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САЖЕТАК: Полазећи од карактеризације савремености (доминација
сектора финансија и високе технологије, политизовање економије, идеоло
шка употреба културе и контрола способности мишљења) и кратке анализе
експанзионизма (политичког, економског, културног) уочи Великог рата,
аутор детаљније описује духовну ситуацију пред Велики рат у философији,
књижевности, умјетности, као и национално-политичке програмске тексто
ве и ратну пропагандну публицистику њемачких интелектуа лаца тог вре
мена. Континуитет аустроугарске колонијалне политике према Балкану и
Србији кулминира у подстрекивању на превентивни рат против Србије од
стране елита у Берлину и Бечу, што је важно за питање одговорности за рат,
који се води с конкретним ратним циљевима у којима се огледају узроци
рата. Ове ратне елите хтјеле су да као узрок рата прогласе Сарајевски атен
тат, који je уствари политички атентат и тираноубиство. Ослободилачки
покрет демократске омладине Млада Босна треба посматрати и у европском
контексту и као инспирисан српском традицијом култа Косова и Видовдан
ске етике, која говори о жртви као сублимацији историје и праведном стра
дању као елементу идентитета. Историјско памћење сугерише да је исто
ријска одговорност трансгенерацијска. Епске размјере српског страдања
у Великом рату додатно су подстакле тему Видовданског Храма по замисли
Ивана Мештровића. Темеље ове замисли пољуљао је Милош Црњански и
Лириком Итаке вратио Видовдану неисцрпну народну снагу важења. Због
огромних војних и цивилних српских жртава у новијој историји пот реба
да се успостави меморијална установа Спомен Жртве има данас за српски
народ идентитетски и егзистенцијални, етички и онтолошки значај.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: Савременост, експанзионизам, Велики рат, духов
на ситуација, Идеје из 1914, интелектуалци, Хабзбуршка монархија, Србија,
превентивни рат, одговорност за рат, Млада Босна, Видовданска етика,
памћење, жртва, идентитет, историја, Видовдански Храм (Иван Мештро
вић), Милош Црњански (Лирика Итаке), Спомен Жртве
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ДИЈАГНОЗА ВРЕМЕНА
Историја дакако није пуко протицање времена, па чак ни испуњеност
временског тока некаквим догађајима*.1Историјски догађаји одиг равају
се у времену људске егзистенције, које карактерише испреплетеност и
интегрисаност временских хоризоната прошлости, садашњости и будућ
ности. Ми из садашњости разумијевамо и тумачимо прошлост, а поступ
ци у садашњости одређени су нашим циљевима у будућности. Ако су
наши историјски циљеви мотивисани идеа лима слободе и правде – онда
ми и на тај начин у историјску пролазност уносимо перспективу вјечно
сти. Једна од одлика наше савремености је инсистирање на пролазности
тренутка и диктатура безначајности догађања, што заправо треба да за
магли перспективу вјечности.
Нашу савременост карактерише доминација у секторима финансија
и високе технологије, што условљава константно повећавање неједнакости
међу људима и народима. Економски опстанак и развој многих држава за
виси од испуњавања политичких услова (то је политизовање економије),
а политичка стабилност и политичке структ уре зависе од економских
уступака инвеститорима (то је економизовање политике). Одиг рава се
успостављање контроле над глобалним ресурсима, над тржиштем, финан
сијама и информацијама. За одржавање оваквог стања користи се стра
тегија масовног медијског заглупљивања и политичке демобилизације;
„глобални играчи” намећу културне моделе и поново заоштравају стари
проблем идеолошке упот ребе културе, наиме упот ребе културе у сврху
оправдавања и јачања доминације изван поља култ уре; предузима се
фрагментација друштва да се не би могао артикулисати масовнији покрет
економског и културног опоравка као основа политичке самосталности.
Академска (интелектуа лна) љевица конвертовала се у постмодернизам,
мултикултурализам, критичку теорију, наиме у теоријске стратегије које
све у свом фокусу имају културу а не економију – која је толико доминантна
да је у стању да конструише културне обрасце понашања и да их користи
за манипулацију. Друштвене науке су у бар двострукој кризи: искуство
њихове злоупот ребе од стране структура моћи је изобилно и евидентно,
а енормни напредак природних наука омогућио је овима не само преузи
мање тема друштвеним наукама него и већу вјеродостојност. Људски ум
се заплео у бескрајне интерпретације и (де)контекстуализације, запао је
у несавладиву информисаност и привид знања. На дјелу је суптилни, орве
ловски тоталитаризам: контролише се сâмо мишљење као људска способ
ност, а да више не постоји утврђено ‘мишљење’ – оно је дневно промјенљи
ва роба; у флуид се претварају све духовне тачке ослонца, сви животни
оријентири, вриједности и увјерења. Свакодневно сазнајемо шта је све
* Рад је настао у оквиру пројеката бр. 179078 и 179064, које финансира Министарство
просвете, нау ке и технолошког развоја Реп ублике Србије. Такође, дјелови рада изложени
су на научном скупу „Млада Босна и идеја националног ослобођења” на Факултету политич
ких нау ка у Бањал уци 24. новембра 2014. и на међународном нау чном скуп у „Православни
свет и Први светски рат” на Православном богословском факултет у у Беог рад у 6. децембра
2014.
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постало могуће, али ко треба да нам одговори на питање шта је све до
пустиво?
Ово је владајуће и овладавајуће идеолошко стање духа1 у коjeм се
предузима деконструкција и фикционализација историјске прошлости и
традиције као предуслов за њихову функционалн у конструкцију (тзв.
ревизију). Још стручније речено: предузима се брутално насиље и безоч
но лагање ради доминације и пљачке. Као пред Први свјетски рат, у доба
комп лексног експанзионизма, када су европске зем ље запосиједањем
колонија успоставиле политичку и економску доминацију, која је онда
покривана и прикривана њиховом тобожњом цивилизаторском мисијом
(почетком 20. вијека европској експанзији почеле су да својим претензи
јама конкуришу САД и Јапан). На цивилизаторску мисију позивала се и
Аустроу гарска након што је по Берлинском конг ресу 1878. окупирала
Босну и Херцеговину на 30 година и потом је 1908. анектирала.
ЕКСПАНЗИОНИЗАМ КАО УВЕРТИРА
Експанзионизам не само да претходи Великом рат у него на њега
узрочно дјелује. У разним сферама живота (политика, економија, култура)
експанзионизам2 постаје феномен времена, видљив до данас (паралеле и
сличности с данашњим стањем остављам овд је по страни).
– Економска експанзија: Развијеним европским земљама пот ребно
је тржиште за вишак производа, а сировине и храна за сопствену инду
стрију и становништво. Оне настоје да у ваневропским државама добију
трговинске повластице и монополе. Нпр. „уговори о насељавању” дају
енглеским, француским или њемачким држављанима у земљама Јужне
Америке право куповине земљишта, право слободне трговине под повољ
нијим условима него што их имају домицилни држављани и право слобод
ног вршења вјерских обреда. У земљама Азије европске владе су за своје
држављане издејствовале специјални положај екстериторијалности који
их изузима од локалног општег права. У Османском царству Европљани
имају трговинске, пореске, вјерске и правосудне бенефиције. Развијен је
читав систем гарантија да би се штитили привилеговани интереси, наи
ме да се повећа извоз из европских држава, а успостављањем колонија и
кроз повољне концесије да се организује експлоатација пољопривредних
и рудних богатстава у ваневропским државама. То је условило развитак
саобраћајних капацитета и извоз европског капитала наравно по већим
каматним стопама. Финансијска експанзија праћена је економским и по
1
Нешто више о кратко описаном стању ствари писао сам у чланк у Философија и тео
логија у контексту савремености, Српска теологија у двадесетом веку: Истраживачки про
блеми и резултати, књ. 15, Зборник радова нау чног скупа (ПБФ Беог рад, 14. децембар 2013),
прир. Б. Шијаковић, Беог рад: Православни богословски фак ултет 2014, 121–126.
2
У даљем приказу ослањам се на добар увид и преглед који даје Пјер Рен увен (1893–
1974), и сâм учесник Великог рата и војни инвалид: Pierre Renouvin, La Crise européenne et
la Première Guerre mondiale, Par is: Presses universitaires de France 31948 (11934, 41962, 51969;
[Par is]: A. Sau ret 1972, préface de Adrien Dansette) = Evropska kriza i prvi svjetski rat, prev. N.
Ber us, Zag reb: Naprijed 1965, нарочито стр. 9–24.
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литичким притисцима и резултује успостављањем политичког утицаја
и доминације. Овај процес праћен је исељавањем европског становништва
(Европу је од 1900. до 1914. напустило око двадест милиона становника).
Емиг рира углавном сиромашно и витално становништво, што је за вла
де политички и социјално корисно јер предупређује немире.
– Експанзија политичких идеја: Политички либерализам (парламен
таризам, слобода штампе, индивидуа лна права) у Европи почетком 20.
вијека представља цивилизацијски стандард. У ваневропским државама
површно се опонаша прихватање либералних начела, али се у пракси ова
начела изиг равају.
– Вјерска експанзија: Европске хришћанске конфесије настојале су да
организованом мисијом рашире јеванђеље, наиме европску хришћанску
цивилизацију. Изван Европе у првим годинама 20. вијека дјеловало је
шеснаест хиљада римокатоличких и осам хиљада протестантских мисио
нара с циљем да ваневропско становништво преобрате не само у вјери
него у социјалном и политичком па и привредном понашању. Ово циви
лизацијско преобраћање често је представљало претходницу економског
продора и припомоћ у колонизовању. Почетак 20. вијека карактерише
неспособност Римокатоличке цркве да се споразумије с интелектуа лним
и социјалним духом времена и да се приближи тежњама савременог дру
штва. Вјерско буђење у Европи карактеристика је нарочито почетка рат
них непријатељстава.
– Интелектуална експанзија: У философији, књижевности, ликовној
и музичкој умјетности експанзија је много мања него што би се очекивало,
али припрема много дубље промјене него што се жељело. У годинама пред
Први свјетски рат историографски рад био je изузетно плодан и подигнут
на виши научни ниво у погледу учености, способности за систематиза
цију и генерализацију, методичке самосвијести и критичког духа. Но рат
је много тога прекинуо.
„Распаливши међу народима осветољубивост и мржњу, рас
паљујући национални понос и изазивајући осјећање презира или
жеље за осветом, наметнуо је [рат] ширењу науке најгрубљу при
силу. ‘Ратни дух’ је деформисао добар дио интелигенцијâ и че
сто осудио на ћутање оне који свој идеа л непристрасности нису
хтјели жртвовати тренутним страстима. Историчари су често
били ‘мобилисани’ у службу пропаганде. Тежња за истином и
жеља да се схвати гледиште другог биле су одбачене. То примо
равање било је потребно дакако у националном интересу, али је
оно историчару одузимало слободу мисли и независност духа
који су потребни за његово дјело. Ипак су поглед на велике дога
ђаје који су потресали свијет и проблеми који су се постављали
у политичком, економском и социјалном животу пружали при
лику да се кроз чињенице боље оцијене узајамне реакције и да
се боље проникне у неке аспекте колективне психологије. Након
кризе, кад опет дођу мир и спокојство, историчари ће ширим
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образовањем и богатијим искуством бити способнији да боље
схвате прошлост.” 3
Рат је разорио интелектуа лни живот, донио животне проблеме су
протстављене духовном животу, осиромашио је интелигенцију, покидао
међународне контакте, онемогућио нормалну размјену интелектуа лних
творевина, узроковао губитак живота нарочито најмлађих интелектуалаца.
Но, рат је донио нове импулсе нарочито за примијењену науку и инспи
рације за умјетничко стваралаштво.
ДУХОВНА СИТУАЦИЈА ПРЕД ВЕЛИКИ РАТ
Свјетски бестселер 1910. и наредних година била је књига Нормана
Ејнџела (Ralph Norman Angell, 1874–1967) Велика илузија, која је убрзо
преведена на неких 25 језика (само у једној години на 15)4. Ејнџел је убје
ђивао свјетску публику да услед привредне и финансијске глобализаци
је до рата више никада не би требало да дође, наиме привреде европских
земаља су толико испреплетене и интег рисане да би рат и за побједника
имао тако велике губитке и био толико деструктиван да би био узалудан
(futile), што милитаризам чини превазиђеним (јер не може да служи као
средство рјешавања политичких и економских проблема)5. Рат је убрзо
дошао, прво балкански ратови па онда свјетски, Велики. – Истовремено,
њемачки коњички генерал Фридрих фон Бернхарди (Friedrich Adolf Julius
von Bernhardi, 1849–1930) објавио је 1912. поред двотомне књиге О дана
шњем рату и веома популарну књигу Њемачка и сљедећи рат (која је
већ сљедеће године штампана у шестом издању, а одмах по објављивању
преведена је на франц уски и енглески, да би у Великој Британији већ
1914. имала девето издање)6. Након што је начелно образложио право и
дужност да се поведе рат, Бернхарди је устврдио да је рат између великих
3

P. Renouvin, Evropska kriza i prvi svjetski rat, 1965, 608–609.
Ејнџел је у пац ифистичком духу 1909. објавио бук лет Европска опт ичка илузија
(Europe’s Optical Illusion, London: Simpk in, Marshall, Hamilton, Kent & Co. 1909), који је у
априлу сљедеће године прерађен објавио као књигу Велика илузија (The Great Illusion: A Study
of the Relation of Military Power in Nations to their Economic and Social Advantage, London:
William Heinemann 1910); услиједила су издања: јун 1910, новембар 1910, јан уар 1911, април
1911, мај 1911. двапут, јул 1911, новембар 1911, јануар 1912, април 1912, септембар 1912, окто
бар 1912, новембар 1912, итд., док је упоредо штампано америчко издање: The Great Illusion:
A Study of the Relation of Military Power to National Advantage, New York and London: G.P.
