви рус из ко ро на по ро ди це, 96% сли чан јед ном на ђе ном код сле пих 
ми ше ва [Чокић 2020]. По врх то га, део ге но ма овог ви ру са по ти че од виру-
са HIV, а као да то не иза зи ва до вољ но по до зре ња, не ко ли ко ви ру со ло га 
и ге не ти ча ра и са Ис то ка и са За па да по твр ди ло је го сту ју ћи у ме ди ји ма 
да су низ ну кле о ти да и тзв. Е-про те ин (ко вер та про те ин) у ко ро на ви русу 
ко ји на па да чо ве ка 100% иден тич ни они ма са ко ро на ви ру са из ши шми ша 
(што је ка ко по ме ну ти твр де ево лу тив но-ге не тич ки не мо гу ће уко ли ко је 
ви рус са жи во ти ње на чо ве ка пре шао сло бод но у при ро ди). Би ло ка ко 
би ло, не по сре дан иза зи вач кри зе је здрав стве не а не еко ном ске при ро де.

Ме ђу тим, на кон те по чет не да то сти, еко ном ска и здрав стве на кри за 
те сно су ис пре пле тене и пот хра њу ју јед на дру гу у спе ци фич ној вр сти 
еко ном ске и етич ке на год бе до сад не за бе ле же них про пор ци ја. Пре ма 
по да ци ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (WHО), у тре нут ку пи са ња 
овог тек ста, у све ту је (le ge ar tis) за ра же но ско ро 3 ми ли о на љу ди, уз би-
ланс од пре ко 200.000 умр лих и је два 840.000 опо ра вље них.2 Пре ма за сад 
рас по ло жи вим ин фор ма ци ја ма, смрт ност од ове бо ле сти из но си око 2% 
и уко ли ко од го ва ра ју ће епи де ми о ло шке ме ре из о ста ну, њо ме би се мо гла 
ин фи ци ра ти око по ло ви на свет ске по пу ла ци је, па би укуп на смрт ност 
мо гла бити без ма ло 80 ми ли о на љу ди [Wyplosz 2020]. Бу ду ћи да се око 
52% свет ског ста нов ни штва (пре ко 4 ми ли јар де љу ди) на ла зи у сво је вр-
сном ка ран ти ну, гу би так ре ал ног БДП, под усло вом да ван ред на ста ња и 
по ли циј ски час не по тра ју ду же од јед ног квар та ла и да уз ви тла ва ње 
епи де ми је то ком ле та и је се ни не до жи ви ре при зу, по пре ли ми нар ним 
про јек ци ја ма ићи ће од 5 до 15 про цент них по е на.3

У опи са ним већ дра ма тич ним и још увек не из ве сним окол но сти ма, 
на ме ће се пи та ње ка ко из гле да оп ти мал на јав на по ли ти ка у ма лој отво ре-
ној при вре ди и ка кве ма кро е ко ном ске им пли ка ци је про из ла зе из за да тог 
дру штве ног про бле ма при спро во ђе њу мо же би ти су боп ти мал но ода бра не 
јав не по ли ти ке или су боп ти мал не ре ак ци је ста нов ни штва на при ме ње не 
ме ре у јав ном ин те ре су? Да ли смо као по је дин ци и као дру штво до вољ но 

1 Иа ко је пе ри од ин ку ба ци је 5–7 да на, код не ких љу ди ин ку ба ци ја тра је и 10-ак, а чини 
се и да мно ги ин фек ци ју но се по све асимп то мат ски чи ме зна чај но убр за ва ју ње но ши ре ње 
[Аnderson et al. 2020].

2 За рад ак ту ел но сти ра да, тре ба ре ћи да је број за ра же них у ме ђу вре ме ну пре ма шио 
13 ми ли о на љу ди и на да ље осет но ра сте. Пре ци зни је: [Wo lrd me ter – Co ro na vi rus]. 

3 У ме ђу вре ме ну, дру ги та лас пан де ми је већ се де сио. Та ко ђе, но ве про јек ци је ММФ-а 
о па ду од 4,9% за свет ску при вре ду у це ли ни, ви де ти на: [In ter na ti o nal Mo ne tary Fund], као 
и ажу ри ра не про це не Европ ске ко ми си је ко је на ја вљу ју ве ћи пад Евро зо не од 8,7% [E u ro pean 
Com mis si on], ука зу ју да су бо ја зни и под се ћа ње на мо гу ћи пе си ми стич ни сце на рио би ле 
оправ да не.
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све сни испреплетeности и по врат ног ути ца ја еко ном ских и здрав стве них 
чи ни ла ца то ком пан де ми је, те еко ном ске и етич ке на год бе у од но су из-
ме ђу здрав стве не и фи нан сиј ске кри зе ко је на по ре до оки ва ју свет? С тим 
на уму, у ра ду ће бити при ка зан ко стур еко ном ске вер зи је тзв. SIR4 епи-
де ми о ло шких мо де ла кри зне ди на ми ке; изо ло ва ће се ма кро е ко ном ске 
им пли ка ци је ода бра не па ле те јав них по ли ти ка на спрам епи де ми јом иза-
зва не кри зе, као и ма кро е ко ном ске им пли ка ци је не до вољ не ди сци пли не 
ста нов ни штва то ком пан де ми је; и да ти не ко ли ко оце на и пре по ру ка у 
сми слу оп ти мал не ма кро пру ден ци јал не и кри зне еко ном ске по ли ти ке, 
то ком и на ро чи то на кон попуштања епи де ми је, а ра ди из бе га ва ња или 
ума ње ња по сле ди ца кри зе по жи во те, људ ски и фи нан сиј ски ка пи тал, те 
обим при вред не ак тив но сти у зе мља ма по пут Ср би је. У по след њем, пе том 
де лу, би ће из ве де ни за кључ ци.

МА КРО Е КО НОМ СКИ МО ДЕЛ КРИ ЗЕ  
ИЗА ЗВА НЕ ПАН ДЕ МИ ЈОМ

Мо дел ши ре ња епи де ми је раз ви ли су још 1920-их Кер мак и Ме кен-
дрик [Ker mack and McKen drick 1927]5, ве ро ват но по так ну ти стра вич ном 
це ном ко ју је чо ве чан ство пла ти ло раз бук та ва њем Шпан ске гро зни це 
1918–1920, ка да је у два-три та ла са овај грип од нео пре ко 39 ми ли о на 
жи во та. По мно го че му, да на шња пан де ми ја мо же се упо ре ди ти са мо са 
Шпан ском гро зни цом, али ће еко ном ска кри за иза зва на ко ро ном би ти 
мно го те жа, због да ле ко из ра же ни је гло ба ли зо ва но сти (и ти ме ме ђу за ви-
сно сти) свет ске при вре де, као и због нат про сеч но ве ћег уче шћа услу га у 
са вре ме ној струк ту ри еко но ми је, ко је су на ро чи то по го ђе не ван ред ним 
ме ра ма и ка ран ти ном.

Са вре ме не вер зи је мо де ла ши ре ња епи де ми је, по пут Ат ки со но ве 
[At ke son 2020] и Сто ко ве [Stock 2020] вер зи је, ве о ма су слич не ба зич ној 
SIR ме то до ло ги ји из пе ра Кер ма ка и Ме кен дри ка (1927), у сми слу да екс-
пло а ти шу у осно ви Мар ко вљев улан чан мо дел кре та ња бро ја под ло жних 
(S), ин фи ци ра них (I) и опо ра вље них или умр лих (R) жи те ља по сма тра ног 
жа ри шта. Са ма кро е ко ном ског ста но ви шта, ме ђу тим, глав ни не до ста так 
ове кла се мо де ла је то што су сва три агре га та де фи ни са на при лич но егзо-
ге но, та ко да ни тро шко ви бор бе про тив за ра зе ни ра зор на еко ном ско-фи-
нан сиј ска кри за ко ју ова или она про тив епи де миј ска по ли ти ка мо ди фи-
ку је, прак тич но не ути чу на ток пан де ми је ни ти на укуп ну еко ном ску 
це ну ко ја ће се на кра ју кра је ва пла ти ти. Пр ви ко ји су то уо чи ли и уна-
пре ди ли SIR ме то до ло ги ју ра ди укла ња ња по ме ну тог не до стат ка, је су 
Пе рингс и сар. [Per rings et al. 2014] и, не дав но, тро ји ца ау то ра Ај хен ба ум, 
Ре бе ло и Тра бант [E ic hen ba um et al. 2020] као ро до на чел ни ци ма кро е ко-
ном ског мо де ла пан де ми јом иза зва не кри зе у окви ру ко јег су екс пли цит но 
по ста вље не ло гич ке ин тер ак ци је из ме ђу еко ном ских од лу ка раз ли чи тих 

4 Su scep ti ble, In fec ti o us, Re co ve red.
5 Они су и са ми умно го ме екс пло а ти са ли до та да шњи на уч ни рад Хил де Хад сон и 

Ро нал да Ро са.
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ску пи на при вред них аге на та и те жи не кри зе. По што пред ви ђа мо да ће 
се про бо ји еко ном ске на у ке у раз у ме ва њу и упра вља њу пан де ми јом иза-
зва ним при вред ним кри за ма на да ље пра ви ти упра во на ин те лек ту ал ним 
те ко ви на ма ових ра до ва, при ка за ће мо осно ве спо ме ну тих ин тер ак ци ја 
pas sim се осла ња ју ћи углав ном на ско ра шњи Ај хен ба у мов, Ре бе лов и 
Тра бан тов [2020] до при нос уз по вре ме не ал тер на ци је и од сту па ња од 
њи хо вог мо де ла.

По че так епи де ми је кроз на ци о нал ну при зму ма лих отво ре них при-
вре да по чи ње им пор то ва ним слу ча је ви ма, та ко што фрак ци ја ε под ло жних 
по врат ни ка из ино стран ства у зе мљу ула зи за ра же на:

 I0= εSM (1)

Ка ко све ва жни је агре га те нор ма ли зу је мо у је ди ни ци, по чет ни број 
под ло жних гра ђа на би ва:

 S0=1-I0 (2)

У оп штем слу ча ју, ре пре зен та тив ни агент мак си ми зи ра ескон то ва ну 
функ ци ју ко ри сно сти по тро шње и уло же ног ра да U=Σt

∞
=0βt (ct,lt) под ло жну 

бу џет ском огра ни че њу ко је же ље ну и при нуд ну по тро шњу (екс тра-опо-
ре зи ва ње екви ва лент но ин тен зи те ту су зби ја ња за ра зе)6 из јед на ча ва са 
укуп ном на јам ни ном и до дат ним фи скал ним тран сфе ри ма ко ји сти жу до 
ре зи де на та. Услов пр вог ре да за ре пре зен та тив ног аген та ти ме ски ци ра 
упра во оно што стан дард ни SIR мо де ли ап стра ху ју: ме ђу за ви сност раз-
ме ра и тро шко ва кри зе на јед ној и рад ног учин ка те пла те жно спо соб не 
тра жње, на дру гој стра ни:

 (1+θt)ct = wt—xlt
 (3)

Да кле, од но вих ва ри ја бли, екс тра-по рез пред ста вља апрок си ма ци ју 
ин тен зи те та су зби ја ња епи де ми је пу тем ме ра јав не по ли ти ке (фи зич ко 
дис тан ци ра ње и сл.), х је ко е фи ци јент осе тљи во сти функ ци је ко ри сно сти 
на обим уло же ног ра да, а w је над ни ца.

Агре гат са ста вљен из кон ти ну у ма фир ми ак тив них у по сма тра ној 
при вре ди уз за те че ну тех но ло ги ју А и рад ну сна гу L оства ру је про из вод-
њу рас по ло жи ву за кон зу ма ци ју Ct=ALt, у ци љу мак си ми за ци је про фи та 
Пt=ALt-wtLt. Нај зад, по јед но ста вље но вла ди но бу џет ско огра ни че ње гла-
си θt ct=ΔGt, док у рав но те жи збир по је ди нач них рад них ан га жо ва ња 
од го ва ра укуп ној рад ној сна зи, а збир по је ди нач них по тро шњи укуп ној 
рас по ло жи вој по ну ди: lt=Lt; ct=Ct-Xt+Mt.

6 Пе рингс и сар. [2014] овај агре гат θ (ко е фи ци јент пру нуд не по тро шње) раз ла жу на 
тро шко ве су зби ја ња не е сен ци јал них кон та ка та, тро шко ве оп штих про фи лак тич ких ме ра, 
те тро шко ве су зби ја ња по сле ди ца од лу ка о дру штве ном ме ша њу. Сто па по тен ци јал но ри-
зич них кон та ка та кроз по тро шњу, на по слу или до дат ним дру штве ним ме ша њем, обр ну то 
је про пор ци о нал на сте пе ну авер зи је пре ма ри зи ку ин фи ци ра ња [A a dland et al. 2013]. 
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Ај хен ба ум, Ре бе ло и Тра бант [2020], слич но Пе ринг су и сар. [2014], 
дефи ни шу при раст но во за ра же них као су му три мо гу ћа на чи на ин фи ци-
ра ња: при ли ком ку по ви не, на рад ном ме сту и не ким тре ћим ви дом (по-
се та ле ка ру/сто ма то ло гу, пар ти ја ње и про вод, здрав стве но не бе збед на 
оку пља ња вер ни ка, прим. аут.). Сва ком од мо гу ћих на чи на при дру же на 
је од го ва ра ју ћа ве ро ват но ћа, та ко да је pIt=ΔIt:

 ΔIt=pS1cS
tIt CI

t+pS2lS
tI tLI

t+pS3StIt (4)

На да ље, сход но Мар ко вље вој при ро ди SIR мо де ла, ди на ми ке по пу-
ла ци о них агре га та ите ра тив но за ви се јед не од дру гих:

 St+1=St+ΔNt – ΔIt (5)
 It+1=ΔIt+pОtIt (6)
 Rt+1=Rt+pR tIt (7)
 Dt+1=Dt+pDtIt   (8)

При том, ве ро ват но ћа ле та ли те та те же обо ле лих по прет по став ци се 
не ли не ар но по ве ћа ва са (пре)оп те ре ће њем здрав стве ног си сте ма [E ic hen-
ba um et al. 2020; Go u rin chas 2020], али и при род ном ево лу тив ном му та-
ци јом по ступ но по су ста је, с про то ком вре ме на, јер ле тал ни ји со је ви ви-
ру са ко ји уби ја ју до ма ћи на и са ми бр зо за вр ша ва ју жи вот:

 pDt=pD0+kI2
t -kt (9)

 pOt+pDt+pRt=1  (10)

На кра ју, кре та ње по пу ла ци је до би ја мо та ко што на прет ход но ста ње 
до да мо при род ни при ра штај ста нов ни штва:

 Nt+1=Nt+ ΔNt – Dt=St+1+It+1+Rt+1   (11)

 Из угла бла го ста ња, си ту а ци ја се ме ња уто ли ко што се ути ли тет 
ре пре зен та тив ног аген та ра чва у три по не што раз ли чи те ре ла ци је у за-
ви сно сти од то га да ли по сма тра на је дин ка при па да та бо ру под ло жних, 
за ра же них или опо ра вље них. Од сту па ња, раз у ме се, на ста ју у ескон то-
ва ним, по то њим са бир ци ма ути ли те та ко ји: 1) у слу ча ју под ло жних за-
ви се од рас по ре да гу сти не ве ро ват но ће да у на ред ном вре мен ском ин кре-
мен ту оста не те здра ви или се пак ин фи ци ра те; 2) у слу ча ју за ра же них да 
у на ред ној ите ра ци ји оста не те бо ле сни или оздра ви те; од но сно 3) ако сте 
пре здра ви ли да вам се бо лест не по вра ти. Ово је ва жно и сто га што рад-
ни учи нак ин фи ци ра них ни је на јед на ком ни воу као рад ни по тен ци јал 
здра вих аге на та, па ажу ри ра но бу џет ско огра ни че ње ре пре зен та тив ног 
аген та гла си [Ајхенбаум-Ре бе ло-Тра бант, 2020]:

 (1+θt)ct =wt φt lt +ΔGt ; φt=1œ lS,lR X 0 ≤φt<1œ lI (12)
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Бу ду ћи да се квен ца кри зе иде од → здрав стве не кри зе ко ја оште ћу-
је и па ра ли ше → ре ал ну сфе ру при вре де а ова за уз врат по тен ци јал но 
угро жа ва → фи нан сиј ску ин ду стри ју, мно ги су ау то ри да ва ли про це не 
ба зич ног по ка за те ља ре про дук ци је бо ле сти, ко ји пред ста вља број но во-
ин фи ци ра них ко ји ма ће ви рус пре не ти по чет но за ра же ни по је ди нац. Ме-
ђу тим, с об зи ром на то да се и сто па тран сми си је вре ме ном ме ња у за ви-
сно сти од вла ди них ме ра и ди сци пли но ва но сти (од го вор но сти) ста нов-
ни штва зе мље, зна чај ове ста ти сти ке на ва ља пре це ни ти. У опи са ној 
ме то до ло ги ји, до по ка за те ља ре про дук ци је за ра зе до шло би се сле де ћом 
фор му лом:

 ρt =ΔIt /(It pOt) (13)

Да кле, ен до ге ни зу ју ћи ди на ми ку епи де ми је и раз ме ре кри зе на шом 
скло но шћу ри зич ној ку по ви ни, ри зич ном по на ша њу на ра ду, као и ге не-
рал ној не ди сци пли ни у по што ва њу ме ра и опре мље но шћу и пер фор ман-
са ма здрав стве ног си сте ма, до зво ља ва мо мо гућ ност ду бље ре це си је у 
за ви сно сти од тр жи шне пер цеп ци је ен до ге ни зо ва не сто пе смрт но сти и 
по ја ве (ау то ном ног или скри вље ног) дру гог та ла са епи де ми је.

Иа ко за пре ци зни ју ка ли бра ци ју ова ко оп ти ми зо ва ног про бле ма (из 
ви зу ре три кла се при вред них аге на та и са ме др жа ве) у Ре пу бли ци Ср би-
ји (бар обич ним гра ђа ни ма) још увек не до ста је ин фор ма ци ја и по да та ка,7 
мо гу ће је уо чи ти не ко ли ке при лич но ја сне и др жи мо ва жне ма кро е ко-
ном ске им пли ка ци је.