Putnam’s Sons 1910, 1911, 1913, Fou rth Revised and Enlarged Edition 1913. Наравно да се није
дуго чекало ни на њемачки превод (под насловом „Погрешна рачуница” – Die falsche Rechnung:
Was bringt der Krieg ein?, Berlin-Charlottenburg: Vita 1913).
5
О томе вид јети J. D. B. Miller, Norman Angell and the Futility of War, Macmillan 1986,
као и нову општу студију Martin Ceadel, Living the Great Illusion: Sir Norman Angell, 1872–1967,
Oxford: OUP 2009.
6
Fried rich von Bern hardi, Vom heutigen Kriege, Band 1: Grundlagen und Elemente des
heutigen Krieges, Band 2: Kampf und Kriegführung, Berlin: Mittler 1912; Deutschland und der
nächste Krieg, Stuttgart: Cotta 1912, 61913 = Germany and the Next War, London: Edward Arnold
1912, 91914. Под робн у анализу идејног контекста предузео је Fred Bridgham, Bern hardi and
‘The Ideas of 1914’, in: Fred Bridgham, ed., The First World War as a Clash of Cultures, Rochester,
NY: Camden House 2006, 183–213.
4
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сила неизбјежан, а пошто је Њемачка пред алтернативом да постане свјет
ска сила или да пропадне (Weltmacht oder Niedergang), онда се она мора
припремити за рат у коjeм би ујединила читав њемачки народ и освојила
нове колоније7. Пацифиста Ејнџел је након рата до ког по њему није тре
бало доћ и објавио 1921. књиг у Плодови побједе8 као наставак Велике
илузије, да би показао да је био у праву – као што је генерал Бернхарди
пожурио да 1920. „након искустава свјетског рата” објави књигу О рату
будућности9, да би показао да ће бити у праву. Ејнџел је 1933. добио Но
белову награду за мир, а Бернхарди није поживио до те године кад је на
власт у Њемачкој дошао онај који би по њему без премца могао добити на
граду за рат. – Године 1921. објавио је Чарлс [тј. Карел] Вопичка (Charles
Joseph Vopicka тј. Karel Josef Vopička, Dolni Hbity близу Прага 1857 – Чи
каго 1935; изванредни посланик и опуномоћени министар Сједињених
Америчких Држава у Румунији, Србији и Бугарској 1913–1920) књиг у
Тајне Балкана у којој на добром познавању прилика заснива своје пред
виђање о будућности мира у Европи: главна препрека за мир и стабилност
у Европи годинама је била Аустроугарска, па је њеном под јелом отклоњен
најважнији узрок нестабилности и ратова у Европи, а пошто Њемачка из
финансијских и економских разлога и зато што је њен народ опредијељен
за демократију и антимилитаризам неће поново жељети да поведе неки
рат, онда остаје да се Турска ограничи на Малу Азију, Бугарска праведно
казни, ријеши питање Ирске и рашчисти ситуација у Русији – да би Евро
па уживала у благодaтима мира10.
Философија и књижевност дају пред Велики рат значајне прилоге11.
Едмунд Хусерл (Edmund Husserl, 1859–1939) објављује Идеје за чисту фе
номенологију и феноменолошку философију (Ideen zu einer reinen Phäno
menologie und phänomenologischen Philosophie, Halle a. d. Saale 1913). Исте
1913. Макс Шелер (Max Scheler, 1874–1928) објављује Прилог феноменоло
гији и теорији осјећања симпатије и о љубави и мржњи (Zur Phänomeno
logie und Theorie der Sympathiegefühle und von Liebe und Hass, Halle 1913)
и Формализам у етици и материјална вриједносна етика (Der Formalismus
in der Ethik und die materiale Wertethik, Halle 1913, други дио 1916), а Карл
Јасперс (Karl Jaspers, 1883–1969) Општу психопатологију (Allgemeine
7
О томе да Берн харди „с вел иком прецизнош ћу погађа намере званичне Немачке”
вид јети Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland
1914/18, Düsseldorf: Droste 1961, 31 = Fric Fišer, Posezanje za svetskom moći: Politik a ratnih
ciljeva carske Nemačke 1914–1918, Beog rad: Filip Višnjić 2014, 28–29.
8
N. Angell, The Fruits of Victory: A Sequel to „The Great Illusion”, London: W. Collins
Sons & Co. 1921; поново је одмах услиједило њемачко издање: Die Früchte des Sieges, Berlin:
Hans Robert Engelmann 1922.
9
F. von Bern hardi, Vom Kriege der Zukunft: Nach den Erfahrungen des Weltkrieges, Ber
lin: Mittler 1920.
10
Charles J. Vopicka, Secrets of the Balkans: Seven Years of a Diplomatist’s Life in the Storm
Centre of Europe, Chicago: Rand, McNally & Co. 1921 = Čarls Dž. Vopicka, Tajne Balkana: Sedam
godina diplomatskog službovanja u epicentru evropske oluje, prev. O. Potežica, Beograd: Službeni
glasnik 2009, 377–381 (Ово поглавље носи наслов „Будући европски ратови нису вјероватни”).
11
Једн у култ урн у панорам у год ине 1913. ауторски описује Flor ian Illies, 1913. Der
Sommer des Jahrhunderts, Frankf urt/M: Fischer 2012 = Flor ijan Ilijes, 1913. – Leto stoleća, prev.
S. Krajčević, Beog rad: AED Studio 2014.
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Psychopathologie, Berlin 1913). Сигмунд Фројд (Sigmund Freud, 1856–1939)
у Тотем и табу (Totem und Tabu, Wien 1913) бави се проблемом инцеста.
Освалд Шпенглер (Oswald Spengler, 1880–1936) од 1911. посвећено пише
Пропаст Запада, но сачекао је 1918. да потврду резонантног наслова овје
ри Велики рат (Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie
der Weltgeschichte, том 1: Gestalt und Wirklichkeit, Wien 1918; том 2: Welt
historische Perspektiven, München 1922).
Године 1913. осамљени Марсел Пруст (Marcel Proust, 1871–1922) по
чиње да објављује У трагању за изгубљеним временом, излази наиме први
том Пут ка Свану (À la recherche du temps perdu: Du côté de chez Swann;
читаво дјело је отимано од болести и смрти између 1908. и 1922. а обја
вљено од 1913. до 1927). Томас Ман (Thomas Mann, 1875–1955) је 1912.
објавио Смрт у Венецији (Tod in Venedig) и од 1913. исписује странице Ча
робног бријега (Der Zauberberg, Berlin 1924). Франц Кафка (Franz тј. Fran
tišek Kafka, 1883–1924) у једном септембарском даху од осам сати 1912.
написао је и сљедеће године у лајпцишком часопису Arkadia објавио
приповијетку „Осуда” (Das Urteil: Eine Geschichte für Felice B.). Џејмс
Џојс (James Joyce, 1882–1941) је пред сâм рат објавио збирку приповједака
Даблинци (Dubliners, 1914; писано између 1904. и 1907) и одмах почео рад
на Уликсу (Ulysses, Paris 1922). Херман Хесе (Herman Hesse, 1877–1962) је
у зиму 1912/13. написао и 1914. објавио роман Росалда (Roßhalde, Berlin
1914), а Роберт Музил (Robert Musil, 1880–1942) је те 1914. објавио рат
нохушкачк и текст „Европејство, рат, Њемство” („Europäertum, Krieg,
Deutschtum”, Die Neue Rundschau 25, September 1914), да би након ратног
искуства дошао 1921. до Човјека без особина (Der Mann ohne Eigenschaften;
прва књига изашла је 1930). Но већ је либерал Валтер Ратенау (Walther
Rathenau, 1867–1922), индустријалац, политичар, писац, жртва политич
ког атентата, популарним књигама Прилог критици времена (Zur Kritik
der Zeit, Berlin 1912) и О механици духа (Zur Mechanik des Geistes, Berlin
1913; три издања у овој години) настојао да се модерном „механизовању
свијета” успротиви „царством душе”.
Артур Конан Дојл (Sir Arthur Conan Doyle, 1859–1930) објавио је 1912.
роман Изгубљени свијет (The Lost World), у ком се запутио да у јужноаме
ричкој џунгли нађе праисторијске животиње, и није послао Шерлока
Холмса да нађе Титаник који је те 1912. имао катастрофу којој Холивуд
трајно не може да одоли. – Године 1913. Игор Стравински (Игорь Фёдоро
вич Стравинский, 1882–1971) праизводи превратнички балет Посвећење
прољећа, дадаиста Марсел Дишан (Marcel Duchamp, 1887–1968) свој први
редимејд Точак бицик ла, Казимир Маљевич (Казимир Северинович Ма
левич, 1878–1935) слика Дрвосјечу и први пут Црни квадрат, због чега је
он сâм овај чин наводио као рођење супрематизма; Оскар Кокошка (Oskar
Kokoschka, 1886–1980) слика Вихор и Лице жене; – сви они 1913. стварају
најутицајнија дјела. Дајући израза својој анархичној машти и згражајући
се над логиком, избјеглице из различитих земаља покренули су у Цири
ху 1916. дадаизам, покрет ограниченог утицаја, који илуструје пот ребу
за супротстављањем „агонији времена” и „обмани разума”, за отк лоном
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од прошлости и бјекством од традиције. – Страх од неподношљивог ви
шка историје и бјекство од непожељног идентитета и данас су срачунати
фактори за конт ролисање људског понашања.
Младобосанац, чудесни Димит рије Мит риновић (1887–1953) у про
љеће 1912. пише програмски текст „Прва редакција Општег Програма за
омладински клуб Народно Уједињење” (објављено анонимно у Београду
1912), 1913. у наставцима у Босанској вили објављује „Естетичке контем
плације”, а 27. фебруара 1914. држи у Минхену предавање о Кандинском
(Василий Васильевич Кандинский, 1866–1944)12, с којим га везује прија
тељство и ангажман да окупи истакн уте европске интелект уа лце око
стварања паневропске културе као „основе будућности”, наиме превази
лажења под јела и сукоба. Но усљед избијања ратног сукоба принуђен је
да почетком августа 1914. умакне у Енглеску, кад и Кандински у Швај
царску.
„ИДЕЈЕ ИЗ 1914.” ETC.
Национално настројени њемачк и интелект уа лци реаговали су на
избијање Великог рата формулисањем национално-политичког програма
„Идеје из 1914.” о преобликовању Њемачке укидањем „идеја из 1789.” тј.
идеала Француске револуције (слобода, једнакост, братство). Израз „иде
је из 1914.” (Ideen von 1914) изумио је већ у првим данима рата њемачки
економиста и социолог Јохан Пленге (Johann Plenge, 1874–1963)13, попу
ларисао га је у истоименом пропагандном спису шведски политиколог и
конзервативни политичар Рудолф Ћелен (Johan Rudolf Kjellén, 1864–1922,
иначе изумитељ термина ‘геополитика’)14, а етаблирани хуманистички
интелектуалци одмах су га прихватили у сврху идеолошког осмишљавања
рата. „Идеје из 1914.” ослањају се на ранији романтички став о посебно
сти њемачке културе, друштва и политике, који сада треба да идеолошки
утемељи њемачка ратна стремљења; оне се усмјеравају пропагандно про
тив енглеских ‘ситних трговачких душа’ (Krämerseelen), француске тј.
‘галске површности’ (gallische Oberflächlichkeit) и ‘словенског деспотизма’
(slawischer Despotismus) и изричито нападају енглески парламентаризам
и француску демократију, умјесто којих се за рјешење проблема њемачког
класног друштва нуди беск ласна ‘рововска заједница’ (Schützengraben
gemeinschaft, заједница војникâ на фронту, одвојених од цивилног живо
та, изједначених у смртној опасности и страдању). Један органски појам
12
Вид јети Shulamith Beh r, Wassily Kandinsky and Dimit rije Mit rinovic: Pan-Christian
Universalism and the Yearbook ‘Towards the Mankind of the Future through Aryan Europe’, Oxford
Art Journal 15. 1 (1992), 81–88.
13
Упор. његов програмски и пропагандни спис: Johann Plenge, 1789 und 1914: Die symbo
lischen Jahre in der Geschichte des politischen Geistes, Berlin: Springer 1916; исц рпно о томе:
Joachim Müller, Die „Ideen von 1914” bei Johann Plenge und in der zeitgenössischen Diskussion:
Ein Beitrag zur Ideengeschichte des Ersten Weltkrieges, Neuried: Ars Una 2001; Steffen Bruendel,
Volksgemeinschaft oder Volksstaat: Die „Ideen von 1914” und die Neuordnung Deutschlands im
Ersten Weltkrieg, Berlin: Akademie Verlag 2003.
14
Rudolf Kjellén, Die Ideen von 1914: Eine weltgeschichtliche Perspektive, Leipzig 1915.
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народне заједнице (Volksgemeinschaft) супротставља се идеалу друштве
не једнакости какав је била донијела Француска револуција.
„Идеје из 1914.” утицале су на „Апел културном свијету” (Aufruf an
die Kult urwelt) тј. „Манифест деведесетт ројице” (Manifest der 93) прво
потписаних њемачких научника, умјетника и писаца од 4. октобра 1914,
у чијем писању је значајно учествовао Лудвиг Фулда (Ludwig Fulda,
1862–1939) давши му стилску форму Лутерових „95 теза”. Апел је треба
ло да оповргне оптужбе ратних противника због њемачких бруталних
злочина над цивилима приликом инвазије на иначе неут ралну Белгију
(Rape of Belgium, „силовање Белгије”), нарочито због разарања старог, од
1425. универзитетског града Лувена и спаљивања ненадокнадивог фонда
средњовјековних рукописа и књига Универзитетске библиотеке15, што је
дало повода да се Њемци прикажу као културоцидни варвари. За ауторе
„Манифеста” све је то била нужна самоодбрана. Ефект апела био је супро
тан његовој намјери, која је била заправо неприхватљива: рат оправдава
њемачка култура као израз националне свијести о посебном путу (Sonder
wegsbew ußtsein)16. А одмах је услиједила још радикалније формулисана
„Дек ларација универзитетских наставника Њемачког Рајха” (Erklärung
der Hochschullehrer des Deutschen Reiches) од 16. октобра 1914. с више од
3.000 потписника. Аутор изјашњења, по ком је Велики рат уствари одбрам
бени рат њемачке култ уре, а спас читаве европске култ уре зависи од
побједе њемачког милитаризма (без којег не би било њемачке културе), био
је конзервативни, пруским пат риотизмом задојени, гласовити класични
филолог Улрих фон Виламовиц-Мелендорф (Ulrich von Wilamowitz-Moel
lendorff, 1848–1931), један од потписника претходног „Манифеста”17. На
„Манифест” и „Декларацију” стигао је 21. октобра 1914. у Њујорк тајмсу
„Одговор британских нау чника њемачким професорима” (Reply to the
German Professors by British Scholars) са 120 потписа, у којем се критикују
њемачка ратна докт рина и намјерна разарања у Белгији и констатује ла
ковјерност њемачких колега18.
15
Универзитетска библиотека у Лувену основана је 1636. У склопу репресалија њемач
ких трупа, у ноћ и између 25. и 26. авг уста 1914. спламћело је десетине рукописа, 800 инк у
набула и 300.000 књига. Разарање се поновило у Другом свјетском рат у 16. маја 1940, кад
је изгорело 900.000 књига. Тада је у њемачком бомбардовању Беог рада без објаве рата 6.
априла 1941. уништена и Народна библиотека Србије с неп роц јењивим и ненадокнадивим
рукописним фондом.
16
Вид јети Jürgen von Ungern-Sternberg, Wolfgang von Ungern-Sternberg, Der Aufruf „An
die Kulturwelt!”: Das Manifest der 93 und die Anfänge der Kriegspropaganda im Ersten Weltkrieg,
2., erweiterte Auf lage, Frankf urt/M: Peter Lang 2013.
17
Након патриотских предавања с почетка рата (U. von Wilamowitz-Moellendorff, Reden
aus der Kriegszeit, Berlin: Weidmann 1915), губитка сина на Источном фронт у и нарочито
сазнања о размјерама ратне деструкције и страдања, Виламовиц је промијенио однос према
рат у. Иначе, плејада класичних филолога 20. вијека ученици су овог изузетног нау чника:
Hans von Arnim, Eduard Fraenkel, Hermann Fränkel, Paul Friedländer, Johannes Geffcken, Alfred
Gercke, Richard Harder, Felix Jacoby, Werner Jaeger, Paul Maas, Max Pohlenz, Karl Reinhardt,
Wolfgang Schadewaldt, Eduard Schwartz, Ludwig Traube; нек и од њих су у вријеме нацизма
морали да емиг рирају у САД и Велик у Британију.
18
Вид јети Peter Hoeres, Der Krieg der Philosophen: Die deutsche und britische Philosophie
im Ersten Weltkrieg, Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004.
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Ставови њемачке интелектуа лне елите о дубљем смислу и пот реби
рата, најприје спонтано изражени а потом пропагандно упот ребљавани,
битно су утицали на духовну мобилизацију маса. Први философ који је
добио Нобелову наг рад у (1908. за књижевност) Рудолф Ојкен (Rudolf
Christoph Eucken, 1846–1926), потписник „Манифеста”, рат је тумачио као
„свјетско искушење њемачке продуховљености” (Weltbewährungsprobe
deutscher Innerlichkeit), као прилику да се спаси „култура душе”19. Томас
Ман тада само у Њемачкој види стваралачку и дубокоумну, честиту и
одважну, аутентичну културу, док насупрот томе друге европске државе
оличавају тек цивилизацију, која је стерилна и површна, подмук ла и бла
гоглагољива20. Протестантски теолог Ернст Трелч (Ernst Troeltsch, 1865–
1923) био је убијеђен да њемачко супротстављање западној демократији
треба да подстакне надиндивидуални дух заједништва21. Философ и пси
холог Вилхелм Вунт (Wilhelm Wundt, 1832–1920), такође потписник „Ма
нифеста”, пише да плитки енглески дух одликују прагматизам и егоизмом
вођени утилитаризам, па је рат за њих „нечасни разбојничк и препад”
(ehrloser räuberischer Überfall), а за Њемце је то рат за слободу и самостал
ност22. Социолог и економиста Вернер Зомбарт (Werner Sombart, 1863–1941)
у памфлету „Трговци и јунаци” из фебруара 1915. критикује трговачки
менталитет прагматичних Енглеза, а уздиже њемачко јунаштво као пре
преку општој комерцијализацији и материјализацији друштва, па онда
сврха њемачког милитаризма није профит него заједништво и идеализам23.
Марбуршки новокантовац Паул Наторп (Paul Natorp, 1854–1924) за рат
окривљује „интелект уа лне подстрек иваче у Беог рад у и Пет рог рад у”,
наиме, њихов пантатаризам који се назива ‘панславизам’, а кад је рат већ
ту онда је добродошао да се надвлада цивилизација, неразумни егоизам,
посвећеност луксузу и оном материјалном24. Философ и социолог Георг
Зимел (Georg Simmel, 1858–1918) у резонантном предавању „Криза кул
туре” из 1916. не само да истиче да је техника постала самосврха, а зами
19
Rudolf Eucken, Die weltgeschichtliche Bedeutung des deutschen Geistes, Stuttgart/Berlin
1914; Die geistigen Forder ungen der Gegenwart, Berlin 1917.
20
Thomas Mann, Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlin: S. Fischer 1918 (писано од
1915. до 1918); упор. и три огледа која је Ман по избијању рата написао и објавио код истог
издавача: Gedanken im Kriege (авг уст/септембар 1914), Friedrich und die große Koalition (од
септембра до децембра 1914) и Gedanken zum Kriege (јул 1915). Томас Ман је убрзо почео да
се све изричитије дистанцира од ових радова.
21
Ernst Troeltsch, „Die Ideen von 1914” (Rede, gehalten in der „Deutschen Gesellschaft
1914”), Die neue Rundschau 27, I/5 (Mai 1916) 605–624; и као сепарат, Berlin 1916; прештам
пано у: Troeltsch, Deutscher Geist und Westeuropa: Gesammelte kulturphilosophische Aufsätze
und Reden, Tübingen: Moh r 1925, 31–58.
22
Wilhelm Wundt, Über den wahrhaften Krieg, Rede gehalten in der Alberthalle zu Leipzig
am 10. September 1914, Leipzig: Kröner 1914; Die Nationen und ihre Philosophie, Leipzig: Kröner
1915; Die Weltkatastrophe und die deutsche Philosophie: Beiträge zur Philosophie des deutschen
Idealismus, Erf urt 1920.
23
Werner Sombart, Händler und Helden: Pat riot ische Besinnungen, München/Leipzig:
Duncker & Humblot 1915.
24
Paul Natorp, Über den gegenwärtigen Krieg: Brief eines deutschen Universitätsprofessors
an einen amer ikanischen Kollegen, Kölnische Zeitung, 17. September 1914, 15 и даље; прештам
пано у: Der Tag des Deutschen: Vier Kriegsaufsätze, Hagen 1915, 13–33; Paul Natorp, Löwen,
Christliche Welt 28 (1914) 861 и даље; Krieg und Friede: Drei Reden, München 1915.
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шљена је да буде средство, да се философија удаљила од живота, а рат нас
поново враћа непосредности и динамици живота и ослобађа нас терета
прекомјерне културе, него је за њега овај рат „догађај који од времена
Француске револуције доноси највећи преврат и највише одређује будућ
ност” (das umwälzendste, zukunftbestimmendste Ereignis seit der Französischen
Revolution)25.
Динамични философ и лабилни карактер Макс Шелер (Max Scheler,
1874–1928), који је докторирао код Рудолфа Ојкена (1897), из здравствених
разлога није учествовао у Великом рату као војник, али се потрудио да то
надокнади пропагандним текстовима и предавањима, посебно врло попу
ларним и често доштампаваним панегириком Genius рата и Њемачки рат
(Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg, 1915), у којем тумачи да ње
мачка нација као „заједничка духовна личност” (Genius је ова идеалнотип
ска личност), као „заједница егзистенције, живота, љубави и културе”, кроз
рат долази сама себи и спознаје себе, па је свјетски рат позив на духовни
препород човјека.26 Шелер са усхићењем пише да је рат сасвим природан
међу живим бићима, рат је важно подсјећање на вриједност живота и битан
фактор у расту културе, повезан с вриједношћу светог. Велики рат је рат
културе за њемачку јединственост, а његов свети смисао за Њемачку је
да је он борба за правду, па је као праведни рат заправо одбрамбени рат – јер
брани од уништења културне вриједности. Онда агресор није Њемачка
него Енглеска, са циљем да уништи њемачки народ, што је потпуно не
праведно, па према томе Њемачка брани не само себе него и правду, боре
ћи се против тиранских сила које хоће да разоре културу и народ27.
Мада су „Идеје из 1914.”, „Апел културном свијету” и „Дек ларација
универзитетских професора Њемачког Рајха” не без разлога дисквали
фиковани као ирационална и префашистичка застрањивања, чињеница
да су ове пропагандне изјаве подржали и даље развили значајни, тада и
касније утицајни ствараоци њемачке нау ке и култ уре сугерише да би
њихов основни семантичк и сад ржај и рационални појмовник ваљало
25
Georg Simmel, „Die Krisis der Kult ur”, Rede, gehalten in Wien, Januar 1916, у: Simmel,
Der Krieg und die geistigen Entscheidungen: Reden und Aufsätze, München/Leipzig 1917, 43–64.
26
Први пут изложено у чланк у Der Genius des Krieges, Die Neue Rundschau XXV/10
(1914), 1327–1352.
27
Max Scheler, Der Genius des Krieges und der Deutsche Krieg, Leipzig: Verlag der Weißen
Bücher 1915, 31917; прештампано у: Max Scheler, Gesammelte Werke, Bd. IV: Politisch-pädagogische
Schriften, Bern/München 1982, 7–250, скупа с друг им Шелеровим сродн им оновремен им
текстовима: Europa und der Krieg (1915), Der Krieg als Gesamterlebnis (1916), Die Ursachen des
Deutschenhasses (1917), Soziologische Neuorientier ung und die Aufgabe der deutschen Katholiken
nach dem Kriege (1916). – Уз ово вид јет и: H. Sebastian Luft, „Germany’s Met aphysical War.
Ref lections on War by Two Representatives of German Philosophy: Max Scheler and Paul Natorp”,
Themenport al Erster Weltkrieg (2007), URL: http://www.erster-weltkrieg.clio-online.de/2007/
Article= 208, као и прегледн у контекстуа лизацију: Goran Gretić, Problem drugoga i stranoga:
Socijalna ontologija i asimetrija etičkoga, Zag reb: Breza 2012, 65–112: „Etika, filozof ija rata i
pit anje Europe: Max Scheler u kontekstu”. – Једно унекол ико шелеровско нас тојање да се
оправда рат и да му се припише дубљи култ урни смисао, користећ и се анализом духовне
сит уације уочи Великог рата, објавио је ратне 1943. године у Независној Држави Хрватској
плодни хрватски философ и теолог Stjepan Zimmermann (1884–1963) у књизи Kriza kulture:
Kulturno-filozof ijske studije iz suvremene socijalne filozof ije, Zag reb: HAZ U 1943, нароч ито
поглавље „Kult ura i rat” (113–145).
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размот рити без вриједносно негативног приступа, чак и мимо изворног
контекста, али наравно без намјере за оправдањем28. То што су њемачки
интелектуалци тврдили да је рат неопходан и неминован, да Њемачка има
право да поведе рат и да тај рат има дубљи смисао и идејно оправдање јер
потврђује самосвојност њемачке културе супротстављене западној циви
лизацији – не може добити накнадни оправдавајући смисао производњом
контекста. Но то је такође било радикално суочење са сломом европских
вриједности, с губитком вјере у умни поредак и напредак човјечанства
на темељу идеала просвјетитељства и научног прогреса, суочење с духом
времена у чију дијагнозу свакако спадају интересни експанзионизам и ма
теријализам. У Њемачкој након Првог свјетског рата ова духовна ситуаци
ја била је још заоштренија, како свједочи Ханс-Георг Гадамер (Hans-Georg
Gadamer, 1900–2002):
„Био је то крај једног доба, доба либерализма, вјеровања у
неограничени напредак и непорецивог вођства науке у култур
ном живот у, које доба је пропало у жестоким биткама Првог
свјетског рата. Да се млада генерација, која се након рата врати
ла на универзитете, више није могла увјерити у ове вриједности,
показало се и у философији. На фактум науке оријентисана но
вокантовска философија, која је владала њемачким катедрама,
била је код нас младих изгубила на вјеродостојности.”29
Данашња „духовна ситуација”, с почетка овога текста, такође прово
цира одговор.