МА КРО Е КО НОМ СКЕ ИМ ПЛИ КА ЦИ ЈЕ

На кон из би ја ња пан де ми је, по гре шни по те зи вла де и ира ци о нал но 
по на ша ње при вред них аге на та са ста ту сом еко ном ске екс тер на ли је, могу 
крат ко роч но сма њи ти, од но сно по ве ћа ти, ре спек тив но, тро шко ве ме ра 
су зби ја ња за ра зе, али ће (ре)ак ци је и јед них и дру гих има ти ви ше стру ко 
ве ће и ду же по сле ди це по уку пан де мо граф ски и фи нан сиј ски цех кри зе. 
Не до вољ ни или по гре шно усме ре ни фи скал ни из да ци да нас, про у зро ко-
ва ће знат но ве ће ште те у људ ским жи во ти ма и раз ме ра ма фи нан сиј ске 
кри зе су тра, ка да угра ђе на тр жи шна оче ки ва ња (ра ци о нал на или не) 
не при хва тљи во ви со ке смрт но сти од за ра зе (у ре ци мо ко хор ти сре до веч-
них) за др же и по ну ду рад не сна ге и пла те жно спо соб ну тра жњу ис под 
по треб ног ми ни му ма. Ве ћи фи скал ни из да ци да нас, због не ди сци пли не 
или се бич но сти/не у ви ђав но сти ре пре зен та тив ног аген та, зна чи ће не само 
ве ћу ве ро ват но ћу ши ре ња за ра зе и ве ће тро шко ве ње ног су зби ја ња док 
она тра је, не го и оштри је опо ре зи ва ње су тра ра ди ни ве ла ци је ин тер тем-
по рал ног бу џет ског огра ни че ња др жа ве. 

7 И да ље не зна мо са си гур но шћу ко ли ко је за и ста ин фи ци ра них, ко ли ка је сто па смрт-
но сти и сл. Да би смо мо гли да за кљу чу је мо о основ ном ску пу по мо ћу ста ти сти ке ве ли ких 
бро је ва, ва ља ло би, на при мер, у од но су на број ста нов ни ка Ср би је има ти око 140.000 те сти-
ра них, што ни из да ле ка ни смо има ли у тре нут ку за кљу че ња овог тек ста.
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При том, стро жи је и ду же ка ран тин ско-ре стрик тив не ме ре у сфе ри 
јав ног здра вља са чу ва ле би ви ше жи во та и по ди гле из глед ност ко нач ног 
ис ко ре њи ва ња за ра зе, али про ду бљу ју ре це си ју и под ра зу ме ва ју ско ро 
не сно шљи ве фи нан сиј ско-еко ном ске по сле ди це по ве ћи ну по је ди на ца и 
це ли ну при вре де. На жа лост, ни је мо гу ће исто вре ме но за рав ни ти епи де-
миј ску кри ву и кри ву па да при вред не ак тив но сти [Go u rin chas 2020]. Ово 
не зна чи да за го ва ра мо би о е ко ном ски дар ви ни зам, те нео д ло жан и не про-
ми шљен пу ни по вра так при вред ној и жи вот ној ак тив но сти, што се еко но-
ми сти ма че сто спо чи та ва.8 На про тив, сма тра мо да из ла зак из ван ред ног 
ста ња мо ра би ти фа зан и бри жљи во ис пла ни ран, са мо ис ти че мо да дра-
кон ска при вред на це на про ду же ног ка ран ти на мо же спон та но иза зва ти 
еко ном ске аген те да га спон та но по га зе и на пу сте.9

Та ко ђе, тре ба под ву ћи да ка ран тин и по ли циј ски час са ми по се би не 
чу ва ју жи во те ни ти ну жно сни жа ва ју број ин фи ци ра них ако ка ран ти ном 
ку пље но вре ме не ис ко ри сти мо за фун да мен тал ну про ме ну вла сти тих 
обра за ца по на ша ња, би ло да смо здрав стве но-бол нич ки си стем, кре а то-
ри јав не по ли ти ке, би ло да смо про дав ци или по тро ша чи. Ко ли ко год да 
тра је ка ран тин и ко ли ко год ри го ро зан био, уко ли ко се на кон ње го вог 
уки да ња сто па тран сми си је на ста ви по ста ром, од но сно по ка за тељ ре про-
дук ци је за ра зе и сто па мор та ли те та ин фи ци ра них не опад ну, има ће мо 
на ста вак пан де ми је об но вље ном же сти ном [Chi ki na and Peg den 2020].

Нај зад, бу ду ћи да по ли ти ку сти хиј ског сти ца ња ко лек тив ног иму ни-
те та уз ни ка кве или ве о ма бла ге ме ре дру штве ног дис тан ци ра ња, сматра-
мо ме ди цин ски нео д го вор ном и со ци јал но-по ли тич ки не при хва тљи вом, 
о че му до ста упе ча тљи во све до че по чет ни при ме ри Ује ди ње ног Кра љев-
ства, Швед ске, па и САД, на ка кве раз ли чи те мо да ли те те јав них по ли ти ка 
же ли мо скре ну ти па жњу? Уи сти ну, опор ту ност ода бра не јав не по ли ти ке 
у пан де ми јом иза зва ној кри зи за ви си од то га ка квом се ме ди цин ском од-
го во ру мо же мо на да ти. Пре ма Ај хен ба у му, Тра бан ту и Ре бе лу [2020], ако 
је у из гле ду ефи ка сна те ра пи ја, она ће сни зи ти ле та ли тет за ра зе и по ве-
ћа ти про це нат под ло жних ко ји ће (ви ше) ри зи ко ва ти по бо ље ва ње (осим 
нај ста ри јих и озбиљ но бо ле сних не и смрт ни ис ход) ра сту ћом по тро шњом 
и ра сту ћим рад ним ан га жо ва њем, што убла жа ва те рет кри зе и при зи ва 

8 За пра во, по ме ну ти би о е ко ном ски дар ви ни зам усрд ни је су за го ва ра ли по је ди ни швед-
ски, не мач ки и бри тан ски епи де ми о ло зи не го еко но ми сти. Еко но ми сти ко ји и да ље сма тра ју 
да ни је тре ба ло уво ди ти ме ре фи зич ког дис тан ци ра ња, ре зо ну ју слич но. Сток [2020], ко ји 
те о риј ски до ка зу је ка ко раз ли чи те јав не по ли ти ке (с бла жим, осред њим и дра стич ним ме-
ра ма дру штве ног дис тан ци ра ња) мо гу на кра ју ба ла де ре зул то ва ти истом сто пом тран сми-
си је ви ру са (укљу чу ју ћи и асимп то мат ске ин фек ци је), али ће ис по ста ви ти дра стич но раз-
ли чи ту еко ном ску це ну, па ис па да опор ту но иза бра ти јав ну по ли ти ку ко ја нај ма ње оме та 
при вред ну ак тив ност. Исто ми шље ни ци и он, ме ђу тим, пре ви ђа ју да иста ку му ла тив на 
сто па тран сми си је не им пли ци ра јед на ку сто пу смрт но сти, не зна чи исто вет ну по пу ла ци о ну 
струк ту ру за ра же них, ни ти јед на ке тро шко ве ле че ња и опе те ре ће ња здрав стве ног си сте ма 
би ло у је ди ни ци вре ме на, би ло у то та лу. Ово из ме ђу оста лог и сто га што ви рус вре ме ном 
за ко но мер но сла би, а кли нич ко зна ње о ње му се по ве ћа ва. 

9 Ов де кон ста ту је мо да нас је у ме ђу вре ме ну не по што ва ње ове пре по ру ке (пре бр зо и 
го то во пот пу но на пу шта ње пре до стро жних ме ра у ма ју и ју ну) ску по ко шта ло, те да су 
мно ги еко ном ски аген ти услед збу ње но сти сиг на ли ма или из пр ко са због не до след но сти 
пре по ру ка Кри зног шта ба про ду жи ли или за по че ли здрав стве но не бе збед но по на ша ње.
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V или U пу та њу опо рав ка ви тал них при вред них па ра ме та ра. Уко ли ко је 
пак у из гле ду вак ци на, под ло жни се у це ли ни и пу ном ка па ци те ту мо гу 
ex post (на кон вак ци на ци је) вра ти ти нор мал ној при вред ној и жи вот ној 
ак тив но сти, али већ за ра же ни ма вак ци на не зна чи ни шта! Ово је еко ном-
ски и ме ди цин ски при хва тљи ва ди фе рен ца, али је пре ма на шој ана ли зи 
ди на мич ки не кон зи стент на: не са мо због то га што вак ци на ни је и из гле ду, 
не го за то што би ма ле отво ре не при вре де би ле на ре пу ре да за ње но при-
ба вља ње, а и са мо вак ци ни са ње би по тра ја ло.

У си ту а ци ји ка да вак ци на ни је у не по сред ном из гле ду, мно го је ва-
жни је, и са ста но ви шта спа са ва ња жи во та и са ста но ви шта ума ње ња 
еко ном ске ште те, уло жи ти у ра зум не ко ли чи не епи де ми о ло шких ма ски, 
се дам де се то про цент ног ета но ла и у ма сов но те сти ра ње укљу чу ју ћи и 
оно на ан ти те ла, ко јим би се омо гу ћио бар ми ни мал но кон тро ли сан про-
цес ра да и по вра так на по сао у пу ном ка па ци те ту оних ко ји су сте кли 
иму ни тет а да то не зна ју. Та ко ђе је по треб но но ше ње ма ски и упо тре бу 
дез ин фек ци о них сред ста ва про гла си ти оба ве зним на јав ним ме сти ма а 
не по што ва ње ових пре до стро жно сти за кон ски ка жњи вим и то ком, а по го-
то ву на кон уки да ња ван ред ног ста ња. Ова ин ве сти ци ја чи ни се ну ди ла 
је, и да ље ну ди, очи глед ни је и ве ће ко ри сти за гро ста нов ни штва и при-
вре ду у це ли ни од фик са ци је ку по ви ном пре ску пих ре спи ра то ра. 

То не зна чи да ни је би ло по треб но при ба ви ти од ре ђен број апа ра та 
за ме ха нич ку вен ти ла ци ју, већ зна чи да те жи ште ни ме ди цин ске ни ти 
еко ном ско-фи нан сиј ске бит ке са пан де ми јом ни су и ни у јед ном сце на-
ри ју не ће би ти ре спи ра то ри, већ по моћ на ме ди цин ска сред ства по де ље на 
ста нов ни штву ка ко би се ку пи ло вре ме за про на ла зак, кли нич ко ис пи ти-
ва ње и ма сов ну про из вод њу, би ло ме ди ка ме на та би ло вак ци не ефи ка сних 
про тив CO VID-19.10 У су прот ном, стра те ги ја из ла ска из ка ран ти на за ма лу 
отво ре ну при вре ду сво ди се на ха зард ну па ра диг му гли не ног го лу ба, а 
Ре пу бли ка Ср би ја, при ме ра ра ди, тре нут но де лу је при лич но не при пре-
мље на за из ла зак (ко ји ве ћи на по пу ла ци је усрд но при жељ ку је). Из пер-
спек ти ве ма лих отво ре них при вре да, да кле, тре ба „игра ти” на до глед но 
из на ла же ње те ра пи је а не на вак ци ну – у том слу ча ју тврд и од већ рас-
тег нут „бун кер” не ма сми сла, док кра так има уко ли ко по ред при вре ме ног 
успо ра ва ња за ра зе по слу жи при пре ми одр жи ве из ла зне стра те ги је. 

При том, кре ди бил на из ла зна стра те ги је је тим зна чај ни ја што ско ро 
све си му ла ци је спро ве де не би ло епи де ми о ло шком би ло ма кро е ко ном ском 
ана ли зом [Аnderson et al. 2020; Coc hra ne 2020a; Chang and Ve la sco 2020], 
пред ви ђа ју дру ги та лас пан де ми је на је сен или у зи му, че га нас мо же по-
ште де ти са мо ево лу тив на му та ци ја ви ру са, ко ја сла би услед ин те ре са 
ви ру са да сма њи вла сти ту ле тал ност, као и осе тљи во сти ње го ве ли пид не 

10 На по кон, по не дав ном при зна њу са мог ми ни стра здра вља, Ре пу бли ка Ср би ја ни у 
јед ном тре нут ку ни је при шла ни бли зу ан га жо ва њу ни ти по ло ви не а ка мо ли око 400 ре спи-
ра то ра ко ји су би ли на рас по ла га њу на са мом по чет ку ван ред ног ста ња, пре но што се разли-
чи тим до ви ја њем у ино стран ству по тро ши ло 370 ми ли о на евра, у ма њој ме ри на по моћ на 
ме ди цин ска сред ства, а ла вов ским уде лом за ку по ви ну на вод но све га хи ља ду ре спи ра то ра, 
од ко јих мно ги ни до да нас ни су сти гли на те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. 
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мем бра не на по ја ча но зра че ње.11 На да ље, од то га да ли ће дру гог чи на 
пан де ми је би ти и тр жи шне пер цеп ци је смрт но сти, за ви си ће те жи на кри-
зе и ве ро ват на пу та ња ви тал них па ра ме та ра при вре де V, U или L об ли ка 
(Сликa 1).

Сли ка 1. Ка рак те ри стич не пу та ње при вред не ак тив но сти то ком про шле кри зе

Из вор: [Car lsson et al. 2020]

11 Ли пид на мем бра на ко ро на ви ру са из но си 60–40 на но ме та ра, са ре зо нант ном фре-
квен ци јом на гра ни ци Х и UV зра ка.
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МА КРО ПРУ ДЕН ЦИ ЈАЛ НА ПО ЛИ ТИ КА  
И УПРА ВЉА ЊЕ КРИ ЗОМ

Нај пре, ни је све по че ло овом пан де ми јом. У здрав стве ној сфе ри, низ 
сту ди ја слу ча ја и на уч них ра до ва го ди на ма су упо зо ра ва ли струч ну јав-
ност на ве ро ват ност из би ја ња SARS/MERS-y слич них ви ру сних епи де ми-
ја ши рих раз ме ра. У еко ном ском сми слу, на и ла зак кри зе ја сно се ви део још 
од сеп тем бра 2019. а кључ ни чи ни о ци свет ске при вре де ку мо ва ли су ње ном 
ло шем фи нан сиј ско-еко ном ском иму ни те ту уо чи из би ја ња пан де ми је 
(по но во ре кор дан ни во спољ них ду го ва у све ту, не за пам ћен тр го вин ски 
рат из ме ђу НР Ки не и САД, Брег зит, не су гла си це зе ма ља глав них из во-
зни ца наф те, тр ве ња уну тар ЕУ око ре ша ва ња ми грант ске кри зе и чи тав 
та лас де гло ба ли за ци је на стао на ба зи по бро ја них струк тур них про ме на). 
Кроз оп ти ку АЅ-АD мо де ла на Сли ци 2, свет ска при вре да са се че на је 
ра фа лом на из ме нич них шо ко ва на стра ни по ну де и тра жње, при че му се 
пр ва кон трак ци ја АЅ зби ла сва ка ко пре из би ја ња пан де ми је (из тач ке 0 
у 1), за хва љу ју ћи рас про стра ње ној па ра ли зи ме ђу на род не тр го ви не на кон 
уза јам них про тек ци о ни стич ких ме ра САД и Ки не и увла че ња њи хо вих 
са ве зни ца у тр го вин ски рат. Ово је не сум њи во ис ком пли ко ва ло, ус по ри-
ло па и пре ки ну ло не ке од гло бал них ла на ца снаб де ва ња, оне мо гу ћи ло 
ино стра ну тра жњу и на кра ју из ну ди ло сма ње ње про из вод ње две кључ-
не при вре де на пла не ти. Ко ро на ви рус пот пу но је па ра ли сао агре гат ну 
тра жњу и го то во ели ми ни сао пре ко гра нич ну раз ме ну, што је иза зва ло и 
осет ну тран сла ци ју AD кри ве на ни же и уле во, ти ме до дат но де ку ра жи-
ра ју ћи и свет ску про из вод њу (Сли ка 2. Тран зи ци ја из тач ке 1 у 2 и 3).

Сли ка 2. Де ша ва ње уо чи и то ком пан де ми је кроз при зму AS-AD мо де ла

Из вор: Бе ле шка ау то ра
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У Ср би ји, на кон (при вре ме ног) су зби ја ња епи де ми је, по чет ни па кет 
ме ра (ја че екс пан зив не фи скал не и бла го екс пан зив не мо не тар не) је на-
чел но ко рек тан, али ће мо ра ти да се ко ри гу је у хо ду у ве зи са по је ди ним 
сек тор ским де та љи ма, бу ду ћи да ни су све де лат но сти по го ђе не кри зом 
јед на ко, да је за пар ме ра би ло бо ље да ни су ни до не те, те да ће по је ди не 
ме ре по др шке би ти ма ње-ви ше не спро во ди ве или чак из и гра не у прак си. 
Пре до стро жна по ли ти ка тре ба ло би да на кон за у ста вља ња за ра зе ин тен-
зи ви ра ин стру мен те: а) кон тро ле ба на ка и на по сред ног ускла ђи ва ња пла-
сма на Аген ци је за оси гу ра ње де по зи та, б) до дат не мо не тар не екс пан зи је 
ако и ка да про из вод ња (мо же да) уве ћа ним ка па ци те том от поч не, в) де ви-
зног кур са (де пре си ја ци ја на ци о нал не ва лу те) и г) спе ци фич не сек тор ске 
при ро де ка ко би се што пре са ни ра ла фи нан сиј ска кри за и ми ни ми зи рао 
пред сто је ћи по раст за ду жи ва ња у ино стран ству. Април ске про јек ци је 
Бре тон вуд ских бли за на ца ба ра та ју бла го на кло ним сце на ри ји ма скра ће ног 
(ма ње од квар та ла) и јед но крат ног ка ран ти на (без дру гог та ла са), узи ма-
ју ћи у об зир и то да Ре пу бли ка Ср би ја не за ви си то ли ко од по ки да них 
гло бал них ла на ца про из вод ње и снаб де ва ња, те да се не осла ња пре ви ше 
на ту ри зам и тран спорт у струк ту ри БДП. Са мо у тим „иде ал ним” окол-
но сти ма мо гли смо оче ки ва ти го ди шњу сто пу ра ста БДП у још увек не-
из ве сном ра спо ну из ме ђу -2,7 и 1% (са да је из ве сни ји го ри сце на рио са 
мо гу ћим па дом и до -3%), јав ни дуг на 63–64% БДП, бу џет ски де фи цит 
од око 6–8% (са да из ве сно бар 8%) и плат но-би лан сни на ни воу про шло-
го ди шњег (или не што ни жи од про шло го ди шњег, услед ве ро ват но сна жног 
па да уво за). На рав но, пу но за ви си од то га ка ко ће ЕУ ура ди ти свој „до-
ма ћи за да так” и ко ли ка ће би ти ње на уво зна тра жња12 за на шим до бри ма 
у тре ћем квар та лу 2020. го ди не. По што Ср би ја по че так ле та ни је до че-
ка ла у пан де миј ском за тиш ју, ни је ви ше ре а ли стич но оче ки ва ти да се 
ин ду стриј ска про из вод ња опо ра ви по „V” пу та њи, док ће те же по го ђе не 
услу ге (осим ин фор ма тич ког сек то ра до не кле) сва ка ко има ти још спо ри-
ји и не пот пун L опо ра вак [Mann 2020]. Ве ру је мо да ће при вре мен пад 
це на наф те и дру гих при мар них про из во да на ште ти ти од но си ма раз ме не 
мо но кул тур них при вре да и зе мља ма чи ји су они за ма шан део БДП, али 
ће са ма по се би при вре ме но по го до ва ти не то уво зни ци ма наф те и бер-
зан ских ро ба и по тро шњи. По раст или пад не из ве сно сти на фи нан сиј ским 
тр жи шти ма и у по слов ним ре ла ци ја ма уоп ште, има ће кључ ну реч у са-
ни ра њу или ши ре њу кри зе ли квид но сти [Mann 2020]. Ме ђу тим, мо жда 
по у че ни при ме ром из прет ход не ме ђу на род не фи нан сиј ске кри зе, ка да 
су, на кон што је пот це ње на фи нан сиј ска ак ти ва про ме ни ла вла сни ке, цене 
ак ци ја бр зо ско чи ле у ста ре ви си не, ово га пу та пад це на вред но сних хар-
ти ја за сад ни је био то ли ко дра ма ти чан [Ro goff 2020]. По врх то га, ни брза 
мо не тар на ин јек ци ја убри зга на ши ром све та, сва ка ко ни је од мо гла. Иа ко 
се мо не тар ном по ли ти ком, књи шки по сма тра но, не од го ва ра на не га ти ван 
шок на стра ни агре гат не по ну де, у кри зи иза зва ној пан де ми јом тан ка је 
гра ни ца из ме ђу шо ко ва на стра ни по ну де и тра жње, бу ду ћи да јед ни дру ге 

12 Уво зна тра жња ЕУ при мет но сла би још од кра ја ле та 2019.
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под сти чу и осна жу ју. Уо ста лом, би ло ка кво да је по ре кло шо ка, мар ги нал-
ни про из вод ка пи та ла па да на ну лу. Сто га, у од су ству оси гу ра ња за слу чај 
об у ста ве при вред не ак тив но сти или пре до стро жне штед ње (ко ју, по пра-
ви лу, не ма ју ма ла и сред ња пред у зе ћа), оба ра ње ка мат них сто па и мо ра-
то ри јум на ду го ве ис прав ни су по те зи мо не тар них вла сти [Coc hra ne 2020b]. 
У сфе ри ин ду стриј ске про из вод ње, на ро чи то уко ли ко ни је оп те ре ће на 
по ки да ним лан цем снаб де ва ња и пла сма на, ни је не ло гич но оче ки ва ти 
брз опо ра вак ак тив но сти, про из вод њу за за ли хе и за ка сне ле по руџ би не 
и по по тре би пре ко вре ме ни рад у ци љу на док на де про пу ште не про из-
вод ње. Та квим пред у зе ћи ма и гра на ма по треб ни су са мо ра зум ни зај мо-
ви ко ји би би ли јам че ни бу ду ћим аут пу том [Coc hra ne 2020б]. На жа лост, 
та квих пред у зе ћа је ма ло ме ђу ма лим и сред њим а по го то ву у сфе ри услу-
га, па је да ља мо не тар на екс пан зи ја уз из да шни је се лек тив не фи скал не 
уступ ке упут на ка да се епи де ми ја ста ви под кон тро лу.

За са да, ма ле отво ре не при вре де ши ром све та, па и при вре да у Срби-
ји, уми ре не су ма сив ним др жав ним сти му лан сом. Да има мо по сла са не ком 
од „ба штен ских сор ти” ме ђу на род не фи нан сиј ске кри зе, с ка квим смо се 
су сре та ли у бли жој про шло сти, ова кав сти му ланс био би до во љан да иску-
пи „мно ге гре хе” и на стра ни по ну де и на стра ни тра жње [Ro goff 2020]. 
По што ни је та ко, на кра так рок, ипак, ве ро ват но нај ви ше за ви си од сме ра 
и оби ма ме ђу на род ног кре та ња ка пи та ла, пре до стро жних ме ра и ан ти кри-
зних по те за вла сти у Ср би ји. Еко ном ско-фи нан сиј ске кри зе овог об у хва та 
и ин тен зи те та по пра ви лу нај ја че уда ра ју са вре мен ском за др шком, ка да 
гло бал но са гле да ва ње ште те, ле зи ја не ли квид но сти и ве ро ват них сте ча-
ја, про из ве ду из не над не за сто је у при ли ву пре ко гра нич ног ка пи та ла, а 
по том и ла ви ну од ли ва ино ка пи та ла и све ко ли ки бег ка пи та ла из зе ма ља 
ко је ни су ну жно би ле нај ви ше по го ђе не кри зом.13 Не би био пр ви пут да се 
ов да шње вла сти бу са ју срећ ним окол но сти ма да нас је кри за ми мо и шла, 
ка ко смо је два „опр ље ни” њо ме у по ре ђе њу с дру ги ма, те да је кри за за-
пра во од лич на шан са за нај бр жи мо гу ћи раст, па нас по том гор ко и за-
ду го де ман ту ју фи нан сиј ска сле га ња тла, где по пут зе мљо тре са да ле ко 
ви ше ште те на пра ве они по тре си са на кнад ним и пли ћим епи цен тром од 
ини ци јал ног.

Кон тро ла ме ђу на род ног кре та ња ка пи та ла до бро до шла је и уи сти ну 
не за о би ла зна из бар два раз ло га. Пр во, у ма лим отво ре ним при вре да ма 
де ви зни курс игра осе тљи ву и ви ше стру ку ро лу – из ме ђу функ ци је ма-
кро е ко ном ског ве тро ка за, фак то ра плат но-би лан сног урав но те же ња и 
екс тер не ду жнич ке ом че. Сто га, он не мо же и не сме у це ли ни да пре у зме 
уло гу коч ни ча ра и кро ти те ља кри зе [Be nig no et al. 2016].14 Дру го, ап сорп ција 
и са вла да ва ње кри зе, ма ни пу ла ци јом де ви зним кур сем у отво ре ној при-

13 Шта ви ше, пре ли ми нар ни по да ци су ге ри шу да се из мно гих зе ма ља у раз во ју већ од 
кра ја ја ну а ра од ли ва ка пи тал у ино стран ство и то у чак не ко ли ко пу та ве ћим из но си ма не-
го то ком ра ни је ме ђу на род не фи нан сиј ске кри зе из 2008.

14 У том сми слу, ин ди ка тив ни су на по ри НБС да курс по сва ку це ну др жи ста бил ним, 
иа ко је то у пр вој по ло ви ни 2020. у не то из ра зу ко шта ло пре ко ми ли јар ду евра, на осно ву 
по да та ка цен трал не бан ке [Народна бан ка Србије]. Очи то за сад не ма спрем но сти да се до-
пу сти пре или ка сни је не ми нов на де пре ци ја ци ја ди на ра.
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вре ди, из и ску је озбиљ ну и по тан ко ис пла ни ра ну ме ђу на род ну ко ор ди-
на ци ју, ко ја је, тр го вин ским ра том САД и Ки не, Брег зи том и не нај ма ње 
ва жно из би ја њем пан де ми је, на нео д ре ђе но вре ме су спен до ва на („сва ко 
за се бе”). Сход но то ме, уз не по у здан курс ни ин стру мент и пре оп те ре ће-
ну фи скал ну по ли ти ку, кон тро ла ка пи та ла се на ме ће као ло гич на и ком-
пле мен тар на ме ра пре до стро жне по ли ти ке [Blan chard 2016]. 

Ка ба ле ро и Сим сек [Ca bal le ro and Sim sek 2016] до ка зу ју да у слу ча ју 
ве ли ких ме ђу на род них тур бу лен ци ја, ка да стра ни ин ве сти то ри жур но и 
па нич но про да ју сво је уло ге на тр жи шти ма у на ста ја њу, би ло за то што 
им услед кри зе и ина че па да ју це не би ло за то што мо ра ју на док на ди ти 
гу бит ке пре тр пље не дру где и ре ба лан си ра ти порт фо лио, ти при ли ви ка-
пи та ла (за при вре ду до ма ћи на не по у зда ни) бе же из зе мље. Али за то ка-
пи тал рад ни ка на при вре ме ном или стал ном ра ду у ино стран ству ула зи 
у зе мљу да на до ме сти ино стра ни од лив. У слу ча ју ма лих отво ре них при-
вре да по пут Ср би је, не то ефе кат ће за ви си ти не са мо од од но са од бе глог 
ка пи та ла и сма ње них до зна ка из ди ја спо ре, на јед ној, и при ли ве ног ка-
пи та ла до ма ћих по врат ни ка, на дру гој стра ни, не го и од ре ла тив не сна ге 
авер зи је и скло но сти ка фи нан сиј ском ри зи ку еко ном ских аге на та при-
ли ком ода би ра де сти на ци је и ула га ња. 

Иа ко Ср би ја не бе ле жи на гли раст сек то ра не раз ме њи вих до ба ра у 
од но су на ме ђу на род но раз ме њи ви блок до ба ра, што је би ла ка рак те ри-
сти ка ра ни јих из не над них за сто ја [To r nell and We ster mann 2002], про блем 
из не над ног за сто ја у при ли ву или на глог пре ко гра нич ног од ли ва ка пи-
та ла, ако до ње га до ђе, у слу ча ју Ср би је имао би те о риј ски оче ки ва ну 
увер ти ру у вре ме ну пре пан де ми је и фи нан сиј ске кри зе: из ве сну еко ном-
ску екс пан зи ју, рас ту ћи де фи цит те ку ћег ра чу на, кре дит ни бум и апреси-
ја ци ју ре ал ног де ви зног кур са. Да ка ко, и са ма фи нан сиј ска кри за под стак-
ну та за ма шни јим од ли вом ка пи та ла ско ро си гур но би сле ди ла фи ше ров ску 
ду жнич ко-де фла ци о ну спи ра лу [Bi an chi and Men do za 2020]. Раз у ме се, 
као ме ра пре до стро жне по ли ти ке, оп ти мал на кон тро ла ка пи та ла тре ба ло 
би да бу де на ула зу (огра ни че ње по је ди них при ли ва што порт фо лио што 
ди рект не про ве ни јен ци је). Као ме ра ан ти кри зне по ли ти ке, мо жда ће при-
вре ме но из и ски ва ти и кла сич не То би но ве так се. Сто га, кад је реч о до зи-
ра њу и тај мин гу, пак, Шмит-Грое и Ури бе [Schmitt-Grohé and Uri be 2017] 
де мон стри ра ли су ка ко због мо не тар них екс тер на ли ја ко је про из во ди 
фи ше ров ска де вал ва ци ја ко ла те ра ла у ма лим отво ре ним при вре да ма, 
за пра во из гле да оп ти мал но убла жи ти ре стрик ци је ме ђу на род ном кре та-
њу ка пи та ла то ком уз ле та, а по стро жи ти их то ком ре це си ја, што је у ја сној 
кон тра дик ци ји са до са да шњим ан ти ци клич ним ка рак те ром опе ра тив не 
при ме не То би но вих так си.

ЗА КЉУ ЧАК

По слу жив ши се ал ге бар ским кон ту ра ма но ве, ма кро е ко ном ске вер-
зи је по зна тих епи де ми о ло шких мо де ла, у овом ра ду син те ти са ли смо низ 
ро бу сних ма кро е ко ном ских им пли ка ци ја пан де ми јом из ну ђе них јав них 
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по ли ти ка код нас и у све ту. Ино ва тив ност ма кро е ко ном ских вер зи ја епи-
де ми о ло шких мо де ла огле да се у пре по зна ва њу и екс пли цит ном мо де ли-
ра њу пре фе рен ци ја и ак тив но сти раз ли чи тих при вред них чи ни ла ца (вла да, 
пред у зе ћа и по је ди на ца), као кључ них фак то ра ко нач не те жи не, ду жи не 
тра ја ња и це не, ка ко здрав стве не, та ко и фи нан сиј ске кри зе. 

На кон што је по ка за но због че га су за го вор ни ци спон та ног про ку-
жи ва ња у ве ли кој за блу ди, пре зен то ва ни су и ар гу мен то ва ни про тив ода-
бра не стра те ги је бор бе про тив пан де ми је ка ква се спро во ди у Ре пу бли ци 
Ср би ји. У ме ђу вре ме ну су се по ја ви ле ек пе ри мен тал не вак ци не али је 
њи хо ва ефи ка сност ди ску та бил на, мно го је ва жни је, и ме ди цин ски и 
еко ном ски, уло жи ти у ра зум не ко ли чи не за штит них сред ста ва и ма сов но 
те сти ра ње, ко јим би се омо гу ћио кон тро ли сан про цес ра да и по вра так на 
по сао за оне ко ји су са вла да ли ви рус а да то не зна ју. Та ко ђе, би ло би по-
треб но про гла си ти оба ве зним но ше ње ма ски и упо тре бу дез ин фек ци о них 
сред ста ва на јав ним ме сти ма а не по што ва ње ових пре до стро жно сти за кон-
ски санк ци о ни са ти и то ком а на ро чи то на кон уки да ња ван ред ног ста ња. 
Ова ква по ли ти ка чи ни се, ну ди ла је, и да ље ну ди очи глед ни је и ве ће 
ко ри сти од фик са ци је ку по ви ном пре ску пих ре спи ра то ра, на ко јој се ба-
зи ра ла стра те ги ја Ре пу бли ке Ср би је. Из пер спек ти ве ма лих отво ре них 
при вре да, на и ме, тре ба „игра ти” на до глед но из на ла же ње те ра пи је а не 
на вак ци ну. У том слу ча ју тврд и од већ рас тег нут „бун кер” не ма сми сла, 
док кра так има са мо уко ли ко по ред при вре ме ног успо ра ва ња за ра зе по-
слу жи при пре ми ман да тор не из ла зне стра те ги је. 

Сто га по сто ји бо ја зан да је ода бра на јав на по ли ти ка у Ср би ји, упр кос 
за сад со лид ним ре зул та ти ма, ипак про ма ши ла су шти ну и да ће мо при-
лич но не при пре мље ни до че ка ти крај ван ред ног ста ња. Ако га пре ки не мо 
упра вљач ки нео д го вор ни или јав но сти не кре ди бил ни, те ло ги стич ки и/или 
кул ту ро ло шки не при пре мље ни, има ће мо дру ги на лет за ра зе и но ви фор-
ма лан или фак тич ки ка ран тин са ви ше го ди шњом фи нан сиј ском кри зом...

Ка да је реч о ан ти кри зним ме ра ма, ини ци јал но ра зу ман низ по те за 
и угра ђе них ме ха ни за ма ва пи за сек тор ским ко рек ци ја ма, де та љу и раз-
во ју си ту а ци је са о бра же ним при ла го ђа ва њем. Иа ко је у ра ду об ја шње но 
за што ова кри за и ни је ство ре на по све ег зо ге но, већ су и не ки по лит-еко-
ном ски до га ђа ји по ста ви ли ми зан сцен за њен до ла зак, спе ци фич ност и 
об у хват пан де ми јом по се ја не фи нан сиј ске кри зе учи ни ће да ње ни крат-
ко роч ни ис хо ди углав ном за ви се од сме ра и ин тен зи те та по кре ну тог 
ме ђу на род ног кре та ња ка пи та ла. За то, уме сто ну ме рич ког ки би цо ва ња 
ди на ми ке про из вод ње, не за по сле но сти, јав ног ду га, те плат но-би лан сних 
и бу џет ских де фи ци та у у Ср би ји то ком на ред ног пе ри о да, не што ве ћа 
па жња по све ће на је ме ра ма кон тро ле пре ко гра нич ног кре та ња ка пи та ла. 
У том сми слу, уко ли ко до ђе до из не над ног за сто ја у при ли ву ка пи та ла, 
у си ту а ци ји ка да је фи скал на по ли ти ка оп те ре ће на до мак си му ма, ма ле 
отво ре не при вре де мо гу и тре ба да по сег ну за до пун ском, али до зи ра ном 
мо не тар ном екс пан зи јом и ма ни пу ла ци јом де ви зним кур сем. Уко ли ко, 
пак, до ђе до ма сив ни јег од ли ва и бе га ка пи та ла, због фи ше ров ске де вал-
ва ци је ко ла те ра ла за ма ле отво ре не при вре де по ста је оп ти мал но да се 
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по ја ча ју ре стрик ци је кре та њу ка пи та ла то ком ре це си је, што је у кон тра-
дик ци ји са до са да шњим ан ти ци клич ним ка рак те ром опе ра тив не при ме не 
То би но вих так си у нас. 