ПОДСТРЕКИВАЊЕ НА РАТ
Хабзбуршка монархија је на све начине осујећивала развој национал
не идеје код јужнословенских народа30, посебно се трудила да онемогући
стварање веће словенске државе и противила се сваком уједињењу Србије
28
Упор. за шири контекст: Jeffrey Verhey, The Spirit of 1914: Militarism, Myth, and Mobi
lization in Germany, Cambridge: Cambridge University Press 2000 [diss. Berkeley 1991: „The
Mythof the Spir it of 1914 in Germany 1914–1915”]; Kurt Flasch, Die geistige Mobilmachung: Die
deutschen Intellektuellen und der Erste Weltkrieg. Ein Versuch, Berlin: Alexander Fest Verlag 2000,
и касније рефлексије у: K. Flasch, Philosophie hat Geschichte, Bd. 1: Historische Philosophie.
Beschreibung einer Denkart, Frankf urt/M: Klostermann 2003, 299–318: „Geistige Mobilmachung
1914 und heute”; Steffen Bruendel, Zeitenwende 1914: Künstler, Dichter und Denker im Ersten
Weltkrieg, München: Herbig Verlag 2014; Oliver Janz, 14: Der große Krieg, Frankf urt/M: Campus
2013 = Оливер Јанц, 14. Велики рат, Нови Сад: Прометеј, Беог рад: РТС 2014, 259–270.
29
Hans-Georg Gadamer, ‘Platos dialektische Ethik’ – beim Wort genommen, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, Nr. 112 (17. Mai 1989); прештампано у: Hans-Georg Gadamer, Gesammelte
Werke, Bd. 7: Griechische Philosophie III: Plato im Dialog, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck)
1991, 121–127 = Ханс-Георг Гадамер, Дијалог и дијалектика: Шест студија о Платону, иза
брао, превео и приредио Б. Шијаковић, Беог рад: ИТИ ПБФ 2012, 11–17: 12.
30
Овд је упућујем на своју студију „Критика балканистичког дискурса: Прилог феноме
нологији ‘другости’ Балкана” (1999), сада у: Б. Шијаковић, Присутност трансценденције:
Хеленство, Хришћанство, Философија историје, Беог рад: Службени гласник, ПБФ 2013,
148–178; ново засебно, пето издање на српском, Беог рад: Службени гласник 2012, гдје види
односну литерат уру.
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и Црне Горе, подстицала је под јеле и сукобе супротстављајући међусобно
балканске национализме, служећи се грчким, албанским и муслиманским
елементима у борби против јужнословенских (наиме, практикујући опро
бан у метод у divide et impera), производећ и нове нације и идентитете,
предузимајући колонизације становништва не само с привредним моти
вима него и с политичким, да би разбијала српску етничку територијал
ну компактност, а наравно све ово због тога да би задобила привредни и
политички монопол на Балкану као извору сировина, како су то веома
грубо изразиле економске одредбе Берлинског конг реса и још грубље
потврдио даљи развој историјских догађаја до Првог свјетског рата31.
Наиме, Источна криза (1875–1878) и Берлински конг рес (1878) донијели
су Аустроугарској „право” да окупира Босну и Херцеговину, а трговачким
уговором из 1881. она је економски потчинила Србију и Тајном конвен
цијом (1881) довела је у политичку зависност. Царински рат (1906–1911),
анексија Босне и Херцеговине (1908) и настојање да се умање резултати
Србије из Првог балканског рата (нпр. иницијатива 1912. да се формира
„самостална” албанска држава, Драчка криза) – све то илуструје конти
нуитет аустроугарске колонијалне политике према Србији и Балкану32.
Беч је сматрао да треба искористити исцрпљеност Србије након два
балканска рата (То је био довољан разлог што Србији никако није одго
варао рат; Пашић је био потпуно свјестан могуће катастрофе; доказ не
спремности за рат је помирљив одговор Србије на ултимат ум у Беч у
формулисан тако да не може бити прихватљив). Још у децембру 1912. Ратни
савјет у Берлину затражио је од Министарства спољних послова да утиче
на генерисање дипломатске кризе која би се искористила за превентивни
рат33. У јесен 1913. њемачки цар Вилхелм II (Kaiser Wilhelm II, 1859–1941)
у сусрету с аустроугарским престолонаследником Францом Фердинан
дом (Franz Ferdinand von Österreich-Este, 1863–1914) и министром спољних
31
Упор. H. Wendel, Die Habsburger und die Südslawenfrage, Belg rad-Leipzig: Geza Kohn
Verlagsbuch handlung 1924, 16–17, 25 = Vendel, „Habsburgovci i juž noslovensko pitanje”, prev.
T. Bekić, Treći program Radio-Beograda, br. 92–95 (1992) 138–193: 144, 150; Славенко Терзић,
Србија и Грчка (1856–1903): Борба за Балкан, Беог рад: Историјски инстит ут САН У 1992:
211–219; I. Hadžibegović, Migracije stanovništva Bosne i Hercegovine 1878–1914. godine, Prilozi
Instituta za istoriju, god. XI–XII, br. 11–12 (Sarajevo 1975–1976): 310–317; Томислав Краљачић,
Колонизација страних сељака у Босну и Херцеговину за време аустроу гарске управе, Исто
ријски часопис, књ. XXXVI (1989): 11–24; Душан Дрљача, Колонизација страног живља у
Босни и Херцеговини крајем XIX века с посебним освртом на досељавање Пољака, у збор
ник у Босна и Херцеговина од средњег века до новијег времена (Међународни нау чни скуп
13–15. децембар 1994), Беог рад: Историјски инстит ут САН У, Нови Сад: Православна реч
1995: 213–224.
32
Можда је и данас интересантно прочитати шта је писао у овај проблем упућени Ми
рослав Крлежа (1893–1981): Jugoslavensko pitanje u Prvom svjetskom rat u 1914–18, Vjesnik XXI,
бр. 4965 (Zag reb 29. XI 1960), 10–11; бр. 4976 (13. XII 1960), 5; бр. 4979 (17. XII 1960), 4–5 =
M. Krleža, Eseji i članci, knj. 5, Sarajevo: Oslobođenje 1979, 247–307, 256: „Da Srbiju treba pod
rediti austrijskim interesima, da je treba vojnički svladati i vratiti u austrijski stat us quo ante 1903,
ta se koncepcija u vojničkim i političkim planovima ocrtava sve jasnije već od 1906, a preko anek
sije Bosne 1908 i albanske krize oko balkanskih ratova 1912–13, ona se od prijetnje pret vara u
neprik rivenu diplomatsku i vojničk u agresiju.”
33
Уз наредно упор. Мира Радојевић, Љубод раг Димић, Србија у Великом рату 1914–
1918: Кратка историја, Беог рад: Српска књижевна зад руга 2014, 46–47.

14
послова грофом Леополдом Берхтолдом (Leopold Graf Berchtold, 1863–
1942) износи увјерење да се Аустроугарска налази под несносним прити
ском словенског становништва, а да Словени нису рођени да владају него
да служе, и ако би Србија одбила покорност – требало би је на то натјерати:
„Кад Његово Величанство цар Франц Јосиф нешто тражи, српска влада
се мора покорити; а ако то не учини онда треба Беог рад бомбардовати и
држати га толико посједнутог док се не испуни воља Његовог Величан
ства. ... Можете бити сигурни да ја стојим иза вас и да сам спреман извући
сабљу кадгод ваш поступак то учини потребним. ... Словени нису рођени
за господаре него за слуге, то им треба утувити у главу, а избити им из
главе да од Београда очекују помоћ. Са Словенима као и до сад: подијели
па владај.” У децембру 1913. Вилхелм II подстрекава Аустроугарску ста
вом да Срби морају бити упрегнути у кола Монархије.
„Вилхелм II није само подстицао Аустрију на рат против
Србије, него је чак инсистирао да се то мора предузети без одла
гања и смат рао је да би било за жаљење да се таква прилика не
искористи.” (...) „[Н]емачке и аустроугарске одлуке биле су за
сноване на отвореној тежњи да се изазове конфликт.”34
Германизовани Словенац, од 1911. деспотски намјесник Босне и Хер
цеговине, аустроугарски генерал Оскар Потјорек (Oskar Potiorek, 1853–
1933) у писму-одговору аустријско-пољском политичару и тада министру
финансија Леону Билињском (Leon Ritter von Biliński, 1846–1923) из Са
рајева у Беч 28. маја 1913. најављује ратну опцију против Србије. Потјорек
се наиме потпуно слаже с Билињским да ако већ тад не дође до оружаног
сукоба (Waffengang) треба се сис тематски прип рем ит и за вел ик и рат
који је кроз неколике године неминован (für den binnen wenigen Jahren
unvermeidlichen ... grossen Krieg)35.
„Избијање рата није било последица судбине или зле коби,
него резултат намера. Да би се разумело зашто је криза ескали
рала у општи рат, треба се окренути Бечу и Берлину јер је тамо
рат свесно планиран...”36
34
Annika Mombauer, The Origins of the First World War: Controversies and Consensus,
London: Longman 2002 = Аника Момбауер, Узроци Првог светског рата: Спорења и сагла
сности, прев. К. Тодоровић, Беог рад: Clio 2013, 18–19.
35
Превод Потјорековог писма Билињском објављен је 1928. у сарајевском листу Ве
черња пошта, потом 1929. и 1931. у листу Политика, а недавно га је поново учинио јавно
доступним Мирослав Перишић у првом броју часописа Анд рићевог инстит ута Историјске
свеске бр. 1 (Анд рићг рад, 5. јан. 2014), 4–5, са факсимилом прве стране на стр. 2. О Потјо
рековој политичкој и личној мржњи према Србима пише и Билињски у својим Успоменама:
Leon Biliński, Wspomnienia i dokumenty, T. 1–2, Warszawa: F. Hoesick 1924–1925, т. 1, 264;
дјелимичан превод првог тома: Bosna i Hercegovina u Uspomenama Leona Bilińskog, prijevod
s poljskog Z. Zlodi, Sarajevo: Institut za istoriju 2004, 77: „Gospodin Potiorek, koji je prema Srbima
gajio političk u i osobnu net rpeljivost, iskor istio je izvanredno stanje i odmah raspustio tisuće po
litičkih, školskih i crk venih srpskih organizacija te im pritom konf iscirao imovinu.”
36
А. Момбауер, Узроци Првог светског рата, 2013, 16–17.
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Гроф Форгач (Johann [János] Graf Forgách von Ghymes und Gács,
1870–1935; амбасадор у Беог раду 1907–1911, дак ле у вријеме анексионе
кризе 1908–1909. и Фрид јунговог процеса 1909–1910, кад је био актер у
фалсификовању докумената, што је компромитовало аустроугарску ди
пломатију), први сарадник министра Берхтолда, изразио је жељу себи
подређеном барону Силашију (Julius [Gyula] von Szilassy, 1870–1935) да
се у свим канцеларијама Министарства спољних послова истакне слоган
„Serbia delenda est” („Србија мора бити уништена”, што је варијација чу
веног слогана Катона Старијег [234–149] „Ceterum censeo Carthaginem esse
delendam”). О овој Форгачевој жељи и о томе да је Форгач мрзио све што
је словенско свједочи италијански дипломата Карло Сфорца (Carlo Sforza,
1872–1952; од 1916. опуномоћени посланик Италије при српској избјеглич
кој влади на Крфу), који притом изражава увјерење да је анексиона криза
из 1909. била генерална проба за оно што се догодило 1914. и да су дипло
мате у Бечу 1912/13. опасност вид јели у томе што, захваљујући Форгачу
који је постао свемоћан у Ballhausplatz, Министарство спољних послова
умјесто да дјелује као противтежа оптирању војних кругова за рат – оно
их још више подстрекава37. Но није било пот ребно додатно подстреки
вати начелника аустроугарског генералштаба, тада барона а потом грофа,
Конрада фон Хецендорфа (Franz Conrad von Hötzendorf, 1852–1925), кога
је на сваки помен Балкана хватала анексиоманија, а који је у једном мемо
рандуму из 1913. написао:
„У привредном погледу Србија за Монархију која нема сво
јих колонија представља најважније подручје извоза. ... Осим
тога се мора имати у виду да је Србија изузетно плодна, дарови
ма природе богата и у највећој мери просперитетна земља чија
блага, као и њихово искоришћавање, не би требало препустити
другим државама.”38
Ово је била увертира и инспирација за летке и плакате којима је
бечка ратна пропаганда засула Беч, чак и све сарајевске кафане, након
Видовданског атентата 1914. са слоганима који су сада били разумљиви
и онима који нису знали латински: „Alle Serben müssen sterben” („Сви Срби
морају умријети”) и „Serbien muß sterbien” („Србија мора да умрија”)39.
И у Берлину је постојала нескривена намјера да се изазове рат. И
постоји континуитет од Вилхелма II до Хитлера у ратним циљевима и
намјерама Њемачке да се у различитим историјским условима домогне
37
Вид јет и Cou nt Carlo Sforza, Contemporary Italy: Its Intellectual and Moral Origins,
Translated by Drake and Denise De Kay, New York: E. P. Dutton & Co. 1944, 181–182.