На кон цу, по из би ја њу пан де ми је и ме ђу на род не фи нан сиј ске кри зе 
пе те ге не ра ци је, и свет и Ср би ја осва ну ли су у но вој ствар но сти ко ја ће, 
сва је при ли ка, по тра ја ти. Док у пот пу но сти не бу ду су зби је не, би ло би 
ха зар дер ски пот це ни ти их.
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SUM MARY: Ser bia and the world are fa cing the lar gest he alth-cu m-fi nan cial cri sis 
in the li ving me mory. By uti li zing the no vel class of mac ro e co no mic SIR mo dels, we 
de mon stra te that ne it her its ori gin nor its tran smis sion is fully exo ge no us, but cru ci ally 
de pends on the com pli ca ted in ter ac tion of go vern ments, firms and in di vi du als’ eco no mic 
be ha vi or. Hen ce, CO VID-19 epi de mics and pro vo ked pu blic he alth re spon se ex hi bit pro-
fo und eco no mic and fi nan cial con se qu en ces that may well be mu tu ally re in for cing. Pa per 
di smis ses neo li be ral ap pro ach to pan de mics, but al so cri ti ci zes Ser bian pu blic po licy as 
pal li a ti ve and er ro ne o usly ob ses sed with amas sing li fe-sup port mac hi nes. In fact, we 
ar gue that small open eco no mi es sho uld fo cus on pro vi ding obli ga tory epi de mi o lo gi cal 
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me di cal tre at ment, espe ci ally af ter qu a ran ti nes get cal led off. In terms of mac ro pru den tial 
po licy and me a su res ai med at mi ti ga ting the eco no mic cri sis, even tho ugh re a so na ble at 
the on set, they wo uld ha ve to be fi ne-tu ned and mo re sec tor spe ci fic as pan de mics sub-
si des. In stead of nu me ri cal gu es swork with re gards to the key mac ro e co no mic stats, we 
in spec ted Ser bian con stel la tion in terms of li kely growth tra jec to ri es wit ho ut and with 
the se cond wa ve of con ta gion. From pu rely mac ro e co no mic per spec ti ve, much de pends 
upon the si ze and pro ba bi lity of ca pi tal flow re ver sals which so of ten ad di ti o nally wor sen 
the ini tial fi nan cial ha voc. Thus, on top of con ven ti o nal po licy in stru ments, ca pi tal con trols 
sho uld play a gre a ter ro le and must be de ployed  co un ter-in tu i ti vely to on go ing prac ti ce.
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КЛЕ МЕНС ФОН МЕ ТЕР НИХ:  
СТРА ТЕГ, НЕ И ВИ ЗИ О НАР

(Wol fram Si e mann, Met ter nich: Stra te gist and Vi si o nary, The Belk nap  
Press of Har vard Uni ver sity Press, Cam brid ge, Mass – Lon don, Engl. 2019,  

tran sla tor: Da niel Ste u er, 900 pag.) [превод с не мач ког на ен гле ски:  
Да ни ел Штојер]

Сва ка др жа ва мо ра да по се ду је стра те ги ју, 
ма ко ли ко спон та но на ста ју ћу и ру ди мен тар-
ну, да би оп ста ла у хоб зов ском ме ђу на род-
ном си сте му. Ве ли ке си ле, ме ђу тим, има ју и 
сло же ни је иза зо ве и ве ће ре сур се. Оне сто га 
мо ра ју да раз ви ју ве ли ку стра те ги ју за рат и 
мир, да би оп ста ле у стал ном над ме та њу са 
сво јим су пар ни ци ма за моћ, про стор, по да ни-
ке и ре сур се. То је ва жи ло у Ме со по та ми ји 
пре три ми ле ни ју ма, ни шта ма ње не го што 
ва жи у све ту на пра гу тре ће де це ни је 21. ве ка.

Ве ли ка стра те ги ја са жи ма ви зи ју сна жне 
др жа ве као це ли не, ускла ђу је ње не ду го роч-
не ци ље ве са сред стви ма и це ном њи хо вог 

оства ре ња. Не за ви сно од иде о ло шки усло-
вље не ре то ри ке, ово је осно ва стра те шког 
пла ни ра ња сва ког вој но-по ли тич ког цен тра 
мо ћи. Вла да ју ћа ели та др жа ве – ма ко је, ма 
ка да и ма где – не мо же да од го во ри иза зо-
ви ма ин хе рент но не ста бил ног си те ма ако не 
по се ду је ви зи ју же ље них ис хо да у функ ци ји 
оп стан ка, без бед но сти и све ко ли ког ја ча ња 
сво је др жав не тво ре ви не. Три ње на бит на 
еле мен та је су прин ци пи ди пло ма ти је и ра-
то ва ња; стра те ги ја оп ти мал ног ко ри шће ња 
ре сур са као осно ве вој не мо ћи; и иде о ло ги ја 
као ин те гри са ни скуп ве ро ва ња, кул тур них 
сим бо ла и вред но сти ко ји да је сми сао сва кој 
по ли ти ци.

Успе шна ве ли ка стра те ги ја пред у слов је 
оп стан ка сва ке ве ли ке др жа ве. Њен раз вој и 
ар ти ку ла ци ју че сто спу та ва при род на те жња 
ли де ра да се на кри зе ре а гу је тек он да ка да 
из би ју. Ква ли тет др жав ни штва успе шне ли-
де ре на во ди да ан ти ци пи ра ју кри зне сце на-
ри је и да при пре ме мо де ле од го во ра на њих. 
Др жа ва мо же да сле ди успе шну стра те ги ју 
у јед ном ра ту, али не ну жно и у сле де ћем. 
Успе шне др жа ве, пак, кроз ис ку ства мно гих 
ра то ва и ге не ра ци ја, уче се и успе ва ју да реше 
ква дра ту ру кру га без бед ног оп стан ка у окви-
ри ма огра ни че ног фи зич ког про сто ра и ре-
сур са у ње му.

Као што је Е. Џ. П. Теј лор кон ста то вао у 
свом ре мек-де лу Бор ба за пре моћ у Евро пи 
(The Strug gle for Ma stery in Eu ro pe 1848–1918), 
прем да по је дин ци ни кад ни су жи ве ли у при-
род ном ста њу ка ко га је за ми слио То мас Хобс, 
„ве ли ке европ ске си ле ва зда су се у ње му на-
ла зи ле”. Ово је поготовo ва жи ло за не јед на ко 
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раз ви је не, ет нич ки из ме ша не и устав но-прав-
но крај ње сло же не зе мље мла ђег огран ка Хаб-
збур га. Њи хо ви су се по се ди кра јем 18. ве ка 
про сти ра ли од Лом бар ди је на ју го за па ду до 
Тран сил ва ни је на ис то ку, од Га ли ци је на се-
ве ру до Ја дра на на ју гу. Ср це им пе ри је има ло 
је уну тра шње ли ни је ко му ни ка ци ја дуж Ду-
на ва и ње го вих плов них при то ка, али руб не 
зе мље би ле су ва зда ра њи ве, по го то ву ге о-
граф ски не ком пакт ни по се ди у Рајн ској обла-
сти и да на шњој Бел ги ји (Bel gi um Au stri a cum). 

Иза зо ви Ау стри ји, по сле ње ног без у спе-
шног по се за ња за хе ге мо ни јом у Три де се то-
го ди шњем ра ту, би ли су мал те не не пре ста ни 
на не кој од ис ту ре них та ча ка при ти ска дуж 
ње них раз у ђе них гра ни ца. По сле гу бит ка Ло-
ре не 1733, а поготовo по сле гу бит ка Шле зи је 
1742, ста тус Ау стри је као ве ли ке си ле из ра-
зи то је за ви сио од па жљи вог и пре те жно од-
брам бе ног ускла ђи ва ња ци ље ва и сред ста ва. 

Све до На по ле о но вог успо на, ме ђу тим, то 
ба лан си ра ње ни је се од ра жа ва ло у по је ди-
нач ним епи зо да ма бри љант ног др жав ни штва. 
На де лу је био про цес не пре кид не при ме не 
стра те шких ис ку ста ва ко ја су се на ку пи ла 
то ком де це ни ја и ко ја су пла ће на кр вљу и зла-
том. При том је ар ти ку ли са на јед на у це ли ни 
де фан зив на ве ли ка стра те ги ја. Она се осла-
ња ла на ла нац там пон-зо на ко је су раз два ја ле 
ау стро-че шко је згро др жа ве од ста рог не при-
ја те ља, Фран цу ске, ка за па ду, као и но вог 
не при ја те ља, Пру ске, ка се ве ру. Са Ру си јом 
ка се ве ро и сто ку по сто ја ло је обо стра но ко-
ри сно ан ти тур ско парт нер ство, док су ју го-
и сточ не гра ни це бра ње не вој ном гра ни цом 
од Ја дра на до Кар па та чи ју су око сни цу чи-
ни ли се ља ци-вој ни ци пра во слав не ве ре. 

Од кључ ног зна ча ја за очу ва ње сло же не 
мре же са ве зни шта ва, кли је на та и од брам бе-
них по ја се ва био је ис ку сни ди пло мат ски 
апа рат и по ли тич ко и вој но вођ ство ко је је 
има ло ви со ко раз ви јен осе ћај за ран ги ра ње 
стра те шких при о ри те та и пре ци зан тај минг 
у њи хо вом спро во ђе њу. Међутим, у тре нут ку 
кри тич не сла бо сти, ко ји је на сту пио кра јем 
пр ве де це ни је 19. ве ка, осло нац на стан дар ну 
опе ра тив ну про це ду ру ви ше ни је био до во-
љан. Оп ста нак је зах те вао вр хун ско др жав ни-
штво, спој ин те ли ген ци је, ин ту и ци је и иску-
ства. Ти су се ква ли те ти сте кли у лич но сти 
Кле мен са фон Ме тер ни ха. Он пред ста вља 
па ра диг мат ски при мер пра вог чо ве ка на 
пра вом ме сту у пра вом ча су. Дао је кључ ни 
до при нос оп стан ку Хаб збур шке мо нар хи је 

то ком кри тич них го ди на На по ле о но ве над-
мо ћи у Евро пи, од ау стриј ског по ра за 1809. до 
фран цу ског по ра за у Ру си ји 1812. и на стан ка 
но ве, ко нач не ан ти на по ле он ске ко а ли ци је 
1813. 

Ни је пре те ра но ре ћи да је Ме тер ни хо ва 
уло га тих го ди на пред ста вља ла јед ну од нај-
бри љант ни јих епи зо да де фан зив не ди пло-
ма ти је ви со ког ри зи ка у свет ској исто ри ји. 
Мај стор про ни ца ња у ка рак тер љу ди и са гле-
да ва ња њи хо вих сла бо сти, а на ро чи то На по-
ле о на и ца ра Алек сан дра I, он је омо гу ћио да 
Ау стри ја од и гра не сра змер но зна чај ну уло гу 
у си сте му ко ји је ње го вом за слу гом ство рен 
на Беч ком кон гре су. Ме тер них је био сто жер 
ан ти на по ле он ске ко а ли ци је ко ја је на не ла 
смрт не уда р це „том ма лом ско ро је ви ћу” (како 
га је опи сао), од Лај пци га у је сен 1813. до Ва-
тер лоа у про ле ће 1815, и ко ја је по том об но-
ви ла европ ски си стем рав но те же сна га. Ис по-
љио је зна тан стра те шки та ле нат при уда ра-
њу те ме ља но ве без бед но сне струк ту ре ко ја 
је упр кос свим иза зо ви ма Евро пи обез бе ди ла 
ско ро цео је дан век про цва та, до ле та 1914. 

Углед ни не мач ки исто ри чар и про фе сор 
мин хен ског уни вер зи те та Вол фрам Зи ман 
об ја вио је 2016. обим ну би о гра фи ју Ме тер ни-
ха на не мач ком. Она до са да ни је при ка за на 
срп ском чи та о цу прем да пред ста вља пр ви 
све о бу хват ни по ду хват те вр сте још од мо-
ну мен тал не тро том не сту ди је Хај ни ха фон 
Ср би ка (Met ter nich: Der Sta at smann und der 
Mensch, 1925–1952). Зи ман де таљ но пра ти бри-
љант ну ка ри је ру Ме тер ни ха, ко ји је као млад 
ди пло ма та, по том ми ни стар спољ них по сло ва, 
а по сле 1821. го ди не и кан це лар Ау стриј ског 
цар ства, ис по љио ви со ко раз ви јен осе ћај за 
стра те шки тај минг и при о ри ти за ци ју у оства-
ри ва њу др жав них ци ље ва. 

Зи ма но ва упо ред на тврд ња да је Ме тер них 
та ко ђе био спо со бан да ан ти ци пи ра раз вој 
дра ма тич них зби ва ња и да сход но то ме усме-
ра ва сво ју по ли ти ку, ма ње је убе дљи ва. Он 
с пра вом ис ти че да је по гре шно пред ста ви ти 
Ме тер ни ха као оли че ње цр не ре ак ци је пост-
на по ле о нов ске Евро пе. Ме ђу тим, под јед на ко 
је нео сно ва но твр ди ти, као што по ку ша ва Зи-
ман, да је Ме тер них био „ви зи о нар”, на свој 
на чин тра гич на лич ност чи ји су при та је но 
ре фор ми стич ки и на из глед ре ак ци о нар ни 
али за пра во ан ти по пу ли стич ки, пост на цио-
нал ни ста во ви би ли ис пред свог вре ме на. 

У увод ном по гла вљу Зи ман пра ти не рав-
но ме ран али упо ран успон по ро ди це Ме тер-
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них од кра ја сред њег ве ка до ро ђе ња ка сни-
јег прин ца у Ко блен цу, рајн ском гра ду под 
вла шћу Хаб збур га, 15. ма ја 1773. По том сле де 
хро но ло шка по гла вља све до кра ја ње го вог 
ду гог жи во та у Бе чу 1859. Це ли ну за о кру жу-
ју три те мат ска по гла вља ко ја не сле де хро но-
ло шки ток. Ти чу се Ме тер ни хо вог по гле да на 
рат и мир, ње го вих бр ој них љу бав них ве за са 
же на ма ви со ког ро да и обра зо ва ња, као ње-
го вих при ват них по слов них по ду хва та, сме-
лих и лу кра тив них прем да не увек мо рал но 
бес пре кор них.

Ме тер ни хо ва би о гра фи ја чи ји је ау тор Зи-
ман, по сле увод ног по гла вља не рав но мер но 
је у кључ не пе ри о де ње го вог жи во та. Пе ри од 
до ње го вог пр вог ам ба са дор ског име но ва ња 
1801. на сак сон ском дво ру у Дре зде ну по кри-
вен је у не што пре ко сто ти ну стра ни ца. Тем-
по се за тим успо ра ва на пет на ест стра ни ца 
по го ди ни, да би пе ри о ду од 1809–1815. би ло 
по све ће но чак 36 стра ни ца по го ди ни. Из не-
на ђу ју ћа је чи ње ни ца, ме ђу тим, да нај ду жи, 
по ли тич ки зна ча јан ако не и нај зна чај ни ји 
пе ри од Ме тер ни ха као кан це ла ра ау стриј ског 
цар ства (1821–1848) за слу жу је са мо пет-шест 
стра ни ца по го ди ни. За вр шна де це ни ја ње-
го вог жи во та, по сле од ла ска у из бе гли штво 
1848. и по врат ка у Беч 1851, крај ње је по вр шно 
об ра ђе на. Она сто га на пад но од у да ра од, у 
це ли ни, хар мо нич не струк ту ре остат ка књи-
ге до по чет ка 1820-их. 

У Ме тер ни хо вој мла до сти по себ но је зна-
ча јан тре ну так ка да је то ком сту ди ја у Стра-
збу ру до шао у не по средан кон такт с до га ђа-
јем ко ји ће озна чи ти епо ху у ко јој је жи вео. 
То је би ла Фран цу ска ре во лу ци ја, чи ји је ру-
ши лач ки жар из пр ве ру ке де вет на е сто го ди-
шњи Кле менс ис ку сио у пре сто ни ци Ал за са. 
У тај кр ва ви пир, ка ко са зна је мо од Зи ма на, 
ди рект но је био укљу чен је дан од Ме тер ни-
хо вих ака дем ских мен то ра, до те ме ре да је 
лич но пот пи си вао смрт не пре су де. 

Ме ђу тим, уче ник ни је под ле гао по мам ном 
ре фре ну Мар се ље зе. Фа на ти зам раз у ла ре не 
ма се је у мла дом рајн ском Нем цу иза звао гро-
зу и га ђе ње, што га је на ве ло да на пу сти Стра-
збур и сту ди је на ста ви у Мајн цу. По том, по-
сле тур не је по Ен гле ској и Шкот ској ко ја је 
на Кле мен са оста ви ла до жи вот ни сна жан ути-
сак, пре шао је у оче ву ре зи ден ци ју у Бри се-
лу. Са 23 го ди не већ је био фор ми ран чо век, 
бо га то оже њен, до жи вот но усме рен на ред, 
рад и мир, на без бед ни про спе ри тет под бе-
не во лент ном упра вом ари сто кра ти је и под 

вла шћу над на ци о нал не, ау то крат ске али очин-
ске кру не.

Ме тер ни хо ва ди пло мат ска ка ри је ра по сле 
Дре зде на до ве ла га је у Бер лин, а кри тич не 
1809. го ди не на ла зио се на по ло жа ју ау стриј-
ског ам ба са до ра у Па ри зу. У фран цу ској пре-
сто ни ци имао је при ли ке да из бли за по сма-
тра На по ле о на и ње го во окру же ње. Већ по сле 
пр вог раз го во ра са са мо кру ни са ним ца рем, 
Ме тер них га је са гле дао као кор зи кан ског ско-
ро је ви ћа ко ме не до ста је осе ћај дру штве ног 
и кул тур ног са мо по у зда ња, ма ко ли ка би ла 
ње го ва тре нут на вој на пре моћ. Зи ман ми ну-
ци о зно пра ти Ме тер ни хо ву ево лу ци ју од зна-
ти жељ ног аут сај де ра по до ла ску у Па риз до 
парт не ра На по ле о на у пре го во ри ма о брач-
ној ве зи две ју вла да лач ких ку ћа, а на кра ју 
и за кле тог не при ја те ља Бо на пар те ко ји ни је 
био спре ман да при хва ти ика кав ра зу ман 
ком про мис.

Њи хов ви ше сат ни раз го вор ју на 1813. у 
Дре зде ну дра ма тич ни је вр ху нац књи ге. На-
по ле он ни је слу тио ко ли ко је тај тре ну так 
био пре су дан за ње го ву суд би ну. Сво јом уо би-
ча је ном ба ха то шћу ко ја ви ше ни је би ла при-
ла го ђе на ре сур си ма – по пут Хи тле ра по сле 
Ста љин гра да – На по ле он је пре тио, ви као, 
био је чак вул гар но не при сто јан: Ме тер ни ху 
је на пи та ње о це ни ње го вих ра то ва од бру-
сио да му се де фе ци ра на ми ли он људ ских 
жи во та. Ова епи зо да пот кре пље на је Ме тер-
ни хо вим сво је руч ним за пи сом у ње го вој при-
ват ној за о став шти ни у Пра гу, ко ји Зи ман об-
ја вљу је по пр ви пут и ко ји ба ца по ра зно све тло 
на лич ност Бо на пар те. Знат но убла же на вер-
зи ја тог раз го во ра би ла је прет ход но об ја вље-
на у ау то ри зо ва ној фор ми Ме тер ни хо вих се-
ћа ња. Хаб збур шки ми ни стар је та да ко нач но 
са гле дао На по ле о на као па те тич ну али зло-
коб ну фи гу ру, не по пра вљи ву пре пре ку европ-
ском ми ру. Тај је дан утвр дио у ау стриј ском 
др жав ни ку спо зна ју да ра ње ну звер тре ба 
до крај чи ти по сва ку це ну. Усле дио је на ста-
нак по след ње ко а ли ци је, по раз На по ле о на 
код Лај пци га а по том и у са мој Фран цу ској. 

Зи ма но во де ло је им пре сив но. Ње го ва тра-
ди ци о нал на „не мач ка би о гра фи ја” ну ди оби ље 
но вих де та ља, пре све га за хва љу ју ћи ау то-
ро вом ра ду на ар хив ском ма те ри ја лу у Пра-
гу ко ји прет ход ни би о гра фи ни су ко ри сти ли. 
За ње га Ме тер них је фа сци нант на лич ност, 
не за ви сно од до стиг ну ћа и по ли тич ког на-
сле ђа. Пред на ма је им пе ри јал ни гроф уна-
пре ђен у прин ца ко ји ви ше во ли па сто рал ни 
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жи вот од град ског, али ко ји је био пи о нир ин-
ду стриј ског раз во ја на свом има њу у Че шкој; 
ре ак ци о нар фик си ран на „ти ши ну” ко ји се 
ди вио ен гле ском уста ву; ко ле бљи ви и на кра-
ју не у спе шни ре фор ма тор јед не крх ке мул-
ти на ци о нал не им пе ри је; отац и муж ко ји је 
ис ку сио мно ге лич не тра ге ди је и исто вре ме-
ни љу би тељ (углав ном ту ђих) же на. 

У за кључ ном по гла вљу Зи ман на жа лост 
гу би кри тич ку дис тан цу у од но су на свог ју-
на ка и по ку ша ва да га пред ста ви као по гре-
шно схва ће ну, чак тра гич ну лич ност. Он чи-
та о цу пред ста вља бо гат ди ја па зон европ ске 
по ли тич ке сце не и уну тра шњих ау стриј ских 
зби ва ња од па да Ба сти ље до ре во лу ци о нар не 
1848. го ди не. Зи ман на пу шта тра ди ци о нал-
ну ма три цу не мач ке исто ри о гра фи је уто ли-
ко што ма њи ак це нат ста вља на па ра диг му 
на ци о нал них др жа ва као кључ них ак те ра. 
При том он ис ти че Ме тер ни хо ву уло гу но ми-
нал но „не мач ког” по ли ти ча ра ко ји је га јио 
ду бо ко не по ве ре ње пре ма пан гер ман ској 
иде ји и ко ји јој ни је био на клон већ од по чет-
ка бу ђе ња ро ман тич ног на ци о на ли зма ме ђу 
Нем ци ма под На по ле о но вом до ми на ци јом 
па све до кра ја жи во та. 

Ме тер них је са гле дао по тен ци јал ну моћ 
на ци о на ли зма и на слу тио је опа сно сти од 
уз ди за ња На ци је на пи је де стал осно ве по ли-
тич ког де ло ва ња и из во ра иден ти те та (Volk, 
Blut und Bo den, Volk sge me in schaft, etc). Ме тер-
ни хо ва ви зи ја аде кват ног ме ста за на ро де Хаб-
збур шке мо на р хи је у нај бо љем слу ча ју опу-
шта ла је те жњу за огра ни че ном ау то но ми јом 
му ни ци пал них ор га на ко ји ма ру ко во де пле-
ми ћи. Сма трао је, шта ви ше, да је рас цеп ка на 
Не мач ка упра во она ква ка ква тре ба да бу де: 
да је ста бил ни ја и срећ ни ја са мно штвом кра-
ље ви на, кне же ви на и би ску пи ја, об је ди ње-
них ца рин ском уни јом, не го што би би ла под 
јед ним др жав но-прав ним окви ром.

Прин цип са мо о пре де ље ња на ро да, ар ти-
ку ли сан у по след њој де це ни ји ње го вог жи-
во та, за Ме тер ни ха би пред ста вљао ана те му. 
Ње го во од би ја ње, ме ђу тим, да до пу сти мо-
гућ ност из ве сних усту па ка ду ху вре ме на 
оди са ло је твр до гла во шћу – ни ка ко не „ви зи-
о нар ством” – у епо хи бу ја ња ри сор ђи мен та 
у Ита ли ји и срод них по кре та у Ма ђар ској, 
Пољ ској, Рајн ској обла сти, Флан дри ји... 

Зи ман ба ца све тло на до са да сла бо по знат 
аспект Ме тер ни ха као цар ског кан це ла ра: на 
ње гов не ста би лан по ло жај у беч кој ели ти. 
Ро ђен у Ко блен цу, обра зо ван у Стра збу ру и 

Мајн цу, ста сао у Бри се лу, вла сник има ња у 
Че шкој и Рајн ској обла сти, Ме тер них ни ка-
да ни је био при зна ти пу но прав ни ин сај дер 
у цар ској пре сто ни ци, у еста бли шмен ту за-
сно ва ном на ста ро сти лозâ пре сто нич ког 
плем ства. Ау тор нас упо зна је са до са да не-
по зна тим пре пре ка ма ко је су чи ни ле Ме тер-
ни хов по ло жај не сра змер ним ње го вом по-
ли тич ком и фи нан сиј ском успо ну. Чак је и 
Ме тер ни хов дав но за бо ра вље ни че шки су-
пар ник, ми ни стар фи нан си ја Франц Ан тон 
фон Ко ло врат, био у ста њу да спу та ва ње го-
ве пла но ве и на кра ју да до при не се ње го вом 
па ду. Ко ло врат ни је био „ли бе рал” али је сте 
био че шки на ци о на ли ста. При вид ње го вог 
три јум фа над Ме тер ни хом 1848. са мо је био 
увод у ка сни је де це ни је че шких по ра за.

Пи кант ну но ви ну пред ста вља Зи ма нов 
бо га то до ку мен то ван осврт на Ме тер ни хо ве 
од но се са же на ма. Са јед ном од њих, су пру-
гом ру ско-гру зиј ског ге не ра ла Багратиoна 
– хе рој ски стра да лог на Бо ро ди ну – до био је 
ван брач ну ћер ку док је у Дре зде ну био по сла-
ник код сак сон ског кра ља. По том је са две 
да ме, та ко ђе уда те, по ред по вре ме них ин тим-
них од но са одр жа вао ду го го ди шњу обим ну 
ко ре спон ден ци ју. Ме тер них се по ја вљу је као 
по след њи од ари сто крат ских љу бав ни ка ви со-
ког сти ла 18. ве ка. Већ то ком дру ге по ло ви не 
ње го вог ду гог жи во та, ме ђу тим, бур жо а зи ја 
је по че ла да на ме ће сво је стрикт не по гле де на 
од но се му шка ра ца и же на ко ји су до ми ни-
ра ли вик то ри јан ском епо хом. Та ко ђе на лич-
ном ни воу, ма ко ли ко Зи ман по ку ша вао да 
свог ју на ка оправ да и да га при ка же као жр тву 
зло бе за вид ни ка и ин три га, ја сно про из ла зи 
да је Ме тер них био склон да сво је огром не 
тро шко ве у др жав ној слу жби не прав да де-
таљ ним ра чу ни ма и да из бе га ва пла ћа ње по-
ре за кад год је то би ло мо гу ће. 

Ва жан па ра докс Ме тер ни хо вог иде о ло-
шког про фи ла, ко ји Зи ман де таљ но пра ти, 
ти че се ње го вог ен ту зи ја зма за Ен гле ску, за 
ње не дру штве не нор ме, по ли тич ке ин сти ту-
ци је и тра ди ци је. Та је фа сци ни ра ност по че-
ла пр вом по се том 1794. и на ста ви ла се до по-
зних го ди на Ме тер ни хо вог жи во та, ка да је 
на шао уто чи ште у Брај то ну по сле при нуд ног 
од ла ска из Бе ча 1848. „Ка да не бих био то 
што сам”, мла ди Ме тер них је за пи сао по сле 
сво је пр ве по се те, „во лео бих да сам Ен глез. 
Ако не бих мо гао би ти ни јед но ни дру го, 
ра ди је не бих по сто јао”. Он је при хва тио ста-
во ве кон зер ва тив них ви го ва ца оли че них у 
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Ед мон ду Бер ку, са чи јом се кри ти ком Фран-
цу ске ре во лу ци је све срд но сла гао. У исто вре-
ме, Ме тер ни хо во од би ја ње да до пу сти при ме-
ну иде ја бри тан ског ли бе ра ли зма у Цен трал-
ној Евро пи би ло је за сно ва но на ње го вом 
уве ре њу да не мач ка на ци ја ни је спо соб на да 
та кве ин сти ту ци је при хва ти и од го вор но 
при ме њу је. 

Зи ман упо р но по ку ша ва да по ми ри Ме тер-
ни ха као про мо те ра цен зу ре штам пе и тај не 
по ли ци је, као и ау то ра зло гла сних Карлс-
бад ских де кре та из 1819, са Ме тер ни хом ан-
гло фил ним ко смо по ли том. У том по ду хва ту 
ау тор по ку ша ва да га при ка же као ви зи о на ра 
ко ји би био спре ман да при хва ти ли бе рал ни-
ји си стем у хаб збур шком цар ству и у не мач-
ким зе мља ма, али на жа лост оби чан на род 
ни је био спре ман за та ко ве ли ку од го вор ност. 
Ствар ни Ме тер них, ме ђу тим, био је оп сед нут 
те жњом ка ми ру (Ru he), спо ко ју ау то крат ског 
ап со лу ти зма ко ји по чи ва на че ти ри сту ба: 
на ло јал ној вој сци, ефи ка сној би ро кра ти ји, 
ухо да ном по ли циј ском апа ра ту и по слу шној 
ри мо ка то лич кој хи је рар хи ји. Да ле ко од то га 
да је те жио по сте пе ним ре фор ма ма и при хва-
та њу не ми нов но сти но вог ду ха вре ме на, ње-
гов си стем је по ста јао све стрикт ни ји ка ко 
су про ла зи ле го ди не. Ни је по сто ја ла сло бод-
на штам па, ни ти ау то но ми ја уни вер зи те та; 
ни је би ло за ко но дав них скуп шти на, ни ти су-
до ва са по ро том. Ме тер ни хов мо дел био је 
фа та ли стич ки твр до ко ран, пре не го ви зи о-
нар ски. 

„Мој жи вот се за де сио у гро зна вре ме на”, 
Ме тер них је пи сао 1820. „До шао сам на овај 
свет или пре ра но или пре ка сно. Да сам ро-
ђен ра ни је ужи вао бих вре ме пре ре во лу ци је, 
да сам се ро дио ка сни је гра дио бих не што 
но во. Да нас пак, мо рам да по све тим свој жи-
вот да под у пи рем ову цр во точ ну гра ђе ви ну. 
Тре ба ло је да се ро дим 1900-те го ди не и да 
имам цео два де се ти век пред со бом”. 

Овај ци тат до дат но ука зу је да Ме тер них 
ни је био „ви зи о нар”. Да је ро ђен око 1900. го-
ди не ви део би ко лапс хаб збур шког цар ства 
у Ве ли ком ра ту и ње гов рас пад сход но на цио-
нал ном прин ци пу ко јег се гну шао – а био би 
пре млад да ути че на ис ход. Ис ку сио би ме-
ђу рат ну дез о ри јен ти са ност ко ју је опи сао 
Ште фан Цвајг, по том на ци стич ки ан шлус и 
се дам го ди на ка сни је осва ја ње раз ру ше ног и 
глад ног Бе ча од стра не Цр ве не ар ми је. По сле 
1918, чак ни он не би био спо со бан да ство ри 
но ву дим ну за ве су ко ја би при кри ла сла бост 

Ау стри је, као што је успе шно учи нио по сле 
по ра за 1809. У свом ве ку од 85 го ди на, пред 
крај би ви део успон бри сел ске ан ти-Евро пе 
и по че так ми грант ског цу на ми ја ко ји је пре-
тво рио де ло ве Не мач ке и Ау стри је у ми ни-
Ана до ли ју. Био би све док ко лап са дру штве-
них нор ми и хри шћан ске ве ре, на обе стра не 
Рај не, се вер но и ју жно од Ал па, сву да. Бо ље 
му је што је жи вео кад је жи вео. 

Зи ма нов нео бја шњи во згу снут трет ман 
дру ге по ло ви не Ме тер ни хо вог жи во та (са мо 
пе ти на књи ге, стра не 518–745 ен гле ског из-
да ња) зна ча јан је пре све га за то што ба ца но во 
све тло на Ме тер ни хо ве ста во ве пре ма „не-
мач ком пи та њу” у три де це ни је ко је су прет-
хо ди ле ре во лу ци о нар ној 1848. Ње го ва од бој-
ност пре ма ја ко бин ском кул ту на ци о нал не 
др жа ве, за јед ни ци кр ви ко ја мар ши ра ка слав-
ном са мо и спу ње њу, мо же да де лу је по ли тич ки 
ко рект но и „са вре ме но” у овим пост мо дер ним 
вре ме ни ма. Зи ма ну тре ба при зна ти да не тежи 
екс пли цит но да при ка же Ме тер ни ха као пре-
те чу не ка квих „европ ских ин те гра ци ја” по 
ша бло ну Бри се ла, иа ко је на го ве штај при су-
тан. Ме тер них се из Зи ма но вог опу са по ја-
вљу је као кул ти ви са на лич ност ко ја би би ла 
ужа сну та вред но сним по став ка ма и прак сом 
бри сел ског Ле ви ја та на. 

На кра ју ду ге ка ри је ре, мар та 1848. го ди-
не, Ме тер ни ха су по ра зи ле удру же не сна ге 
на ци о на ли зма и бур жо а ског ли бе ра ли зма. 
Ње гов от пор тим сна га ма био је сто ич ки и без-
на де жан. Ка да је био при ну ђен на остав ку, 
он је ре зиг ни ра но кон ста то вао: „Ја ви ше ни-
сам ни ко и ни шта. Ви ше не мам шта да ура-
дим ни ти о че му да ди ску ту јем”. Истин ски 
ви зи о нар, ме ђу тим, ви део би цр не обла ке пре 
не го што је по че ла олу ја: мо гли су се на зре-
ти го ди на ма ра ни је. Ви зи о нар би по ку шао 
да сна ге ко је су мо ти ви са ле ре ву лу ци о на ре 
из 1848. ба рем убла жи, ако не и до ве де под 
кон тро лу. Пру ски кан це лар Ото фон Би змарк 
у том по ду хва ту ус пео је бри љант но, ка ко 
пре та ко и по сле ује ди ње ња 1870, гра де ћи 
осе ћај не мач ког је дин ства ко ји ни је био ни 
ли бе рал но-ро ман ти чан ни ан ти ди на сти чан. 

Чи ње ни ца да је Би змар ко во на сле ђе уру-
ше но од стра не ње го вих не до ра слих на след-
ни ка ма њи је грех од Ме тер ни хо вог про ма-
ша ја да ре фор ми ше хаб збур шку цр во точ ну 
гра ђе ви ну да ле ко пре ка та стро фе 1848. Ње но 
ка сни је опа да ње, сход но Ау зглај ху 1867, у 
аси ме трич ну кон фе де ра ци ју ко ју су стал но 
раз ди ра ли све сме ли ји зах те ви ма ђар ских 
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маг на та у Тран слај та ни ји, а Че ха и дру гих 
ма њи на у ау стриј ским зе мља ма, до ве ло је до 
то га да је Двој на мо нар хи ја из гу би ла ста тус 
де фак то ве ли ке си ле да ле ко пре Са ра јев ског 
атен та та. 

Вол фрам Зи ман је у овој би о гра фи ји Ме-
тер ни хо ва до стиг ну ћа пре зен то вао с тру дом 
и мно штвом не по зна тих де та ља. Зи ма нов опус 
пред ста вља но ву, по сле Хајн ри ха фон Ср би ка, 
нај ва жни ју ета пу у ис тра жи ва њу Ме тер ни-
хо вог жи во та, и ње го ве по ли тич ке и ди пло-
мат ске ка ри је ре. Ки син џе ро ва мо но гра фи ја 
о уло зи Ме тер ни ха и Ка стер ли ја у кре и ра њу 
пост на по ле он ског си сте ма из 1957. го ди не 
со лид на је сту ди ја по ли тич ких окол но сти тог 
пе ри о да, али ни је „би о гра фи ја”.) Зи ма но ва 
књи га све јед но ни је ко нач на реч. У од но су на, 
ши рој чи та лач кој пу бли ци, да ле ко по зна ти-
је и за ис тра жи ва че „уно сни је” лич но сти по-
пут На по лео на, Хи тле ра или Ста љи на, принц 
Кле манс фон Ме тер них сво јим „ша па том” 
че сто мно го ви ше са оп шта ва сва кој но вој 
ми сле ћој ге не ра ци ји.

За раз ли ку од ха ри зма тич них зли ко ва ца 
сво је и ка сни је епо хе, Ме тер них оста је оли-

че ње јед не при стој не Евро пе ко ја је с успе хом 
оп ста ја ла у до бр ом де лу пр ве по ло ви не 19. 
ве ка. Ни је би ла уз бу дљи ва, не го је те жи ла 
да ус по ста ви ред и сми сао на из му че ном кон-
ти нен ту, ба че ном у ко шмар ни вр тлог кр во-
про ли ћа од Ба сти ље до Ва тер лоа. У окви ру 
свог та лен та, вред но сног окви ра и тем пе ра-
мен та, тај им по зант ни принц, учи нио је нај-
ви ше што је мо гао. Же лео је сми ре ни по ре-
дак без по тре са, без не по треб них хе ка том би 
и бо ла ко је нам ве ко ви ма до но се Gran de ur, 
Drang nach Osten, Священ ная война! 