38
Према: Wendel, Die Habsburger und die Südslawenfrage, 31 = Vendel, „Habsburgovci i
juž noslovensko pitanje”, 154.
39
Вид јети: Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и орања: Историја Срба у
новом веку 1492–1992, Беог рад: Завод за уџбенике 2007, 343; Gustav Regler (1898–1963), Das
Ohr des Malchus: Eine Lebensgeschichte (1958), Werke, Bd. 10, hg. v. G. Schmidt-Henkel, R. Schock,
G. Scholdt, Frankfurt/M: Stroemfeld, Roter Stern 2007, 46: „Mit Kreide war an die Waggons geschri
eben: »Jeder Schuß ein Russ’, jeder Stoß ein Franzos’, jeder Tritt ein Brit’, alle Serben müssen sterben.«
Die Soldaten lachten, als ich die Inschrift laut las. Es war eine Aufforder ung, mitz ulachen.”
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свјетске моћи, као што је темељито и аргументовано доказао Фриц Фишер
(Fritz Fischer, 1908–1999) у капиталним дјелима Посезање за свјетском
моћи (1961), Рат илузија” (1969) и Савез елита (1979)40. То је још дваде
сетих година наслутио гласовити правник Херман Канторовиц (Hermann
Kantorowicz, 1877–1940) у својој анализи „питања кривице за рат” (Kri
egsschuldfrage), када је закључио да, упркос евидентном високом степену
њемачке одговорности за избијање рата, њемачка пропаганда о невиности
заправо треба да одведе до одбацивања читавог Версајског уговора41.
О ОДГОВОРНОСТИ ЗА РАТ
Ти си син бомбардера,
Ја праунука оног несрећног
Једноруког дечака
Који је умро кашљући крв у Терезијенштату,
Као да га нису крстили
Именом анђела благовести.
Ово је био наш век.
Весна Голдсворти, Солунски анђео (2011) 45.

За сваку врсту догађања постоје узроци или разлози, то јест „ништа
се не догађа узалуд”, што је систематски изучио још Аристотел. Природ
ни догађаји имају узроке, па отуд такве догађаје схватамо номолошко-ка
узалним објашњењем, наиме форм улишемо законе који се односе на
узрочно-последичне везе. Људско дјелање има разлоге (у то укључујемо
мотиве и сврхе), па људске поступке схватамо телеолошко-финалистич
ким објашњењем, наиме разумијевамо их с обзиром на циљеве и сврхе
којима људи теже. Склон сам становишту да тако треба да објашњавамо
и историјско догађање, дак ле не на номолошко-каузални начин него те
леолошко-финалистички42.
Узроци и разлози, мотиви и поводи, циљеви и сврхе такве масовне
и масивне ратне конфронтације какав је био Велики рат комплексни су
и многоврсни, од економских преко политичких до идеолошких43. Већ
40
Fritz Fischer, Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland
1914/18, Düsseldorf: Droste 1961, 21962, 31964, 41971; посебно издање 1967, реп р. 1977 = Fric
Fišer, Posezanje za svetskom moći: Politika ratnih ciljeva carske Nemačke 1914–1918, Beog rad:
Filip Višnjić 2014; Krieg der Illusionen: Die deutsche Politik von 1911–1914, Düsseldorf: Droste
1969, Droste Taschenbuch 1987; Bündnis der Eliten: Zur Kontinuität der Machtstrukt uren in
Deutschland 1871–1945, Düsseldorf: Droste 1979 = Savez elita: O kontinuitetu struktura moći u
Nemačkoj 1871–1945. godine, prev. And rej Mit rović, Beog rad: Nolit 1985.
41
Од 1923. до 1929. Канторовиц је по овлаш ћењу Рајхстага радио на извјештају о пи
тању кривице за Први свјетски рат. Већ 1927. извјештај је био спреман за објављивање, али
је то у Рајхстаг у спријечено, па је објављен тек 40 година касније: Hermann Kantorowicz,
Gutachten zur Kriegsschuldfrage 1914, Aus dem Nachlaß herausgegeben und eingeleitet von Imanuel
Geiss, Frankf urt/M: Europäische Verlagsanstalt 1967.
42
Више о томе писао сам у чланк у „Историја, моћ, идентитет” (1995), сада у: Б. Ши
јаковић, Присутност трансценденције, 2013, 123–135, нарочито 127–130.
43
О томе нпр. Сава Живанов, Европа пред Први светски рат: Корени, узроци и поводи
Великог рата. Од Берлинског конгреса до почетка Првог светског рата (1878–1914), Београд:
Завод за уџбенике 2014 [ради се о доп уњеном издању књиге Rusija i raskol Evrope: Odnosi
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недуго након избијања Великог рата било је јасно да он доноси промјене
глобалних геополитичких структура, да драматично утиче на све обла
сти људског дјелања, од економије и политике до философије и књижев
ности. Може се рећи да је Велики рат био најзначајнији свјетскоисториј
ски догађај након Француске револуције, према последицама по глобал
ну геополитичку и финансијску структуру.
Ратни сукоб представља фазу расплета једног конфликта. Зато су
узроци рата саставни дио рата, као што су то и циљеви рата тј. ратни
циљеви зараћених страна. Узроци и циљеви рата играју важну улогу у
оправдавању рата (имају епистемичку и интерпретативну моћ), а знају
да трају и након што се положи оружје (имају онтолошку снагу важења).
Ако, узимајући ово у обзир, приступимо питању узрокâ и разлогâ Вели
ког рата (а то се радо форм улише и као питање кривице за рат: Kri
egsschuldfrage, War Guilt Question, Question de la responsabilité dans la
guerre), онда је начелно важна једноставна и бистра тврдња Милорада
Екмечића „за светски рат су морали постојати и светски разлози” (из
предговора трећем издању његове капиталне књиге Ратни циљеви Ср
бије 1914), као што исту важност има и његов став којим се ова књига
завршава: „Циљ рата јачи је од рата.”44 Стварни циљеви рата (у смислу
преструктурисања свјетске моћи) а не њихово идеолошко представљање
вјеродостојно свједоче о узроцима рата. Знамо, питање кривице за Вели
ки рат спада међу најизученија питања у историог рафији уопште. То
питање је такорећи у свим зараћеним странама постављено и прије него
је рат почео. Једни су узроке за избијање рата истраживали да би се осло
бодили кривице, а други да би се оправдали мировни услови. Наравно,
одговорност за рат утврђују побједници, али то је у случају Великог ра
та учинила и историја. Чланом 231 Мировног уговора у Версају (јун 1919)
одлучено је: „Савезничке и придружене владе потврђују, а Њемачка при
хвата, одговорност Њемачке и њених савезника за све губитке и штету
коју су Савезничке и придружене владе и њихови становници прет рпје
ли као последице рата који им је наметнула агресија Њемачке и њених
савезника.”45 Први свјетски рат зак ључен је Версајским миром, таквим
миром послије ког је више тешко било дугорочно очувати мир46. Иако су
побједници смат рали, према омиљеној и разглашеној формулацији по
пуларног Херберта Џорџа Велса (Herbert George Wells, 1866–1946), да је
Велики рат био рат који је ставио тачку на рат, рат који би требало да је
između evropskih sila pred Prvi svetski rat. Od Berlinskog kongresa do početka rata (1878–1914),
Beog rad 2005], као и зборник Сто година од почетка Првог светског рата: Историјске и
правне студије (Зборник радова с Међународног нау чног скупа, уредници Јован Ћирић,
Мирослав Ђорђевић), Беог рад/Андрићг рад: Инстит ут за упоредно право, Интермекс, Завод
за уџбенике 2014.
44
Милорад Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914., Беог рад: Филип Вишњић, Гацко:
Просвјета 32014 [Београд: СКЗ 11973, Беог рад: Просвета 21990], стр. XII одн. 496.
45
Упор. А. Момбауер, Узроци Првог светског рата, 2013, 43.
46
Фелдмаршал Ерл Вејвел (Archibald Percival Wavell, 1883–1950) форм улисао је: „по
слије ‘рата за окончање рата’ изгледа да су у Паризу били прилично успјешни при склапању
‘Мира за окончање Мира’”. Према Anthony Pagden, Worlds at War: The 2,500-Year Struggle
between East and West, New York: Oxford University Press 2008, 407.
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окончао све ратове47. Други, одложени дио Великог рата одиг рао се као
Други свјетски рат, а накнадно је у адаптираној репризи Балканске рат
не сцене 1991–1995. разбијена Југославија и кажњена Србија. Ако би се
о правди могло одлучивати изван сфере моћи, можда бисмо тек онда од
Лока (John Locke, 1632–1704) и Канта (Immanuel Kant, 1724–1804) могли
научити да се рат не може прекинути ‘миром’ него правдом48.
Када се догодио Сарајевски атентат на Видовдан 1914. била је то за Беч,
подупрт Берлином, права прилика да се повод прогласи разлогом49. Сасвим
у духу „фалсификаторске праксе аустроугарске политике”50, Беч је Са
рајевски атентат приказивао као злочиначки акт од стране припадника
групице примитивних и крволочних великосрпских националиста, пот
помогнутих злочиначком кликом из Србије, а жртва је престолонаследник
најнапредније државе, и то у моменту када је убијени намјеравао да још
више цивилизује Босну и Херцеговину. Ништа од овога није доказано као
тачно, а све речено је доказано као нетачно51. Перо Слијепчевић (1888–1964),
47
H. G. Wells, The War That Will End War, London: Frank & Cecil Palmer 1914. Књига је
настала на основу новинских чланака из авг уста 1914, а изаш ла је у октобру у три издања.
48
John Locke, Two Treatises of Government (London 1690), A critical edition with an Intro
duction and apparat us criticus by Peter Laslett, Cambridge: At the University Press 1960: The
Second Treatise of Government III 20 = Две расправе о влади, I-II, прев. К. Чавошки, Беог рад:
Младост 1978, Друга расправа о влади III 20 (књ. II, стр. 20); Immanuel Kant, Zum ewigen
Frieden: Ein philosophischer Entwurf I 1 (Königsberg 1795), Gesammelte Schriften (AkademieAusgabe), Bd. VIII, Berlin 1912, 343–344 = И. Кант, Ум и слобода, Беог рад 1974, 135–169:
„Вечни мир”, 137–138.
49
Упор. M. Krleža, Jugoslavensko pitanje u Prvom svjetskom rat u 1914–18, Eseji i članci,
knj. 5, 1979, 261–262: „Atentat u Sarajevu poslužio je austrijskoj diplomaciji za njenu ‘dobro smišljenu’
navalu na koju se bečka dvorska diplomacija planski spremala od aneksije Bosne 1908. Iskoristivši
ubojstvo prijestolonasljednika Ferdinanda i njegove supruge kneginje Hohenberg u svrhu larmoajantne
propagande, Austrija, spremajući se na to političko umorstvo godinama, javlja se na historijskoj pozor
nici u ulozi ‘viteškoga pravednika’ koji ’nad odrom nevinog kneževskog para traži punu zadovoljštinu‘.
Bez obzira na to što su smrt prijestolonasljednika Ferdinanda i njegove morganatske supruge dvorski
krugovi u najbližoj carskoj okolini, zajedno s madžarskim grofovima, pozdravili kao političko olak
šanje, Sarajevski atentat trebao je da posluži austrijskoj diplomaciji za zauzimanje ’sretne moralne
pozicije‘ sa koje se moglo pou zdano računati na konačnu lik vidaciju srbijanskoga suvereniteta.”
50
Аутор овог израза је Херман Вендел (Hermann Wendel, 1884–1936); упор. Wendel, Die
Habsburger und die Südslawenfrage, 52 = H. Vendel, „Habsburgovci i južnoslovensko pitanje”, 167;
Вендел так ву аустроу гарску политик у оцјењује констатацијом да се „бечк и властод ршци
... никада нису либили да користе кривотворене док ументе да би уништили свог политич
ког противника или га пак пред светом приказали као кривца” (45 тј. 162).
51
О Сарајевском атентату још увијек је мјеродавна опсежна студија Владимира Деди
јера (1914–1990), Sarajevo 1914, drugo dopunjeno izdanje, I-II, Beograd: Prosveta 1978 [прештампано
у Беог рад у 2014; 11966]. Стеног рафске биљешке са суђења објавио је Војислав Богићевић
(1896–1981), Sarajevski atentat: Izvorne stenografske bilješke sa glavne rasprave protiv Gavrila
Principa i drugova, održane u Sarajevu 1914 g., kritička obrada, uvod i redakcija prof. Vojislav
Bogićević, Sarajevo: Državni arhiv NR BiH 1954. Богићевић је објавио и другу грађу око атента
та: Sarajevski atentat 28. VI 1914. Pisma i saopštenja, priredio Vojislav Bogićević, Sarajevo: Svjetlost
1965. Грађу је претходно, на знатно нижем научном нивоу, са уводном студијом објавио Божо
Черовић, Босански Омладинци и Сарајевски Атентат, Сарајево: Трговачка штампарија
1930. Цветко Поповић је своје врло корисне критичке анализе разноврсних публикација о
Сарајевском атентат у сабрао у књиг у: Cvetko Đ. Popović, Oko Sarajevskog atentata: Kritičk i
osvrti i napomene, Sarajevo: Svjetlost 1969. О разним аспектима вид јети зборник међународног
скупа историчара (Гацко, 19–21. септ. 2013): Сарајевски атентат 1914., Ћоровићеви сусрети
2013., Гацко: Српско култ урно и просвјетно друштво Просвјета 2014. О везама атентатора
са организацијом Црна рука вид јети Васа Казимировић, Црна рука: Личности и догађаји у
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учесник и свједок, 1925. пише: „Мора се човек осмехнути с иронијом кад
погледа како извесни кругови немачки и англосаски потежу питање Са
рајевског атентата као питање о кривици за Рат. Више година пред Рат
осећало се у свој Европи да он долази, готово неминовно, и то да долази
понајвише због пангерманских империјалистичких тенденца и супарни
штва Немачке наспрам Велике Британије.”52 Више пута је истицано да је
Њемачку и читаву Европу одвело у пропаст погрешно проц јењивање ствар
ности од стране Њемачке, наиме прец јењивање сопствене снаге и прена
презање сопствене моћ и праћено потц јењивањем снаге противника и
његове спремности да брани своју слободу и отаџбину (за шта је најбољи
примјер била мала и исцрпљена Србија); фаталан је био, и то не само за
Први рат, „континуитет заблуда”53.
Принцип је „својим пиштољем хтио да заустави Drang nach Osten”,
– тако је формулисао Веселин Маслеша (1906–1943)54. Сарајевски атентат
на Видовдан 1914. је политички атентат и тираноубиство, то је индивиду
ална слободарска и пат риотска одлука једног малољетника, одлука која
је међутим била донешена и у десетинама младих и усијаних а паметних
и одл учних глава припадника пок рета Млада Босна, иза ког је могао
стати читав српски народ у Босни и Херцеговини. Ист ражни судија у
процесу младобосанцима Лео Пфефер (Leon Pfeffer, 1877–1952) записао
је имп ресију: „Принцип је био пророк и апостол, који се жртвовао за
своју идеју; али Сарајевски атентат није био само дјело појединца или
неколицине – он означује почетак покрета цијеле нације која раскида и
задњу карику на ланцу да би се ослободила и постала независном.”55
МЛАДА БОСНА И ВИДОВДАНСКА ЕТИК А
ал’ тирјанству стати ногом за врат,
довести га к познанију права,
то је људска дужност најсветија!
Његош, Горски вијенац, 618–620.

Назив „Млада Босна”56 први је 1907. упот ребио Петар Кочић (1877–
1916) у бањалучком листу Отаџбина, покренутом те године управо на
Србији од мајског преврат а 1903. до Солунског процеса 1917, Нови Сад: Промет еј 2013
[репринт првог издања: Краг ујевац/Беог рад 1997], 738 и даље.
52
Pero Slijepčević, Omladina i Sarajevski atentat, Zag reb: Nova Evropa 1925.
53
Вид јети нпр. F. Fišer, Posezanje za svetskom moći, 2014, 5 и passim. – Све речено и још
много тога успио је да игнорише Christopher Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War
in 1914, London: Allen Lane 2012 = Kristofer Klark, Mesečari: Kako je Evropa krenula u rat 1914.,
prev. A. Dragosavljević, Smederevo: Heliks 2014. Уопште о ревизионистима у историог рафији
о Великом рат у и посебно о Кларковој књизи вид јети прегледн у и под робн у студију: Миле
Бјелајац, 1914–2014: Зашто ревизија? Старе и нове контроверзе о узроцима Првог светског
рата, Беог рад: Одбрана 2014.
54
Веселин Маслеша, Млада Босна, Сарајево: Државно издавачко предузеће БиХ 1945, 45.
55
Лео Пфефер, Истрага у сарајевском атентату, Загреб: Нова Европа 1938, 137. Уз Пфе
ферово свједочење види важне напомене у Cvetko Đ. Popović, Oko Sarajevskog atentata, 1969, 71–80.
56
О томе Cvetko Đ. Popović, Oko Sarajevskog atentata, 1969, 223–234; V. Dedijer, Sara
jevo 1914, 1978, књ. I, 223 и даље, 464.
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Видовдан 15/28. јуна. У календару Просвјета за 1911 (Сарајево 1910) Вла
димир Гаћ иновић даје свом тексту наслов „Млада Босна”57 као назив
тајног омладинског покрета (слободно политичко изражавање није било
могуће) који је окупљао Србе, муслимане и Хрвате спремне да се боре
против тиранске и угњетачке аустроу гарске владавине у анектираној
Босни и Херцеговини. Потом је Боривоје Јевтић (1894–1959) у сарајевској
Босанској вили 1913. објавио чланак „Млада Босна”58, а од 1918. овај назив
улази у широку употребу. Младобосанци су били припадници спонтаног
и романтичког националистичког и револуционарног покрета јужносло
венске омладине у Аустроугарској, Србији, Црној Гори и међу исељени
цима у Америци. Махом младићи, студенти и ђаци, на које су утицали
Ђузепе Мацини (Giuseppe Mazzini, 1805–1872) и његова Млада Италија
(La Giovine Italia, основана 1831), Бакуњин (Михаил Александрович Ба
кунин, 1814–1876), Томаш Масарик (Tomáš Garrigue Masaryk, 1850–1937),
Јован Скерлић (1877–1914) и многи други, имали су интересовања за
књижевност и историју, бавили се философијом и друштвеном теоријом,
путовали су по свијету и интензивно комуницирали међусобно и са дру
гима. Били су не само храбри и одлучни, племенити и пожртвовани, него
и талентовани и паметни: Богдан Жерајић (1886–1910), Димит рије Ми
триновић (1887–1953), Владимир Гаћиновић (1890–1917), Мустафа Голубић
(1889–1941), Данило Илић (1890–1915), Гаврило Принцип (1894–1918),
Трифко Грабеж (1895–1916), Нед јељко Чабриновић (1895–1915), Вељко
Чубриловић (1886–1915), Васо Чубриловић (1897–1990), Цветко Поповић
(1896–1980), Мишко Јовановић (1878–1915), Јаков Миловић (1871–1916),
Митар Керовић (1854–1916), Неђо Керовић (1886–1916), Лазар Ђук ић
(1896–1917), Иван Крањчевић (1895–1968), Бранко Загорац (1896–1941),
Марко Перин (1897–1914), Драгутин Мрас (1895–1915), Јован Палавестра
(1893–1959), Боривоје Јевтић (1894–1959), Јово Варагић (1888–1916), Милош
Видаковић (1891–1915), Перо Слијепчевић (1888–1964), Јован Живановић
(1892–1914), Вукан Круљ (1885–1916), Осман Ђикић (1879–1912), Мухамед
Мехмедбашић (1886–1943), Јездимир Дангић (1897–1947), Доброслав Јев
ђевић (1897–1962), и многи други, којима су били блиски Иво Андрић
(1892–1975), Иван Мештровић (1883–1962), Милош Црњански (1893–1977),
Момчило Настасијевић (1894–1938), Милош Ђурић (1892–1967), Милан
Будимир (1891–1975), и многи други59. Национализам младобосанаца био
57

70–72.

58

Прештампано у: Владимир Гаћ иновић, Огледи и писма, Сарајево: Свјетлост 1956,

Боривој Јевтић, „Млада Босна”, Босанска вила XXVIII бр. 24 (Сарајево, 30. децембра
1913), 337–339.
59
Систематски приступ идејама у списатељству младобосанаца прок рчио је Пред раг
Палавестра (1930–2014), Књижевност Младе Босне, Беог рад: Инстит ут за књижевност и
уметност 21994 [Sarajevo: Svjetlost 11965], са додатним томом који доноси избор изворних
текстова: Predrag Palavestra, Književnost Mlade Bosne, II: Hrestomatija, Sarajevo: Svjetlost 1965.
Текстове младобосанаца у прилично исц рпном обим у сада је сак упио и приредио Војислав
Максимовић, Споменица Младе Босне, књ. I–II, Пале: Српско културно и просвјетно друштво
Просвјета, Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства 2014. Важ ну грађу о
политичкој и интелект уа лној природи пок рета Млада Босна објавио је Војислав Богићевић,
Mlada Bosna: Pisma i prilozi, Sarajevo: Svjetlost 1954. Солидан избор текстова о младобосанској
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је заправо отпор тиранији и тежња ка националном ослобођењу и уједи
њењу. Дефинисао га је Јован Скерлић (1887–1914): „Нови национализам
значи веру у себе, ослањање на своју сопствену снагу, ‘отказ свему сужањ
скому’ и у себи и око себе, поуздање у стару и вечну истину да у ствари
слободе има само оно што се узме.”60
Гаврило Принцип је био један од многих који су били спремни на са
можртвовање за национално ослобођење. Али један је Принцип61. Он се
још 1912. на гробу Богдана Жерајића, чија смрт је додатно учврстила култ
жртве и спремност на саможртвовање, зак лео да ће га осветити62. Након
првог боравка у Србији донио је прегршт слободне српске земље и положио
на Жерајићев гроб, како свједочи Владимир Гаћиновић, који с дивљењем
говори о Богдану Жерајићу – борцу против владајућег песимизма, мало
душности и клонулости – да „је био предодређен за високу националну
концепцију и припремљен за националну жртву”63. „У својој крви он носи
све што се доживело и препатило...”, „имао је огромну веру у српске пат
нике, сањао о њиховом буђењу и васкрсу”64.
Јединствена личност је и Димитрије Митриновић65, који у анонимном
програмском тексту револуционарне омладине „Прва редакција Општег
Програма за омладински клуб Народно Уједињење” (Београд 1912) заго
вара васпитање за националну жртву, витешки дух и борбену радост66,
у „Естетичким контемплацијама” (1913) излаже авангардни и футури
стички прог рам у српској књижевности67, потом (прољеће 1914) ступа у
блиске везе с Кандинским и групом експресиониста „Плави јахач” (Der
духовној атмосфери приредио је Мухарем Баздуљ у темату „Млада Босна” часописа Градац,
год. 37, бр. 175–176–177, Чачак 2010.
60
Јован Скерл ић, Нови омлад ински лис тови и наш омлад ински нараш тај, Српски
књижевни гласник XXX 3 (1913), 222; J. Skerlić, Današnji srpskohrvatski nacionalizam, Rijeka:
Izdanje knjižare G. Trbojevića 1913, 61.
61
Поред наведене литерат уре о Младој Босни и Сарајевском атентат у вид јети: Драго
Љубибратић, Гаврило Принцип, Беог рад: Нолит 1959; Ратко Парежанин (1896–1981), Млада
Босна и Први светски рат, Минхен: Искра 1974; средишњи дио ове књиг прештампан је као:
Ратко Парежанин, Гаврило Принцип у Београду (Млада Босна и Први светски рат), Беог рад:
Catena mundi 2013; Радош Љушић, Принцип Гаврило (1895–1918): Оглед о националном хероју,
Беог рад: Новости 2014. Веома сад ржајан и промиш љен избор ранијих текстова о Младој
Босни, Гаврил у Принципу и Сарајевском атентат у са уводном студијом приредио је Милош
Ковић, Гаврило Принцип: Док ументи и сећања, Нови Сад: Прометеј, Беог рад: РТС 2014.
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Упор. В. Гаћ иновић, Огледи и писма, 1956, 80–96: „Сарајевски атентат” (1915), 93;
В. Маслеша, Млада Босна, 1945, 135; Л. Пфефер, Истрага у сарајевском атентату, 1938, 60.
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Аноним, Смрт једног хероја, Беог рад: Пијемонт 1912 = В. Гаћ иновић, Огледи и пи
сма, 1956, 117–132: „Богдан Жерајић”, 118–119.
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В. Гаћ иновић, Огледи и писма, 121, 124.
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Вид јети Пред раг Палавестра, Догма и утопија Димитрија Митриновића: Почеци
српске књижевне авангарде, 2. поп рављено и доп уњено издање, Беог рад: Завод за уџбени
ке 2003 [Beog rad: Slovo ljubve 11977]; And rew Rigby, Dimitrije Mitrinović: A Biography, York,
England: William Sessions 2006 [прерађено претходно издање: Initiation and Initiative: An
Exploration of the Life and Ideas of Dimit rije Mit rinović, New York: Boulder 1984]; Слађана
Миленковић, Песничким стазама Димитрија Митриновића, Сремска Мит ровица: Висока
школа струковних студија за образовање васпитача 2009.
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Објављено у: V. Bogićević, Mlada Bosna: Pisma i prilozi, 1954, 296–299.
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Димит рије Мит риновић, Естетичке контемп лације, Босанска вила XXVIII (Сараје
во 1913) бр. 4, 49–52; бр. 5, 65–67; бр. 6, 91–92; бр. 10, 154–156; бр. 11–12, 173–174; бр. 13–14,
200–202; бр. 15–16, 223–225; бр. 17–18, 247–248; бр. 19, 268–269; бр. 20, 285 = Д. Мит риновић,
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Blaue Reiter), настојећи да придобије водеће европске интелектуа лце за
свој месијански и утопистички покрет „Основе будућности”, а онда се
након избијања Великог рата обрео у Енглеској гдје је покретао и уређи
вао више угледних часописа, у којима је заступао идеје пацифизма и ује
дињене Европе, но истовремено се посвећујући теософији и окултизму.
А на заласку свог бурног и непредвидивог трагалачког живота, у писму
Перу Слијепчевићу тврди да, мада је „по судби избјегао најтеже муке и
напоре за вријеме свих ових ратова и преврата”, он и његов друг из мла
добосанских дана припадају истом „клубу жртава и страдалника”68.