„По пло до ви ма ћеш их по зна ти”, ка же Је-
ван ђе ље по Ма те ји. Евро па је по сле Беч ког 
кон гре са има ла ско ро век ми ра (Крим ски, 
Пру ско-фран цу ски и дру ги ра то ви те епо хе 
би ли су огра ни че ни ору жа ни су ко би за огра-
ни че не ци ље ве). Тај век јој је пру жио 99 го-
ди на не ве ро ват ног на уч ног, тех нич ког и кул-
тур ног про цва та. Кле менс фон Ме тер них је 
та квом ис хо ду пру жио ве ћи до при нос од ма 
ко је дру ге лич но сти сво је епо хе. 

Ср ђа Триф ко вић
Уни вер зи тет у Са сек су

Фал мер, Ве ли ка Бри та ни ја
s.trifkovic@fpnbl.org
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КА ПИ ТАЛ НА ИСТО РИ О ГРАФ СКА СИН ТЕ ЗА

(Ду шко М. Ко ва че вић, Исто ри ја спољ не по ли ти ке Ру ске им пе ри је  
1801–1917, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2019, 623 стр.)

Ду шко М. Ко ва че вић, про фе сор Оп ште 
исто ри је но вог ве ка на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Но вом Са ду, је дан је од ма ло број них 
срп ских исто ри ча ра ко ји, упо ре до са срп ском 
исто ри јом, ис тра жу је и раз ли чи те те ме европ-
ске исто ри је 19. и 20. сто ле ћа. Као ре зул тат 
ње го вог ви ше де це ниј ског ба вље ња исто ри-
јом Ру си је и ло ги чан на ста вак прет ход них 
ис тра жи ва ња пред ста вље них у мо но гра фи-
ја ма по све ће ним срп ско-ру ским од но си ма у 
раз до бљу од Бер лин ског кон гре са до аб ди ка-
ци је кра ља Ми ла на (2003), од но сно, Ру си ји 
у ме ђу на род ним од но си ма то ком дру ге по ло-
ви не 19. ве ка (2012), на ста ла је и ве ли ка син-
те за исто ри је спољ не по ли ти ке Ру ске им пе-
ри је то ком „ду гог 19. ве ка”. 

Пред ме ту ис тра жи ва ња про фе сор Ко ва че-
вић при сту пио је са ста но ви шта ди пло мат ске 

исто ри је и исто ри је ме ђу на род них од но са 
што је од ре ди ло и ка рак те ри сти чан ме тод 
ко ји је при ме нио у екс пли ка ци ји до га ђа ја, 
по ја ва и про це са ко ји пред ста вља ју те жи ште 
ње го ве ана ли зе. Оно што сва ка ко ва ља иста-
ћи је сте да је мо но гра фи ја из у зет но ам би ци-
о зно по ста вље на, и у хро но ло шком и у про-
стор ном по гле ду. Ово по себ но бу ду ћи да 
об у хва та ви ше од пу ног сто ле ћа ру ске и европ-
ске исто ри је (од по чет ка 19. ве ка све до уру-
ша ва ња и про па сти Ру ске им пе ри је у по жа ру 
Пр вог свет ског ра та и бољ ше вич ке ре во лу ци-
је 1917), као и да пред мет ау то ро ве ана ли зе 
пред ста вља спољ на по ли ти ка Ру ске им пе-
ри је не са мо у Евро пи (што је не рет ко слу чај 
у ра до ви ма ове вр сте), не го и на Бли ском, 
Сред њем и Да ле ком ис то ку. 

Ши ро ко по ста вље ни хро но ло шки и про-
стор ни окви ри ра да при мо ра ли су ау то ра да 
из вр ши се лек ци ју го то во не пре глед не исто-
риј ске фак то гра фи је ка ко би ука зао на оне 
исто риј ске по ја ве и про це се ко ји су пре суд но 
ути ца ли на об ли ко ва ње ру ске спољ не по ли-
ти ке. Има ју ћи у ви ду ка рак тер по ли тич ког 
си сте ма Ру ског цар ства обе ле же ног са мо др-
жа вљем, ау тор је у сре ди ште свог раз ма тра-
ња по ста вио ру ске им пе ра то ре као лич но сти 
ко је су пре суд но ути ца ле на об ли ко ва ње и 
усме ра ва ње глав них пра ва ца ру ске спољ не 
по ли ти ке у по ме ну том раз до бљу, као и њи хо-
ве бли ске са рад ни ке (нај ви ше ди пло мат ске 
и вој не зва нич ни ке) ко ји су спро во ди ли им-
пе ра тор ску по ли ти ку. Упр кос то ме, ау тор 
ни је про пу стио да укљу чи у раз ма тра ње не 
са мо оп ште по ли тич ке, вој не и еко ном ске, 
не го и дру штве не и идеј не чи ни о це ко ји су 
вр ши ли од лу чу ју ћи ути цај на об ли ко ва ње 
спољ но по ли тич ких кон цеп ци ја са мо др жав-
них вла да ра. Ва жно је, та ко ђе, на по ме ну ти и 
да је ау тор спољ ну по ли ти ку Ру ске им пе ри је 
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са гле дао у ши ро ком кон тек сту ме ђу соб них 
од но са „европ ског кон цер та” (ве ли ких европ-
ских си ла) ко ји је, нај ве ћим де лом, од ре ђи вао 
ме ђу на род не од но се у 19. ве ку док је у случа-
ју Да ле ког ис то ка, у сво ја раз ма тра ња укљу-
чио од но се Ру ске им пе ри је с Ки ном, Ја па ном 
и Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.

Ау тор је текст струк ту ри рао у три хро но-
ло шки за о кру же не це ли не уну тар ко јих је 
рас по ре дио са др жи ну у укуп но 18 ја сно оме-
ђе них и про блем ски по ста вље них по гла вља. 
У пр вом де лу „Од смр ти Па вла I до Крим ског 
ра та 1801–1856.” (стр. 21–239) ау тор је при ка-
зао спољ ну по ли ти ку Ру ске им пе ри је то ком 
раз до бља ко је су обе ле жи ли ра то ви про тив 
фран цу ске хе ге мо ни је на европ ском кон ти-
нен ту, Беч ки кон грес, ре ста у ра ци ја „ста рог 
ре жи ма” и су прот ста вља ње но вим ре во лу-
ци о нар ним по тре си ма по сред ством „Све те 
али јан се”, по нов но отва ра ње Ис точ ног пи та-
ња под стак ну то срп ским и грч ким устан ци ма, 
Ре во лу ци ја 1830. и, на ро чи то, Ре во лу ци ја 1848, 
Крим ски рат и, ко нач но, пе не тра ци ја Ру ског 
цар ства у под руч је Сред ње Ази је и Да ле ког 
ис то ка. 

У дру гој це ли ни под на зи вом „Од Па ри ског 
ми ра до са ве за са Фран цу ском 1856–1894.” 
(стр. 243–388) ау тор је при ка зао иза зо ве са 
ко ји ма се су о чи ла ру ска спољ на по ли ти ка то-
ком ше зде се тих (Пољ ски уста нак, не мач ки и 
ита ли јан ски ра то ви за на ци о нал но ује ди ње-
ње) и се дам де се тих-осам де се тих го ди на 19. 
ве ка (Ве ли ка ис точ на кри за, 1875–1878). У 
по ме ну том кон тек сту он је зна чај ну па жњу 
по све тио и ства ра њу Тро је цар ског са ве за (са-
вез Ру си је, Не мач ке и Ау стро у гар ске), као и 
ње го вим уну тра шњим про тив реч но сти ма 
ко је су сре ди ном осам де се тих го ди на усме-
ри ле ру ску спољ ну по ли ти ку ка тра же њу спо-
ра зу ма са фран цу ском Тре ћом ре пу бли ком. 
Упо ре до са при ка зом европ ске ди мен зи је 
ру ске спољ не по ли ти ке, ау тор је ис та као и 
ње не нај ва жни је ци ље ве и прав це де ло ва ња 
на Кав ка зу, Сред њој Ази ји и Да ле ком ис то-
ку као и од но се са Сје ди ње ним Аме рич ким 
Др жа ва ма (про да ја Аља ске). 

Тре ћа це ли на „Од сту па ња на пре сто Ни-
ко ле II до кра ја Ру ске им пе ри је 1894–1917.” 
(стр. 391–609) по све ће на је спољ ној по ли ти-
ци Ру си је на пре ло му 19. и 20. ве ка ко ја је ко-
ин ци ди ра ла с раз до бљем вла да ви не по след-
њег ру ског им пе ра то ра Ни ко ле II. Ис црп но 
при ка зав ши во де ће чи ни о це ко је су од ре ђи-
ва ли ме ђу на род не од но се у по ме ну том раз-

до бљу (бор ба за ко ло ни јал ну по де лу све та, 
те жње Не мач ког рај ха за „ме сто под сун цем”, 
ства ра ње европ ског си сте ма са ве зни шта ва), 
ау тор је на ро чи ту па жњу по све тио ру ској пе-
не тра ци ји на Да ле ком ис то ку и Ру ско-ја пан-
ском ра ту 1904–1905. го ди не. Ука зав ши на 
по сле ди це ко је је по раз у ра ту имао по њен 
дру штве но-по ли тич ки раз вој али и њен ста-
тус ве ли ке си ле, ау тор је де таљ но ана ли зи-
рао уло гу Ру си је у ме ђу на род ним од но си ма 
обе ле же ним су пар ни штвом из ме ђу два ју 
вој но-по ли тич ких бло ко ва – Ан тан те и Трој-
ног са ве за. Кон стант не на пе то сти у њи хо вим 
од но си ма узро ко ва ли су низ ме ђу на род них 
кри за – од Пр ве ма ро кан ске кри зе (1905/06), 
пре ко Анек си о не кри зе (1908/09) и Дру ге ма-
ро кан ске кри зе (1911) за кључ но са бал кан ским 
ра то ви ма (1912/13), ко ји су обе ле жи ли ме ђу-
на род не од но се то ком де це ни је ко ја је прет-
хо ди ла из би ја њу Пр вог свет ског ра та. Раз ма-
тра ју ћи др жа ње Ру си је то ком Јул ске кри зе 
1914. као и ње ну спољ ну по ли ти ку у те мељ но 
про ме ње ним усло ви ма то ком пр ве две го ди не 
свет ског ра та, ау тор је сво ју ана ли зу за вр шио 
са Фе бру ар ском ре во лу ци јом и аб ди ка ци јом 
им пе ра то ра Ни ко ле II 1917. го ди не ко је, ујед-
но, пред ста вља и за вр ше так јед не епо хе. 

Ау тор је сво је за кључ ке за сно вао на ре ле-
вант ним исто риј ским из во ри ма. Осим ар хив-
ских из во ра ко је је при ку пио ис тра жу ју ћи у 
не ко ли ко на вра та у ру ским ар хи ви ма то ком 
де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, он се првен-
стве но слу жио ру ским збор ни ци ма до ку ме-
на та као и нај ва жни јим ко лек ци ја ма не мач-
ких, бри тан ских и фран цу ских ди пло мат ских 
до ку ме на та ко ји пред ста вља ју исто риј ске 
из во ре пр вог ре да. Ко ри шће ње мно штва на ра-
тив них из во ра – ме мо а ра, днев ни ка, ау то би о-
гра фи ја те пре пи ске во де ћих ру ских др жав-
ни ка – умно го ме је до при не ло жи во пи сно сти 
ње го вог из ла га ња. Ка да је реч о исто ри о граф-
ској ли те ра ту ри, ау тор је кри тич ки вред но-
вао го то во сву на уч ну ли те ра ту ру ко ја се 
од но си на те му ово га ра да ко ја, осим оне на 
ру ском је зи ку, укљу чу је и нај ва жни ја оства-
ре ња свет ске исто ри о гра фи је. 

Осим то га, по треб но је ис та ћи још и сле-
де ће чи ње ни це. Aутор је на син те тичан на чин, 
у ви ду за о кру же не на уч не мо но гра фи је, при-
ка зао глав не то ко ве ру ске спољ не по ли ти ке 
то ком раз до бља од по чет ка 19. ве ка до про па-
сти Ру ског цар ства 1917. го ди не. Ис по љив ши 
не сва ки да шњу еру ди ци ју (са вла дав ши огро-
ман број исто риј ских из во ра и исто ри о граф ске 
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ли те ра ту ре), ау тор је уну тар кон тек ста ме ђу-
на род них од но са ус пео да при ка же оне исто-
риј ске чи ни о це ко ји су од суд но одређивалe 
спољ ну по ли ти ку Ру ске им пе ри је у на ве де-
ном пе ри о ду. На ро чи ту па жњу за слу жу је и 
ау то ров из ван ре дан сми сао за исто риј ску син-
те зу – ре зул та те сво га ис тра жи ва ња пре до чио 
је у ви ду ло гич ки чвр сто струк ту ри са ног и 
је зич ки бес пре кор но на пи са ног на уч ног де ла, 
ко је упот пу њу је из ра зи ту пра зни ну у по сто-
је ћој ли те ра ту ри по све ће ној овој те ми. Ово 
по себ но има ју ћи у ви ду да су срп ски исто ри-
ча ри нај че шће ис тра жи ва ли по је ди не сег мен-
те из исто ри је ру ско-срп ских од но са, док је 
исто ри ја ру ске спољ не по ли ти ке из ми ца ла 
њи хо вим ин те ре со ва њи ма те, све до са да, она 
ни је мо но граф ски об ра ђе на у срп ској исто-
ри о гра фи ји. Сто га је по треб но на гла си ти да 
је реч о пр вом це ло ви том при ка зу ру ске спољ-

не по ли ти ке то ком „ду гог 19. ве ка” на пи са ном 
на срп ском је зи ку ко ји син те ти зу је ре зул та-
те ау то ро вог ви ше де це ниј ског ис тра жи ва ња 
исто ри је Ру ског цар ства и ње го ве уло ге у ме-
ђу на род ним од но си ма. Ова ка пи тал на исто-
ри о граф ска пу бли ка ци ја, осим што пле ни 
сво јим за па њу ју ћим фак то граф ским бо гат-
ством, не сум њи во ће да по слу жи као по у здан 
и на уч но уте ме љен во дич сви ма они ма ко ји 
ис тра жу ју не са мо исто ри ју спољ не по ли ти-
ке Ру ске им пе ри је већ и ме ђу на род не од но се 
у 19. ве ку. С об зи ром на при јем чи вост је зи ка 
ко јим је на пи са на, она ће сва ка ко про на ћи пут 
и до ши рег кру га срп ских чи та ла ца тра ди цио-
нал но за ин те ре со ва них за исто ри ју Ру си је. 
Ко нач но, реч је о не сва ки да шњем оства ре њу 
срп ске исто ри о гра фи је ко је пред ста вља кру ну 
ис тра жи вач ких на сто ја ња про фе со ра Ду шка 
М. Ко ва че ви ћа и, ујед но, ње гов mag num opus. 

Ми ха ел Ан то ло вић
Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
an to lo vic.mic ha el@g mail.com 
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UDC 377.36(497.113 Bela Crkva)”1944/1999”(049.32)

ПР ВА КЊИ ГА О СТРУЧ НИМ ШКО ЛА МА  
У БЕ ЛОЈ ЦР КВИ

[Озрен М. Ра до са вље вић, Струч не шко ле у Бе лој Цр кви (1944–1999),  
На род на би бли о те ка, Бе ла Цр ква 2019, 150 стр.]

Књи га је део три ло ги је исто ри ча ра Озре-
на Ра до са вље ви ћа ро ђе ног у Цр ве ној Цр кви 
1953. го ди не. Те ма ко јом се Ра до са вље вић 
ба ви до да нас је ма ло об ра ђи ва на у до ма ћој 
исто ри о гра фи ји. Ка ко је сâм ау тор на вео у 
по го во ру (стр. 149–150), књи га пред ста вља 
само јед но по гла вље по за ма шног де ла Струч-
не шко ле у Бе лој Цр кви 1884–1999. оби ма око 
400 стра на ку ца ног тек ста, фор ма та А4, ко је 
је на пи сао и при пре мио за штам пу још 2001. 
го ди не. Књи гу је, да кле, ау тор при пре мио 
за пу бли ко ва ње на осно ву са чу ва не ко пи је 
ру ко пи са из 2001. го ди не, али без ика квих 
при ло га и не ких ве ћих пре прав ки и до ра да 
основ ног тек ста, бу ду ћи да су ори ги нал не 
фо то гра фи је, до ку мен та и оста ли илу стра-
тив ни ма те ри ја ли не ста ли за јед но са ори ги-

нал ним ру ко пи сом. С об зи ром да де ло том 
при ли ком ни је пу бли ко ва но, из још увек не-
ра зу мљи вих раз ло га оста ло је да се че ка ју 
не ка бо ља вре ме на. У ме ђу вре ме ну је не стао 
нај ве ћи део мо но гра фи је, са свим при ло зи ма 
(ори ги нал не фо то гра фи је, до ку мен та и пла-
но ви), а ко ји се сво јим са др жа јем ти чу струч-
ног обра зо ва ња у Бе лој Цр кви у по рат ном пе-
ри о ду (1944–1999).

У ово де ло Ра до са вље вић је уло жио сво је-
вре ме но оби ман ис тра жи вач ки труд, оба вив-
ши ис тра жи ва ња у Исто риј ском ар хи ву у Бе-
лој Цр кви и aрхиви Сред ње тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви. Књи га се са-
сто ји из шест де ло ва, раз ли чи тих по оби му 
и кон цеп ци ји, и ба ви се то ко ви ма на стан ка 
и раз во ја раз ли чи тих струч них шко ла у спо-
ме ну том раз до бљу. У пр вом по гла вљу ау тор 
је об ра дио исто ри ју Др жав не ин ду стриј ско-
-за нат ске шко ле (1944–1948), ко ја је има ла 
ста тус др жав не ни же струч не шко ле у тро-
го ди шњем тра ја њу. На кон то га до но се се по-
да ци о Др жав ној тр го вач кој ака де ми ји (1946– 
1947). Сре ски на род ни од бор у Бе лој Цр кви 
до нео je од лу ку о уки да њу ме сне Пот пу не 
ме шо ви те гим на зи је, чи ме је Бе ла Цр ква оста-
ла без сво је је ди не сред ње шко ле. Ни шта 
бо љу суд би ну ни је до жи ве ла ни Тр го вач ка 
ака де ми ја, ко ја је из Бе ле Цр кве пре ме ште на 
у Ки кин ду до 1947. го ди не. Ра до са вље вић, 
да ље, при ла же по дат ке о јед но го ди шњој До-
ма ћич кој шко ли (1953–1954), као и о Жен ској 
струч ној шко ли (1954–1957), ко је су има ле 
вели ки број сла бих шти ће ни ца из та да шњих 
де чи јих до мо ва, ко је ни су мо гле да про ду же 
сво је шко ло ва ње због не ре ше ног ста ту са обе 
шко ле у дру штву.