У окупираној и анектираној Босни и Херцеговини Аустроугарска се
лажно представљала као цивилизатор: њен начин управљања био је коло
нијални и феудални, предузимала је брутално насиље, пљачкање и из
рабљивање становништва, расељавање и насељавање (само Њемаца је до
1914. насељено 240.000, колико се од 1878. до 1912. иселило Срба и мусли
мана); народ је живио у патњи, понижењу и срамоти, могућности образо
вања и напредовања биле су минималне, а свако супротстављање трети
рано је као разбојништво69. Осим тога, у Јулској кризи 1914. ултиматум,
жеља за ратом и објава рата Србији приказали су Аустроугарску као не
урачунљиву свјетску силу. Све вријеме револт је био неминован. Циви
лизацију је Босни и Херцеговини доносио самоникли покрет гимназијске
омладине Млада Босна („демократски покрет за ослобођење Југословена
око српске постојеће државе”70). Пот реба Младобосанаца за слободом
(политичком, националном, личном), правдом и просвјетом свакако је ци
вилизацијска вриједност. И не може да се пот ре сталним криминализо
вањем. Франц Фердинанд фебруара 1913. у писму војводи од Виртемберга
Албрехту (Albrecht Herzog von Württemberg, 1865–1939) назива Србе гоми
лом лопова, убица и хуља, шљамом. Ово морално дисквалификовање има
функцију да се учини правно допустивим насиље и материјално пљачкање
– и да се притом остане цивилизован! Тада се категорије бечке културе
брутално конвертују у финансијску добит с Балкана. Такву контрадиктор
ност је садржало и касније провинцијализовање сарајевских атентатора
и истовремено квалификовање атентата као узрока за свјетски рат. Уоста
лом, главни ослонац за политичке претензије надвојводе Фердинанда био
је Карл Луегер (Karl Lueger, 1844–1910), градоначелник Беча (1897–1910),
оснивач протофашистичке Хришћанско-социјалне партије (1893), с којим
је дијелио изразити антисемитизам, због чега је Луегером био импресио
ниран и млади Хитлер71. Такав Фердинанд је у Сарајеву на Видовдан
1914. хтио да покаже војну силу (да би је употребио), а подмазао је Прин
Сабрана дјела, 1–3, приредио и предговор написао Предраг Палавестра, Сарајево: Свјетлост
1991, књ. 2, 91–138.
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Писмо из марта 1951. у Збирци Пера Слијепчевића; према: П. Палавестра, Догма и
утопија Димитрија Митриновића, 2003 [11977, 352].
69
Упор. Tomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini (1882–1903), Sarajevo:
Veselin Masleša 1987.
70
М. Екмечић, Ратни циљеви Србије 1914, 32014, стр. XXIV.
71
Упор. V. Dedijer, Sarajevo 1914, 1978, књ. I, 130–133; М. Екмечић, Ратни циљеви Србије
1914, 32014, стр. IX–X.
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ципово оружје. Принципов политички атентат има принципијелни смисао:
као тираноубиство он урачунава полагање сопственог живота на олтар
слободе свог народа, и извршилац таквог чина одувијек се у свим народи
ма слави као херој.
Младобосанци су се надахњивали управо саможртвеним јунаштвом
Милоша Обилића и идејом косовске освете, надахњивали су се нацио
налним историјским искуством што су га у кристалним формулацијама
чували стихови Пет ра II Пет ровића Његоша (1813–1851), које су сви да
како знали напамет. Након успона Србије и резултата балканских ратова,
и Младобосанци су, инспирисани мртвим косовским мученицима, до
живљавали себе као живе косовске осветнике.72 Народна епика, Косово
и Видовданска етика – то су њихови оријентири и тачке ослонца. Овај
идејни садржај остао је дјелатан и кад је српство пројектовано и трансфор
мисано у југословенство. Тада двадесетдвогодишњи Милош Ђурић (1892–
1967) у том духу 1914. пише73: „Вредност једне нације треба, дак ле, ме
рити према томе колику је победу извојевало у њој небеско начело над
земаљским.” (9) И мала нација треба да буде господар своје судбине (11),
има право на слободан живот (12). Карађорђе је за Ђурића велики син
Југословенске Нације (15). И заснивање философије панјугословенског
национализма (22–23) има своје косовске коријене: Народ Југословенски
је „дубоко на Косову рањен губитком српске царевине, и после Косова
непрестано рањаван, те покретан тим највишим и најширим болом, том
најтежом националном патњом, изл учио своје бисерје, дао драгоцене
песме...” (30). Видовданска Идеологија „има етичку снагу да вида нацио
налне болове свима подјармљеним народима” (36). Морални и судбински
диктум Видовдана сагледаван је изричито као хришћански мартироло
гион: „А што у Српској Народној Песми нарочиту вредност имају прин
ципи етички, то је за то што су оне зачињене драгим соковима пречисте
филозофије Голготскога Мученика.” (53–54) „Јер, народно наше искуство
показује од колике је вредности мучеништво и бол у моделисању нашег
националног живота.” (79) Зато треба „живот смат рати као средство за
неку вишу сврху” (78), што је и Принципов принцип.
Литерарну кулминацију култа Косова и етике Видовдана кроз при
зму Христовог страдања на Голготи дао је Хрват из Котора, добровољац
у српској војсци, Милостислав Бартулица (1893–1984) у књизи Распеће
Србије (књига садржи опис повлачења српске војске 1915. кроз Албанију):
Duša je Kosova hlepila, kroz beskonačni niz vekova, da se sasta
ne i ujedini sa dušama osvetnika. ... A cela je naša zemlja, i slobodna
72
Упор. [Владимир Иванов], Онима који долазе, Зора (Беч, новембар 1910) = В. Гаћ и
новић, Огледи и писма, 1956, 65–69: 67. – О ондашњим култ уролошким представама Нема
њића, Косова, Балканске душе..., као и мрт вих косовских мучен ика и живих косовских
осветника, упоредити нпр. Душан С. Николајевић (1885–1961), На Видовдан 1939, Беог рад:
Државна штампарија 1939, за ког „без националног духа нема ни националне државе ни
нап ретка култ урног” (81).
73
Сви наводи су из: Милош Ђурић, Видовданска етика, Издање српског академског
друштва у Заг ребу 1914 (Библиотека Југославенске националистичке омладине, св. 2).
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i zarobljena, slavila veliki dan kada je osvećeno Kosovo.” (25–26)
„Kosovski amanet, zajednički celoj zemlji, bio je čuvan i negovan u
narodnom srcu. ... Kosovska tragedija nije bila samo jednog dela
zemlje, bila je opštenarodna. ... Srpski deo naroda naročito je u tome
simbolu slobode utelovio ... ceo svoj uloženi napor za narodnu slobodu.”
(149) „Srpska se istorija na Kosovu uvrežila, i sa Kosovom je vezano
celo današnje doba. Vezan je sa njime ne samo srpski narodni ideal,
vezan je ceo narod. Ono što je u narodu tinjalo i kroz stoleća se javlja
lo, što se u razna vremena ispoljavalo i razvijalo, što se ugušilo u davno
doba i u današnjici se povratilo, niknulo je na kosovskom polju. Sa
legendarnom istorijom Kosova spojena je naša cela borba samoodrža
nja i samoodbrane. (151–152)74
Косово и Видовдан важан су мотив и у каснијим радовима Милоша
Ђурића:
Победе и радости лако се заборављају, а порази и жалости
остављају дубоке боре на лицу душе народне. ... Косовским по
разом народу се душа проширила; народ је из пада свога, из гу
битка слободне државе, измучио ново сазнање, обасјано једним
непролазним сјајем, никад непомраченим. На развалинама на
ционалне среће поник ла је као божур црвена вера у будућност.
Из горива видовданскога бола избијао је пламен вере у народно
васкрсење. Иако је отаџбина пропала, не сме душа пропасти.
Док буде вере и душе, биће и отаџбине. Тај бол и та вера има
ђаху много профетскога и телескопскога у себи. Они беху цело
једно пророчанство које је, као какав неразрушив мост, спајало
и помиривало нараштаје једне са другима. Нараштаји у предању
чуваху пророчанство то. И бол и вера беху вазда свежи, као да
су јучер слуге с бојишта се вратиле и јављају: цар пог убљен,
војске изгинуле.”75
Од свог сопственог живота наш народ је направио своју хри
стософију, што најбоље показује Косовски Мит, који је изгубио
74
Milostislav Bartulica, Raspeće Srbije, Zagreb: St. Kugli, Knjižara Kraljevskog sveučilišta i
Jugoslavenske akademije 1920 [прво издање је објављено у Чилеу, Antofagasta: Jugoslovenska
Narodna Odbrana 1916]. – У предговору другом издању аутор каже: „Napisao sam ovu knjig u,
sa najsvetijim osećajima sapatništ va prema Srpskim Mučenicima, a danas je dajem u javnost sa
željom, da i ovim putem pozdravim onaj plemeniti deo našeg naroda, koji je stradao za vask rsenje
i u duhu se vežem sa slobodnom Jugoslavijom...” (6) А у зак ључној напомени уз друго издање:
„Treba naglasiti, da je po shvatanju pisca Golgota Srbije bila prvi zamašan korak za duhovnu i soci
jalnu obnov u jugoslavenskog naroda i da je njegovo mišljenje, da se danas u skladu sa stradanjem
i žrt vama našeg naroda u celoj zemlji, a naročito u Srbiji, mora da povedu socijalne reforme, kako
bi se dala dostojna hvala svim stradaocima i udovoljilo visokim idealima sveopšte slobode za koju
je narod stradao i ginuo.” (161)
75
Милош Ђурић, „Снага унут рашњег живота: Етичк и коментар народној песми Про
паст царства српскога (Вук II, 45)”, Гласник Професорског друштва I св. 7–8 (1921), 345–353
= М. Ђурић, Изабрана дела, том II: Културна историја и рани философски списи, Беог рад:
Завод за уџбенике и наставна средства 1997, 194–199: 199.
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своје историјско значење и добио снагу мистеријске мудрости.
Светосавска идеја-сила и видовданска идеја-сила постале су два
најпресуднија стваралачка импулса наше историје.76
Истрајност живог усменог косовског предања у свим временима им
пресионирала је не само једног Ива Андрића77, духовно спремног да га
прими, него и једног Артура Еванса (Sir Arthur John Evans, 1851–1941) када
је 1875. ходио Босном и Херцеговином и упознавао се са живим народним
сјећањем на Косово:
Нема имена у овој прозивци јунака које није одомаћена ријеч
гдје год се говори српски језик. Епске баладе о судбоносном дану
на Косову још свакодневно пред мноштвом сеоских слушалаца
пјевају народни пјевачи, чије рапсодије, праћене тужним звуци
ма гусала, одјекују у великој националној тужбалици дуж врба
ма обраслих обала Саве и Дунава, кроз буковом шумом покри
вене клисуре Босне, тамне забити Балкана, планинска упоришта
Црне Горе, док далеко преко илирске пустиње не нађу одјек у
оној пећинској пустоши стијења које се мршти изнад плаве воде
Јадрана. Косовска битка је све више расла у машти потлачених
људи која је само остваривала њен пуни значај дуго након тога.
Трагични и романтични как ви су били стварни догађаји ове
велике борбе, они се истичу, наспрам поразног сумрака који је
услиједио, у фантастичном и натприродном рељефу освијетље
ном језивим пожарима потоњих пустошења. У то вријеме има
мо најдиректније свједочанство да је битку бар један од главних
актера смат рао великом побједом за хришћанство.78
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У историјској самосвијести српског народа Видовдан 1389. има аксио
матски значај: то је онај моћни историјски догађај који је реално пресудио
о току српске историје и симболички означио њено разумијевање (сви ка
снији видовдани црпу одатле свој додатни смисао). Видовдан јесте реални
догађај митске снаге (то нипошто није мит као фикција), у смислу да је то
историјски догађај који нам даје вриједносну оријентацију и тачке ослонца
у којима видимо надисторијски смисао.
И за Мештровића, такође надахнутог култом Видовдана, Милош Ђу
рић каже да је својим Видовданским Храмом „у камену опевао дивоту
наших вечних вредности”79. Иван Мештровић (1883–1962) је 1911. на Ме
ђународној умјетничкој изложби у Риму у оквиру Павиљона Србије изло
жио свој (тада награђен првом наградом за вајарство) Видовдански храм,
који је требало да изрази српско страдање и идеа ле80. Он је под утицајем
Родена (René François Aug uste Rodin, 1840–1917) користио „пластични
говор” да изрази животне силе и морални карактер, а све то је под утицајем
Роденовог ученика Бурдела (Antoine Bourdelle, 1861–1929) подвео под за
хтјев мон ументалности. Бурделов ученик био је и Сретен Стојановић
(1898–1960), који је као малољетни тузлански гимназијалац због револу
ционарног национализма и припадништва Младој Босни био осуђен на
десетогодишњу робију81, чију вајарску реалистичку експресивност мону
ментално свједоче Карађорђе на Светосавском платоу у Београду (урађен
1951. а изведен 1984), Његош у Подгорици (1952) и на Академском тргу
између Ректората и Филозофског факултета у Београду (постављен 1994.
након дугих дискусија) и Филип Вишњић (1955).
На крилима успона српске државе у 19. вијеку и побједа у балканским
ратовима 1912–1913. – култ Косова и етос Видовдана (похрањени у хагио
графијама, у народној епици, код Његоша, Марка Миљанова...) били су
српској (и јужнословенској) омладини небеско надахнуће за земаљске
подвиге, а погаженом народном достојанству топос племенитог самопо
штовања, пожртвовано чуван у националном памћењу.