Ис тра жи ва ња Озре на М. Ра до са вље ви ћа 
пре до ча ва ју да је у по сле рат ној Бе лој Цр кви 
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осно ва но још не ко ли ко струч них про ду жних 
шко ла. Оне су као пе ри о дич не шко ле у при-
вре ди у дво го ди шњем и тро го ди шњем тра ја-
њу, на ме ње не обра зо ва њу струч них ка др о ва 
у при вре ди. То су: Струч на шко ла за уче ни ке 
у ин ду стри ји и за нат ству (1944–1955), Пе рио-
дич на шко ла уче ни ка у при вре ди (1950–1968) 
и Шко ла за КВ и ВКВ рад ни ке (1968–1977). 
Све по ме ну те шко ле има ле су сво је зби р ке, 
ка би не те, би бли о те ке и на став но осо бље. Оде-
љењ ски раз ре ди би ли су фор ми ра ни, ка ко 
на во ди Ра до са вље вић, пре ма стру ка ма, од 
ко јих су нај број ни ја би ла оде ље ња ме тал ске, 
пре храм бе не, гра ђе вин ске и ко жар ске стру ке. 
За уче ни ке ко ји су по за ви чај но сти би ли из-
ван Бе ле Цр кве би ли су фор ми ра ни До мо ви 
уче ни ка у при вре ди ин тер нат ског ти па. У 
осам на ест го ди на по сто ја ња по ме ну тих шко-
ла њих је за вр ши ло ви ше од 6.000 уче ни ка.

Исто ри јом раз во ја Сред њо школ ског цен-
тра, од но сно да на шње Тех нич ке шко ле „Са ва 
Мун ћан” (1988–1999), ко ја са др жи де та љан 
опис сме ро ва-за ни ма ња, та бе лар не при ка зе 
бро ја оде ље ња и уче ни ка, ак тив но сти, ди рек-
торâ, на став ног ка дра, ад ми ни стра тив ног и 
по моћ ног осо бља, за вр ша ва се ин те грал ни 
део тек ста. У ше стом по гла вљу књи ге при ло-
жен је спи сак на став ног и по моћ ног осо бља 
струч них шко ла у Бе лој Цр кви од 1944. до 
1999. го ди не, као и из во ри и ли те ра ту ра. 

Де ло Озре на М. Ра до са вље ви ћа свр ста ва 
се у ред рет ких пу бли ка ци ја у АП Вој во ди ни 
ко је су об ра ђи ва ле раз вој не то ко ве струч них 
за нат ских шко ла. Иа ко се књи га пу бли ку је 
без ика квих при ло га, то сва ка ко не ума њу је 
ње ну до ку мен тар ну вред ност и зна чај за за-
ви чај ну по ве сни цу.

Жи ван Иштва нић
Бе ла Цр ква

zi va ni stva nic @gmail.co m
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UDC 711.4(497.6 Banja Luka)(049.32)

УР БА НА ЛИ ЦА И НА ЛИЧ ЈА  
„КРА ЈИ ШКЕ ЉЕ ПО ТИ ЦЕ”

(Ran ka Pe rić Ro mić, Ba nja Lu ka u ur ba noj tran sfor ma ci ji, Fa kul tet  
po li tič kih na u ka, Uni ver zi tet u Ba njoj Lu ci, Ba nja Lu ka 2018, 128 стр.)

Де це ни ја ма уна зад, Ба ња Лу ка у окви ру 
јав ног дис кур са сло ви за је дан од нај љеп ших 
и нај у ре ђе ни јих гра до ва у Бо сни и Хер це го ви-
ни, али и у ре ги о ну. „Град зе ле ни ла”, „град 
пар ко ва”, „кра ји шка ље по ти ца”, са мо су неке 
од ме та фо ра по мо ћу ко јих су ње ни ста нов-
ни ци и мно го број ни по сје ти о ци са жи ма ли 
вла сти те ути ске о по ме ну том гра ду. На су-
прот на ве де ним дис кур зив ним пред ста ва ма, 
на уч на мо но гра фи ја Ба ња Лу ка у ур ба ној 
тран сфор ма ци ји срп ске со ци о ло шки ње Ран-
ке Пе рић Ро мић, ван ред не про фе со ри це на 
Фа кул те ту по ли тич ких на у ка Уни вер зи те та 
у Ба њој Лу ци, на шој ака дем ској јав но сти и 
ши рем чи та тељ ству ну ди са вре мен кри тич ки 
осврт на до са да шње спе ци фич но сти ур ба ног 
раз во ја Ба ње Лу ке. У том кон тек сту, башти-

 не ћи на уч но-ис тра жи вач ку тра ди ци ју ур ба-
не со ци о ло ги је, као и срод них (ин тер)ди сци-
пли нар них обла сти, кроз че ти ри по гла вља, 
ау тор ка нас упо зна је са сло же ним спле том 
исто риј ских, по ли тич ких, еко ном ских, кул-
тур них, ар хи тек тон ско-гра ђе вин ских, и дру-
гих дру штве них фак то ра, ко ји су пре суд но 
ути ца ли и/или ути чу на фор ми ра ње ур ба ног 
про сто ра и иден ти те та Ба ње Лу ке.

У окви ру пр вог по гла вља, под на зи вом 
„Увид у на ста нак и раз вој Ба ње Лу ке”, ау тор-
ка се пр вен стве но фо ку си ра на де скрип ци ју 
и ана ли зу нај пре по зна тљи ви јих ур ба них 
оби љеж ја Ба ње Лу ке ко ја су на ста(ја )ла  то ком 
пе ри о да уга р ске, ото ман ске и ау стро у гар ске 
вла да ви не над по ме ну тим про сто ром. При 
то ме, по себ на па жња је по све ће на пред ста вља-
њу ин фра струк тур них, јав них и при ват них 
обје ка та из гра ђе них за ври је ме ау стро у гар-
ске вла да ви не, ко је ау то ри ца исто вре ме но 
иден ти фи ку је као пр ве за чет ке план ске град-
ње на по ме ну том про сто ру (стр. 11) и ак ту ел-
на суб стан тив на оби љеж ја ур ба ног иден ти-
те та Ба ње Лу ке (стр. 13).

Дру го по гла вље мо но гра фи је, „Ба ња Лу ка 
у пе ри о ду со ци ја ли зма”, ау тор ка је кон ци пи-
ра ла као ком па ра тив ну и кри тич ку ана ли зу 
оп штих и спе ци фич них оби љеж ја ур ба ног 
раз во ја Ба ње Лу ке у окви ру со ци ја ли стич ког 
си сте ма дру штве ног са мо у пра вља ња. На оп-
штем ни воу ау тор ка утвр ђу је да је ур ба ни раз-
вој Ба ње Лу ке то ком со ци ја ли стич ког пе ри-
о да у су штин ском сми слу оби ље жен фе но-
ме ном по ду р ба ни зо ва но сти, ко ји ка рак те ри шу 
„ма њи при лив ста нов ни штва не го што је 
до стиг ну ти сте пен ин ду стриј ског раз во ја” и 
„не сра змјер ин ду стриј ског на спрам стам бе-
ног и ин фра струк тур ног ула га ња” (стр. 15), тј. 
да ни је од сту пао од пре по зна тљи вих обра-
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за ца ур ба ног раз во ја ти пич них за дру ге со-
ци ја ли стич ке гра до ве. На ве де ни увид ау тор-
ка кон кре ти зу је кроз раз ма тра ње оби љеж ја 
ур ба ног пла ни ра ња и стам бе не по ли ти ке по 
ко ји ма се Ба ња Лу ка у ве ћој или ма њој мје ри 
раз ли ко ва ла од дру гих гра до ва у СФР Ју го-
сла ви ји (стр. 24–39). У том сми слу, ау тор ка 
утвр ђу је и де таљ но пред ста вља три спе ци фич-
на пе ри о да у ур ба ном раз во ју Ба ње Лу ке:

1) пе ри од од 1952. до 1969. го ди не, тј. од 
усва ја ња Ге не рал ног ур ба ни стич ког пла на до 
ка та стро фал ног зе мљо тре са, оби ље жен ни-
жим ква ли те том град ње, из град њом пр вих 
стам бе них на се ља (нпр. Ха ни шта и Меј да на), 
фор ми ра њем ак ту ел ног цен тра гра да и екс-
пан зи јом из град ње јед но спрат них по ро дич-
них згра да;

2) пе ри од од 1969. до 1975. го ди не, тј. од 
зе мљо тре са до до но ше ња Ур ба ни стич ког 
пла на, оби ље жен са на ци јом по сље ди ца зе-
мљо тре са, ви шим ква ли те том град ње, екс-
пан зи јом из град ње бло ков ских на се ља са 
аде кват ним пра те ћим са др жа ји ма (нпр. на-
се ље Бо рик);

3) пе ри од од 1975. го ди не до рас па да СФР 
Ју го сла ви је, оби ље жен им пле мен та ци јом мно-
гих прав них про пи са и ре гу ла ти ва, од но сно 
да љом екс пан зи јом ста но град ње.

По ред на ве де ног, у окви ру овог по гла вља 
ау тор ка на при мје ру гра да Ба ње Лу ке по тен-
ци јал ног чи та о ца упо зна је и са про ти вр јеч-
но сти ма план ског и нор ма тив ног спро во ђе ња 
стам бе не по ли ти ке у до ба со ци ја ли зма (стр. 
35–39).

У тре ћем по гла вљу, под на зи вом „Ак те ри 
ур ба них про мје на у про це си ма пост со ци ја-
ли стич ке тран сфор ма ци је Ба ње Лу ке”, ау тор-
ка ис тра жи вач ки фо кус по сте пе но пре у смје-
ра ва са про шлих на ак ту ел не ур ба не про це се. 
Сход но то ме, а по узо ру на ана ли тич ки мо-
дел швај цар ског со ци о ло га Ми ше ла Ба са на 
(Mic hel Bas sand), ау тор ка ур ба не про мје не 
ка рак те ри стич не за пост со ци ја ли сти чу тран-
с фор ма ци ју Ба ње Лу ке на сто ји об ја сни ти на 
осно ву (уза јам но усло вље ног) дје ло ва ња еко-
ном ских ак те ра, по ли тич ких ак те ра, струч-
ња ка и гра ђа на. Кроз оп шта раз ма тра ња и 
кон крет не при мје ре ау тор ка утвр ђу је да сва ку 
од прет ход но на ве де них гру па ка рак те ри ше 
спе ци фи чан од нос пре ма ур ба ном про сто ру 
и/или иден ти те ту Ба ње Лу ке. Еко ном ски ак-
те ри, пре те жно гра ђе вин ски ин ве сти то ри, 
пре вас ход но те же ка оства ри ва њу про фи та, 
па вр ло че сто зло у по тре бља ва ју не до ста так 

од го ва ра ју ћих прав них и ур ба ни стич ких ре-
гу ла ци ја, од но сно дје лу ју про тив оп штег до-
бра и ми шље ња струч ња ка. У од ре ђе ним слу-
ча је ви ма, нај че шће ра ди „узур па ци је зе ле них 
по вр ши на и пре тва ра ња истих у ве ли ка гра-
ди ли шта” (стр. 43), али и не за ко ни тог при сва-
ја ња дру гих јав них по вр ши на и/или обје ка та, 
по је ди ни еко ном ски ак те ри сво је лич не инте-
ре се на сто је оства ри ти пре ко ко рум пи ра них 
по ли ти ча ра и/или пра во суд них струк ту ра. 
Ау тор ка као та кве при мје ре на во ди слу ча је ве 
ве за не за зе мљи ште По љо при вред не шко ле, 
из град њу по слов ног објек та фир ме „Гранд 
трејд” код Ме ди цин ске елек тро ни ке, итд. 
Ана ли зу дје ло ва ња по ли тич ких ак те ра ау тор-
ка фо ку си ра на уче ста ле из мје не ре гу ла ци-
о них пла но ва на про сто ру Ба ње Лу ке. Пре ма 
ње ном ми шље њу, уче ста лост на ве де них из-
мје на не мо ра би ти ло ша са ма по се би, али 
кон крет ни при мје ри ука зу ју да до њих нај-
че шће до ла зи да би се омо гу ћи ла ре а ли за ци-
ја лич них ин те ре са ин ве сти то ра, а не ра ди 
ква ли та тив ног уна пре ђе ња ур ба ног про сто-
ра (стр. 45). На су прот то ме, ау тор ка ука зу је 
и на не ке по зи тив не од лу ке ло кал них вла сти 
(нпр. за у ста вља ње из град ње шо пинг цен тра 
„City Mall” у нај у жем цен тру гра да), од но сно 
на прак тич не им пли ка ци је и не су гла си це ве-
за не за „ути цај по ли тич ке мо ћи у про сто ру” 
Ба ње Лу ке (нпр. из град њу Ад ми ни стра тив-
ног цен тра Вла де Ре пу бли ке Срп ске) (стр. 
46–50). На до ве зу ју ћи се на прет ход но ре че-
но, ау тор ка ис ти че да је дје ло ва ње струч ња ка, 
по пут ур ба них пла не ра и ар хи те ка та, у вели-
кој мје ри (пред)од ре ђе но мар ги на ли за ци јом 
њи хо вих про фе си о нал них ком пе тен ци ја/стру-
ков них удру же ња од стра не еко ном ских и 
по ли тич ких ак те ра. У осно ви тог про це са на-
ла зи се (ин)ди рек тан при ти сак по ли тич ких 
ак те ра на „ау то но ми ју у струч ном од лу чи ва-
њу” (стр. 52), тј. све ве ћи број струч ња ка ко ји 
ви ше ува жа ва ју по ли тич ку по доб ност не го 
про фе си о нал ну ети ку. Пре ма ау тор ки ном 
ми шље њу, пре суд ну уло гу у мар ги на ли за ци-
ји струч ња ка има ла је при ва ти за ци ја Ур ба-
ни стич ког за во да Ба ња Лу ка (2002–2011), тј. 
њом усло вље на по ја ва при ват них про јек тант-
ских фир ми. По ред то га, као ин ди ка тор мар-
ги на ли за ци је струч ња ка ау тор ка на во ди и 
не по сто ја ње ва же ћег ур ба ни стич ког пла на 
за те ри то ри ју гра да Ба ње Лу ке (стр. 53–54). 
Уче шће гра ђа на у у кре и ра њу ур ба ног про-
сто ра Ба ње Лу ке ау тор ка оцје њу је као не за-
до во ља ва ју ће. При то ме, она на во ди и низ 
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раз ло га ко ји су до ве ли до та квог ста ња (по пут 
гу бит ка по вје ре ња у вла сти те мо гућ но сти, 
при др жа ва ње обра за ца по на ша ња на сље ђе-
них из со ци ја ли зма, дис кре па на ци је из ме ђу 
мо гућ но сти за по ли тич ко дје ло ва ње и сва-
ко днев не бор бе за пре жи вља ва ње). Та ко ђе, 
ау тор ка ис ти че да је пар ти ци па ци ја гра ђа на 
у прет ход но на ве де ном кон тек сту да ле ко из-
ра же ни ја кроз дје ло ва ње од ре ђе них не фор-
мал них гру па и гра ђан ских ини ци ја ти ва, не го 
кроз (про)ак тив но уче шће у из ра ди план ске 
до ку мен та ци је, тј. кроз фор му јав них уви да 
и рас пра ва (стр. 54–58).

У окви ру че твр тог по гла вља мо но гра фи је, 
под на зи вом „Ур ба на тран сфор ма ци ја Ба ње 
Лу ке”, ау тор ка об ра ђу је те ме ко је се од но се 
на про паст ин ду стриј ског сек то ра, кон вер зи-
ју из гра ђе ног про сто ра, со ци о про стор ну ре-
ди стри бу ци ју ста нов ни штва, про стор и ква-
ли тет ста но ва ња, (не)ле гал ну при ва ти за ци ју 
град ског зе мљи шта, тран сфор ма ци је јав них 
про сто ра у при ва ти зо ва не про сто ре по тро-
шње, ре ха би ли та ци ју и ре кон струк ци ју ур-
ба ног сре ди шта, (ви со ку) по слов ну град њу, 
као и ства ра ње по слов но-ад ми ни стра тив ног 
сре ди шта у Ба њој Лу ци. Овом при ли ком 
украт ко ће мо се освр ну ти на ди је ло ве че твр тог 
по гла вља, јер сма тра мо да они пред ста вља ју 
нај зна чај ни ји до при нос фон ду со ци о ло шких 
(са)зна ња о ак ту ел ним ур ба ним про це си ма 
на про сто ру Ба ње Лу ке. Из те пер спек ти ве 
на ро чи то је за ни мљи во крат ко пот по гла вље 
у ко јем ау тор ка опи су је кон вер зи ју ком плек са 
бив ше ка сар не „Вр бас” у Кам пус Уни вер зи-
те та у Ба њој Лу ци, од но сно пред ви ђа бу ду ће 
обра сце џен три фи ка ци је у ур ба ном про сто ру 
Ба ње Лу ке (стр. 70–72). Ау тор ка је на ро чи то 
кри тич на пре ма ак ту ел ним про це си ма транс-
фор ма ци је јав них про сто ра у при ва ти зо ва не 
про сто ре по тро шње. Раз ра ђу ју ћи Ве бе ро ву 
кон цеп ци ју „не-мје ста” (Mel vin Web ber), тј. 
те жњу да се ур ба ни про сто ри учи не свр сис-
ход ним ис кљу чи во кроз „до при нос ра ци о на-
ли за ци ји рас по ло жи вог вре ме на уз мо гућ ност 
оства ри ва ња про фи та” (стр. 91), она у том кон-
тек сту пред ста вља из град њу мно го број них 
тр жних цен та ра, али и ко мер ци ја ли за ци ју и 
обе сми шља ва ње со ци ја ли зи ра ју ће функ ци је 
ти пич них јав них про сто ра као што су по пу-
лар на град ска ше та ли шта (нпр. „Го спод ске 
ули це”). Кроз мно ге при мје ре ау тор ка нас 
упо зна је и са спе ци фич но сти ма и/или про-
ти вр јеч но сти ма ве за ним за ре ха би ли та ци ју 
и ре кон струк ци ју ур ба ног сре ди шта Ба ње 

Лу ке (нпр. твр ђа ве Ка стел, пар ка „Пе тар Ко-
чић”, Хра ма Хри ста Спа си те ља, Фер хат-па-
ши не џа ми је, итд). Пре ма ње ним ри је чи ма, 
на ве де ни про це си ур ба не тран сфор ма ци је још 
од де ве де се тих го ди на про шлог ви је ка кре ћу 
се „у прав цу ре ви та ли за ци је јав них про сто-
ра са ак цен том на мо дер ни за ци ју истих кроз 
кон кур сом ода бра на идеј на рје ше ња” (стр. 
101). Ана ли зи ра ју ћи објек те ви со ке град ње ка-
рак те ри стич не за ур ба ни про стор Ба ње Лу ке 
ау тор ка за кљу чу је да они пре те жно има ју 
по слов ну на мје ну (нпр. бан ке, оси гу ра ва ју ћа 
дру штва, управ но--ад ми ни стра тив не дје лат-
но сти, итд). У том кон тек сту, она при мје ћу-
је и од ре ђе не не га тив не тен ден ци је до ко јих 
до во ди не кон тро ли са на ви со ка град ња – у 
пр вом ре ду на ру ша ва ње ква ли те та жи во та 
ста нов ни ка (нпр. кроз по ја ча ну фре квен ци ју 
са о бра ћа ја, за га ђе ње, ква ли тет ме ђу људ ских 
од но са, итд), али и на ру ша ва ње иден ти те та 
и функ ци о нал но сти ур ба ног про сто ра (нпр. 
ње го ве сло је ви то сти, ау тен тич но сти и/или 
рас по ло жи во сти, итд). И по ред то га, ау тор ка 
на чел но сма тра да је у Ба њој Лу ци још уви-
јек мо гу ће по сти ћи кон тро лу ви со ке град ње, 
али да на ро чи ту па жњу тре ба обра ти ти на 
„кон текст про сто ра у ко ме се пла ни ра град-
ња по слов них обје ка та” (стр. 108).

Књи га ко ја је пред на ма има ви ше струк 
зна чај за раз вој ур ба не со ци о ло ги је и срод них 
ди сци пли на у Бо сни и Хер це го ви ни, али и 
ре ги о ну. У пр вом ре ду њен до при нос по сто-
је ћем фон ду на уч ног (са)зна ња огле да се у 
ње ним те о риј ским до ме ти ма, тј. ау тор ки ном 
на сто ја њу да се што пре ци зни је по зи ци о ни-
ра уну тар ак ту ел них рас пра ва о оп штим ка-
рак те ри сти ка ма про це са ур ба не тран сфор-
ма ци је пост со ци ја ли стич ких гра до ва. На ро-
чи то би смо из дво ји ли ау тор ки ну ин тен ци ју 
да пер ма нент но ука зу је на слич но сти и раз-
ли ке из ме ђу ур ба них про мје на ка рак те ри стич-
них за пост ју го сло вен ске, од но сно гра до ве 
из дру гих пост со ци ја ли стич ких др жа ва. У 
том кон тек сту, по се бан до при нос по ме ну тим 
рас пра ва ма пред ста вља и то што је ау тор ка 
на ве де не те о риј ске ди стинк ци је кон кре ти-
зо ва ла на при мје ру јед ног ма њег пост со ци ја-
ли стич ког гра да. С озби ром на чи ње ни цу да 
су до са да шња ис тра жи ва ња о ур ба ној тран-
сфор ма ци ји пост ју го сло вен ских гра до ва 
углав ном би ла усмје ре на ка ве ћим гра до ви ма 
(по пут Бе о гра да и За гре ба), сма тра мо да би 
ова мо но гра фи ја мо гла да по слу жи као хе у ри-
стич ки мо дел за ре а ли за ци ју слич них ис тра-
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жи ва ња. По ред на ве де них на уч них до при-
но са зна чај ове мо но гра фи је огле да се и у ње-
ним прак тич ним им пли ка ци ја ма. При то ме 
пр вен стве но ре фе ри ше мо на ау тор ки но на-
сто ја ње да ур ба ну со ци о ло ги ји не ра зу ми је ва 
ис кљу чи во као ака дем ску, не го и као при ми-
је ње ну област ис тра жи ва ња. Су шти на по ме-
ну тог при сту па оли че на је у до сљед ном кри-
тич ком од но су пре ма пред ме ту ис тра жи ва ња, 
што је ау тор ки омо гу ћи ло да по ред стро го 
де скрип тив них, по ну ди и мно ге пре скрип-
тив не уви де ве за не за мо гућ ност уна пре ђе ња 

ак ту ел них ур ба них по ли ти ка, тј. ур ба ног 
иден ти те та Ба ње Лу ке. Ис так ни мо и то да је 
мо но гра фи ја на пи са на ја сним и ра зу мљи вим 
је зи ком, од но сно да је бо га то опре мље на фо-
то гра фи ја ма ур ба ног про сто ра Ба ње Лу ке (30 
фо то гра фи ја ко је је сни ми ла са ма ау тор ка). 
На осно ву све га на ве де ног, књи гу то пло пре-
по ру чу је мо на шој на уч ној за јед ни ци, сту-
ден ти ма ур ба не со ци о ло ги је, ар хи тек ту ре и 
дру гих срод них ди сци пли на, као и кре а то ри-
ма ур ба них по ли ти ка на пост ју го сло вен ским 
про сто ри ма.

Да ли бор Са вић
Фа кул те т по ли тич ких на у ка

Уни вер зи тет у Ба њој Лу ци
da li bor.sa vic@fpn.unibl.org





АУ ТО РИ У ОВОМ БРО ЈУ 
AUT HORS IN THIS IS SUE

НЕ НАД БО ЖО ВИЋ (Кра ље во, 1985). До цент на Пра во слав ном бо го слов ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао 2008, ма сте ри рао 2010. и док то ри рао 2018. (Књи га по ста ња 
2,4б – 3, 24 у све тлу акад ске ли те ра ту ре) на ПБФ УБг. Од 2018. ди рек тор Би-
блиј ског ин сти ту та ПБФ. Од 2010–2013. бо ра вио на ис тра жи вач ком про гра му 
на КТФ УР. Алум ни ста фон да ци је Кон рад Аде на у ер. Област ис тра жи ва ња: Ста-
ри за вет, би бли сти ка, иса го ги ка, ег зе ге за. 

Важнијекњиге: Евро па и хри шћан ске вред но сти – пу те ви би блиј ске ре-
цеп ци је, Бе о град 2020. (уред ник).

ИВА НА Р. ГЛИ ГО РИ ЈЕ ВИЋ (Зе мун, 1982). До цент на Фи ло ло шком фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду.

Ди пло ми ра ла (Гру па за арап ски је зик и књи жев ност), ма ги стри ра ла 2009. 
(Re či stra nog po re kla u sa vre me nom arap skom je zi ku) и док то ри ра ла 2013. (Kom-
pju ter ska ter mi no lo gi ja u arap skom je zi ku) на ФилФ УБг. Уче ство ва ла је на не ко-
ли ко ме ђу на род них на уч них кон фе рен ци ја и об ја ви ла ви ше на уч них и струч них 
ра до ва из обла сти лек си ко ло ги је, при ме ње не лин гви сти ке и со ци о лин гви сти ке.

ЧА СЛАВ Д. КО ПРИ ВИ ЦА (Ник шић, 1970). Ре дов ни про фе сор на Фа кул-
те ту по ли тич ких на у ка.

Ди пло ми рао (1995), ма ги стри рао 1999. (Пи та ње по ви је сно га код Мар ти на 
Хај де ге ра) и док то ри рао 2003. (Он то ло шки сми сао Пла то но ве по став ке иде је) 
на Оде ље њу за фи ло зо фи ју ФФ УБг. Бо ра вио на сту диј ским уса вр ша ва њи ма на 
уни вер зи те ти ма у Ти бин ге ну, Ба зе лу и Чи ка гу. Био је сти пен ди ста DAAD и 
Са са ка ва фон да ци је. Об ја вио пре ко 50 на уч них ра до ва на срп ском, не мач ком и 
ен гле ском је зи ку у зе мљи и ино стран ству. По ља ис тра жи ва ња: ан тич ка и мо-
дер на фи ло зо фи ја, хер ме не у ти ка, фе но ме но ло ги ја, по ли тич ка те о ри ја, ме ђу на-
род ни од но си, кул тур не сту ди је.

Важнијeкњиге: Иде је и на че ла. Ис тра жи ва ње Пла то но ве он то ло ги је, Нови 
Сад – Ср. Кар лов ци 2005; Би ће и суд би на. Хај де ге ро во ми шље ње из ме ђу узор но сти 
и вре ме ни то сти, Бе о град 2009; Бу дућ ност стра ха и на де. Је дан фи ло соф ски оглед 
о до ла зе ћем вре ме ну, Ба ња Лу ка 2011; Фи ло со фи ја ан га жо ва ња, Бе о град 2014; 
Ho mo Ma xi mus: еле мен ти фи ло со фи је спор та, Бе о град 2018; Срп ски пут: ис ку-
ства ра за би ра ња исти но ли ко сти у не до ба ду бо ке смут ње, Бе о град 2018.

КА ТА РИ НА МАЈ СТО РО ВИЋ (Ча чак, 1977). 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.

Ди пло ми ра ла 2003. (In ter su bjek tiv nost – iza zov sa vre me nom ma te ri ja li zmu), 
док то ри ра ла (Mo ral ni in te gri tet u po slov noj eti ci) на ФФ УБг. Обла сти на уч ног 
ин те ре со ва ња: ети ка, епи сте мо ло ги ја, фи ло зо фи ја пра ва, фи ло зо фи ја ду ха, по-
ли тич ка фи ло зо фи ја.

Важнијекњиге: Me to do lo gi ja na uč nog is tra ži va nja, Be o grad 2020. (ко а у тор).
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МАР КО Г. МА ЛО ВИЋ (1975). Ре дов ни про фе сор ме ђу на род них фи нан си ја 
и еко ном ске те о ри је на Фа кул те ту по слов не еко но ми је на Еду конс уни вер зи тету.

Ди пло ми рао 1997, ма ги стри рао 2002. (Stra te gij ska ana li za upra vlja nja spolj-
nim du gom) и док то ри рао 2004. (Me đu na rod ne fi nan sij ske kri ze: te o ri ja i po li ti ka) 
на ЕФ УБг. Област на уч ног ис тра жи ва ња: ме ђу на род не фи нан си је, ма кро е ко но-
ми ја отво ре не при вре де, европ ска еко ном ска ин те гра ци ја и гло бал но бан кар ство. 

Важнијекњиге: Me đu na rod ne fi nan sij ske kri ze: te o ri ja i po li ti ka, Be o grad 
2006; Te o ri ja nov ca i mo ne tar na po li ti ka u ma loj otvo re noj pri vre di, Be o grad 2014; 
Me đu na rod no fi nan si ra nje i pre ko gra nič na ula ga nja, Be o grad 2016; The sta te and 
the mar ket in eco no mic de ve lop ment : in pur su it of mil len ni um de ve lop ment go als, 
Bris ba ne 2017. (ko a u tor).

БИ ЉА НА Љ. МАН ДИЋ (Со ко лац, Ре пу бли ка Срп ска, Бо сна и Хер це го-
ви на, 1973). Ван ред ни про фе сор на Ка те дри за му зич ку те о ри ју и пе да го ги ју 
Фи ло ло шко-умет нич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Кра гу јев цу. 

Ди пло ми ра ла (1997) и ма ги стри ра ла 2000. (Уџ бе нич ка ли те ра ту ра на ста-
ве пе ва ња у основ ним шко ла ма Кра ље ви не Ју го сла ви је од 1918–1941. го ди не) на 
ФМУ УБг. Док то ри ра ла на ПБФ УБг 2007. (На ста ва и ме то ди ка на ста ве срп-
ског на род ног цр кве ног по ја ња у пе ри о ду од 1918–1941. го ди не). Сво ја на уч на 
ин те ре со ва ња усме ри ла је на исто ри ју раз во ја срп ске му зич ке пе да го ги је у 
основ ним и бо го слов ским шко ла ма оства ру ју ћи на спе ци фи чан на чин син те зу 
две ју ме то ди ка – оп штег му зич ког обра зо ва ња и ре ли гиј ске на ста ве са цр кве-
ном умет но шћу. 

Важнијекњиге: Dif fe ren tia spe ci fi ca пред ме та му зич ка кул ту ра у основ-
ним шко ла ма Kраљевине Jугославије, Кра гу је вац 2019.

ЗО РАН Д. СИ МО НО ВИЋ (Ниш, 1970). На уч ни са рад ник у Ин сти ту ту за 
еко но ми ку по љо при вре де у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао је 2000. на ПФ УНи, ма ги стри рао 2003. на ЕФ УНи на сме ру 
Те о ри ја и по ли ти ка при вред ног раз во ја (Си стем тр жи шта фак то ра про из вод-
ње у Ви зан ти ји као гло бал ни оквир при вре де сред њо ве ков не Ср би је). Док то ри рао 
је 2014. на ФМ МТУ у За је ча ру (Са вре ме ни кон цепт упра вља ња агра ром Ср би је 
у усло ви ма тран зи ци је). За по слен је у ИЕП у Бе о гра ду (од 2004). Ба ви се ком-
плек сним при сту пом агра ру, и по себ ним ин те ре со ва њем за еко ном ске од но се 
са исто риј ског и са вре ме ног аспек та. 

Важнијекњиге: Ви зан ти ја и Ср би ја, еко ном ски од но си и ути ца ји, Ниш 
2003; Еко ном ска по ли ти ка Ви зан ти је, Ниш 2007; Упра вља ње агра ром Ср би је у 
тран зи ци ји, Бе о град 2014; Свет Ви зан ти је, кон текст пре и по сле Ге о по ни ке, 
со ци о ло шки, еко ном ски и прав ни аспект, Ко сов ска Ми тр о ви ца 2016 (ко а у тор); 
Ге о по ни ка, ен ци кло пе ди ја по љо при вре де, Бе о град 2019. (ко а у тор).

АЛЕК САН ДАР ФО ТИЋ (1960). Струч ни са вет ник Фи ло зоф ског фа кул те-
та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. 

Ди пло ми рао (1987), ма ги стри рао 1991. (Бе о град у 17. ве ку пре ма тур ским 
до ку мен ти ма кон та Мар си љи ја) и док то ри рао 1999. (Тур ска и Хи лан дар у XVI 
и XVII ве ку) на Оде ље њу исто ри је на ФФ УБг. До цент (од 2000) и ван ред ни про-
фе сор (2006–2017) на ФФ УБг (Оде ље ње за исто ри ју). Члан је Уред ни штва ЗМСИ, 
ХЗ и ГГБ, члан УО Му зе ја гра да Бе о гра да (2000–2005), члан Од бо ра за по себ на 
из да ња АС (1995–1998), члан Хи лан дар ског од бо ра СА НУ (од 1999), члан Управ ног 
ди рек то ра та Co mité In ter na ti o nal d’E tu des Pré-Ot to ma nes et Ot to ma nes (CI E PO). 
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Област ин те ре со ва ња: оп шта исто ри ја но вог ве ка, исто ри ја Бал ка на 15–19. ве ка, 
исто ри ја Осман ског цар ства 15–19. ве ка. 

Важнијекњиге: Све та Го ра и Хи лан дар у Осман ском цар ству: (XV–XVII 
век), Бе о град 2000; Из при ват ног жи во та хри шћа на у Осман ском цар ству, Бео-
град 2017.

НИ КО ЛА В. ЋУР ЧИЋ (1981). На уч ни са рад ник Ин сти ту та за еко но ми ку 
по љо при вре де.

Основ не сту ди је еко но ми је за вр шио је на ЕФ УПр где је ди пло ми рао на 
сту диј ском про гра му Пред у зет ни штво и мар ке тинг. Ма сте ри рао на УнСг. Док-
то ри рао 2017. на ФПМЕФ УПА у Но вом Са ду (Фак то ри кон ку рент но сти и 
тр жи шно уче шће ор га ни за ци је као прет по став ка по слов ног успе ха). Пр во на-
став но зва ње сте као на ВШПЕП, где је иза бран у зва ње аси стен та. По том био 
до цент на ФМ у Ср. Кар лов ци ма. Тре нут но је на уч ни са рад ник у ИЕП у Бе о-
гра ду, у сек то ру за на уч но-ис тра жи вач ки рад. Ба ви се ком плек сним при сту пом 
мар ке тин гу. Ње гов ис тра жи вач ки опус обухвата ак ту ел не те ме о тр жи шном 
уче шћу, фак то ре кон ку рент но сти, мар ке тинг у агро би зни су, мар ке тинг услу га. 
Члан је ДЕ „Еко но ми ка” и СУМ „Se ma”.

Важнијекњиге: По слов ни успех са вре ме не ор га ни за ци је, Бе о град 2018. 

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ
АС Ар хив Ср би је
ВШПЕП Ви со ка шко ла за по слов ну еко но ми ју и пред у зет ни штво
ГГБ Го ди шња к гра да Бе о гра да
DAAD De utscher Aka de mischer Au sta uschdi enst (Не мач ка слу жба за ака дем ску раз ме ну)
ДЕ Дру штво еко но ми ста
ЕФ Еко ном ски фа кул тет
ЗМСИ Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју
ИЕП Ин сти тут за еко но ми ку по љо при вре де
КТФ Ка то лич ки те о ло шки фа кул тет
МТУ Ме га тренд уни вер зи тет
ПБФ Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет
ПФ Прав ни фа кул тет 
СА НУ Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти
СУМ Срп ско удру же ње за мар ке тинг 
УБг Уни вер зи тет у Бе о гра ду
УНи Уни вер зи тет у Ни шу
УнСг Уни вер зи тет Син ги ду нум
УПА Уни вер зи тет При вред на ака де ми ја
УПр Уни вер зи тет у При шти ни
УР Уни вер зи тет у Ре ген сбур гу
ФилФ Фи ло ло шки фа кул тет
ФМ  Фа кул тет за ме наџ мент
ФМУ Фа кул тет му зич ке умет но сти
ФПМЕФ Фа кул тет за при ме ње ни ме наџ мент, еко но ми ју и фи нан си је 
ХЗ Хи лан дар ски збор ник

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