ЖРТВА, ПАМЋЕЊЕ, ИДЕНТИТЕТ
Сјутра јесте лијеп Видов данак,
виђећемо у пољу Косову
ко је вјера, ко ли је невјера!
Вук, Српске народне пјесме II 50.

Несавршеност памћења нас узнемирава, а потпуни губитак памћења
ужасава! Примјећујемо да временом нешто блиједи и сасвим ишчезава из
нашег памћења, да нешто уопште нисмо запамтили, или да се не можемо
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сјетити нечега што памтимо. Насупрот томе, неки трауматични догађај
не можемо да заборавимо, упркос нашој вољи и потреби да се одбранимо
од његове наметљивости. Такође, ми пог решно памтимо, памтимо суге
стивно и манипулативно, памтимо перспективистички и конструктиви
стичк и82. – Да ли то важ и за историју? Како објашњавати историјске
догађаје, и како их памтити, како их учинити активним и функционалним
елементом идентитета?
Сваки препород мора бити из нечега рођен, и свака будућност има
своје поријек ло, своју прошлост. И Принципова и наша. Видовдан има
дјелотворни значењски потенцијал кроз историју и представља грађевни
камен у идентитету српског народа. На темељу витешког и жртвеног Ви
довдана изг рађени су идеа ли видовданске етике, наиме правда и човјеч
ност, самопожртвовање и страдање, покајање и праштање, трпељивост
и великодушност, што је заправо етика хришћанске културе, па дак ле
етика Жртве. Видовданска жртва свједочи један тотални и радикални реа
лизам, који нас суочава с бруталном конкретизацијом историје. Жртва је
сублимација историје. Историјска истина није логичка ни универзална,
већ догађајна и уникатна. Догађај узвишеног жртвовања има значење при
суства светог и даје смисао историјском времену, постаје истина историј
ског времена. Спремност на жртву наравно не значи величање жртвовања
као вриједности по себи, јер је вриједност жртве у њеној чистоти и сврси.
Историја је за један народ и оно шта тај народ види у сопственој исто
рији. Наш поглед на сопствену историју омогућава нам не само да брутал
ност историје поднесемо него и да историју разумијемо и прихватимо. За
српски народ, који је мали по броју али хоће да буде велики по карактеру,
историја је већ и због тога страдање. Жртва је најважнији спомен који
обасјава оно што се догодило у историји. Жртва и страдање (наиме дожи
вљај историјски проживљеног страдања, историјско искуство граничних
ситуација, побједа и пораза, славе и унижења) имају епистемички смисао
јер омогућавају разумијевање историје. Одатле происходи херменеутич
ки значај страдалних народа за разумијевање историје, уколико смо у
стању да историјске догађаје посмат рамо из перспективе жртве.
Истина из перспективе Жртве као субјекта битно се разликује од исти
не из перспективе Насиља које тражи жртву као објект. Насиље стигма
тизацијом конструише жртву као објект и тако рационализује своје поступ
ке, оно демонизује жртву и тако прикрива светост жртве. Прикрива и
своју природу: савремено Насиље, као модернизација варварства и нови
апсолутизам, користи се митотворним оправдавањем насиља конструи
сањем кривице. Стигматизација српског народа као настојање да се пони
шти његов идентитет и да му се наметне кривица као средство овладавања,
жигосање које смо на својој кожи осјетили и у посљедњем грађанском
рату а које се често служило антисрпском пропагандом из Првог свјетског
рата, заправо је техника којом се означени објект (српски народ) најприје
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истискује из поља морала да би потом био истиснут и из поља права: онај
ко је дисквалификован као морално биће уподобљен је да се над њим
предузме бесправно насиље. Због тога имамо посебну обавезу да одбра
нимо част наших жртава, наших Принципа.
Неопходно је да рехабилитујемо видовданску етику жртве и подви
га, не само зато што је она дио идентитета српског народа него зато што
представља одважно настојање да се превазиђу неподношљива ограниче
ња реалности. Осим тога: идентитет је интегритет као способност општег
самоодржања и самопотврђивања. Важан услов идентитета је памћење,
тим важнији за оног ко је дуго и често подвргаван систематском притиску
да промијени идентитет. Историјско памћење као претпоставка историј
ског знања и историјске самосвијести, као брига за тачке ослонца наци
оналног идентитета у историјском трајању, неопходно је и због сабирне
свијести о прошлости и због оријентације у будућности. Тим прије што
нам се на социјалном плану намеће једна структурална амнезија као га
шење селектованих тачака у памћењу. Она се из структура моћи преноси
на историјску науку, књижевност, умјетност, „теорију”, у којима се оба
вља системско оштећење у памћењу: damnatio in memoria – деформација,
манипулација и поништење памћења и сјећања. Деформисано, конструи
сано и измишљено памћење има истовремено функцију заборављања.
Истраживање структура социјалног памћења и сјећања и откривање тех
ника деформације памћења и сјећања предуслов је данашњег критичког
историјског знања и историјске самосвијести. Јер су последице заборава
драматичне83.
Наша одговорност у историји није везана само за конкретно учешће
у историјским догађајима, – историјска одговорност је трансгенерацијска
и она производи морално јединство историјског времена84. Због тога нас
историјски догађаји обавезују. И данас Принцип Видовдан обавезује нас
на храброст и одговорност историјског постојања, на аксиоматску одлуку
да су Косово и Јасеновац важан и непобитан дио нашег идентитета, који
нам нико не може одузети – уколико му га ми не дамо.
Заједничка историја и традиција обједињују заједницу, и дијахроно
и синхроно, чинећи је способном да дјела на темељу трајних вриједности.
Историјско предање има значај за заједницу не само услед заједничке про
шлости него и ради заједничких циљева у будућности, који онда историј
ским догађајима увијек изнова дају смисао85. За нас који нисмо моћни да
83
О претходном сам опширније писао у огледима „Брига за жртву” (2006) и „О памћењу
и забораву: Идентитет између онтологије и дискурса” (2005), у: Б. Шијаковић, Присутност
трансценденције, 2013, 29–35 одн. 64–71.
84
Више о томе у чланк у ‘Отворено друш тво’, зат ворена интерп ретац ија историје,
одговорност (1997), у: Б. Шијаковић, Присутност трансценденције, 2013, 136–147: 144–147.
85
Све то је имао на уму свак и од оних 160 посланика Велике народне скупштине у
Подгорици 26. новембра 1918. када су у једногласну одлуку ставили и ово: „Српски Народ у
Црној Гори једне је крви, језика и тежње, једне вјере и обичаја с народом који живи у Србији
и друг им српским крајевима; заједн ичка им је славна прош лост којом се одушевљавају,
заједничк и идеа ли, заједничк и народни јунаци, заједничка патња, заједничко све што један
народ чини народом”. („Одл ука Велике Народне Скупштине Српског Народа у Црној Гори,
донијета на сједници од 13.[26.] новембра 1918. г. у Подгорици”, Прилог 3, у: Ђорђе Станковић,

29
одлучимо о великом историјском контексту у којем скупо плаћамо то да
останемо људи – важни су колико и болни подвизи којима се прекорачују
ограничења реа лности. Ми имамо искуство парадоксије историјског по
стојања; дао нам га је и Принцип Гаврило:
Ал’ право је рекао пре
Жерајић соко сиви:
Ко хоће да живи нек’ мре,
ко хоће да мре нек’ живи!86

Историјско понављање ове светолазаревске и обилићевске тј. видов
данске, наиме српске егзистенцијалне парадоксије сапео је у сабирну моћ
ну мисао Његош (Горски вијенац 659): „нека буде што бити не може”.
„ЈАУК И ГРОБЉЕ ЈЕ НАРОД МОЈ” – КОМЕ ПОДИЋИ
ВИДОВДАНСКИ ХРАМ?
За М. Ц. од Итаке
Чим крв стане и пресахну сузе,
пошто смрт најбоље узе,
опет моћници и други покварењаци
са курвама и шпијунима у мрк лости
нижу ред блуда и ред пакости.

Уочи Првог свјетског рата међународно право је хтјело „хуманизо
вати” рат, – а догодила су се звјерства. Рат је оставио дубоку моралну
кризу, мржњу и осветољубивост. Понос и слава с којима је српски народ
изашао из Великог рата нису могли да ублаже патњу и бол великог стра
дања. Последице по Србију биле су катастрофалне и ненадокнадиве: број
смртно страдалих становника Србије проц јењује се на око 1.300.000 тј.
28% укупног становништва (Србија је изгубила 62% мушког становни
штва од 18 до 55 година, од чега 53% погинулих и 9% трајних инвалида),
од мобилисаних 707.000 војника погинуло је или умрло више од полови
не (370.000), остало је 114.000 инвалида, преко пола милиона ратне сиро
чади, дјеце без хранитеља; привредна и људска добра била су у огромним
размјерама девастирана: у укупно 544 предузећа уништено је 57% ма
шина и инсталација, оштећени су рудници метала 50% а рудници угља
100%, опљачкано је 24.600 тона бак ра, 2.970 тона олова, 150.000 тона
пирита, 500.000 тона лигнита, 220.000 тона каменог и мрког угља, 750.000
тона терцијарног мрког угља, 1.610 тона злата и 3.100 тона сребра (пред
мет организоване ратне пљачке је такође пет ролеј, вуна, кожа, жито,
браш но, вино, рак ија, со, стока, итд.), сточн и фонд је униш тен 70% а
Србија 1914–1918: Ратни циљеви, Нови Сад: Прометеј, Београд: РТС 2014, 346–350: 346 [Ријеч
је о проширеном издању књиге Србија и стварање Југославије, Беог рад 2009]. Оригинални
плакат с текстом Одл уке може се вид јети на: http://www.njegos.org/past/act.jpg.)
86
Ови стихови Гаврила Принципа, написани у сарајевском војном затвору ексером на
порцији, првобитно су одштампани у сарајевском листу Звоно од 8. марта 1919. Драго Љуби
братић, Гаврило Принцип, Беог рад: Нолит 1959, 266.
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толико је смањена и пољопривредна производња, пољопривредне машине
и објекти су оштећени 44%, порушени су мостови и жељезничке пруге,
изгубљено је око три петине националног богатства (оно је пред рат изно
сило око 11 милијарди динара у злату, а штета од аустроугарских и бугар
ских разарања и пљачкања рачуна се на 6 милијарди златних франака),
у Србији само један од хиљаду сељака има читаво одијело, а број радника
тек 1923. достиже број из 191087. Цркве и манастири су такође били пред
мет девастације и пљачке (звона, мобилијар, одежде, књиге, све!). Стра
дало је преко 50% свештеника и монаха, њих близу 2.00088. (Овоме треба
додати страдања и губитке у балканским ратовима. Додатни послератни
терет била је српска великодушност према новим областима проширене
државе, Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, из којих је Аустроугарска
мобилисала преко 500.000 војника, а које су изједначене у под јели ратних
репарација, чији дугови и зајмови су такође солидарно преузети, итд.) Но
највише су бољели планирани и почињени окрутни и масовни злочини,
свирепа звјерства од стране власника цивилизације и културе89. Намјера
да се уништи српски народ била је нескривена и озбиљна, а у приличној
мјери је и остварена. Из данашње перспективе јасно се види да се Срби од
посљедица Великог рата до данас нису могли повратити. Данас још теже.
Страдање и жртвовање имало је епске размјере. Да ли је све то могао
да изрази Видовдански Храм? – Још 1907. Мештровић је почео да осми
87
Вид јети: Слободан Вуковић, ‘Стратегија’ лаж ног мира у кућ и: Економски односи
између региона у Краљевини Југославији, Социолошки преглед XXXIX, бр. 4 (2005), 461–496;
Анд реј Мит ровић, Србија у Првом светском рату, Беог рад: Службени гласник 32014 [Београд: СКЗ 11984, Беог рад: Стубови културе 22004], 480–482; М. Радојевић, Љ. Димић, Србија
у Великом рату 1914–1918, 2014, 283; Владимир Ћоровић, Црна књига: Патње Срба Босне
и Херцеговине за време Светског рата 1914–1918. године, Беог рад 1920; треће издање, Бео
град: Удружење ратних добровољаца 1912–1918. године, њихових потомака и поштовалаца,
Беог рад – под руж ница Требиње, 1996; доступно и на: http://www.rastko.org.rs/rastko-bl/isto
rija/corovic/vcorovic-crna.html#_Toc536798394. – Свој извјештај о ратним губицима Србије
овако завршава ђенерал Стефановић (Губитци Савезника у Светском рату, Ратнички гласник:
Орган Удружења резервних официра и ратника, год. XIII, св. IV-V, Беог рад 1934, 196–201,
201): „Но наша ослобођена Србија, после овог светског рата, била је потп уно упропашћена.
Болеш тине, злостављање и убијање од стране неп ријатеља, умирање оних у ропству по
лагерима, и са губитцима код војске, Србија је изг убила готово 1/3 свога становништва. Сем
ове жртве у крви, Србија је била потп уно опустошена. Бугари и Аустро-Мађари, из ње су
однели све, што се је могло понети, чак су и са богомоља и звона скидали. Кроз нашу су земљу
пролазили и дивљи Хуни и обесни Турци, али нису је толико опљачкали и опустошили као
крвожедни Бугари и цивилизоване Швабе.”
88
Вид јети Радмила Радић, Момчило Исић, Српска црква у Великом рату 1914–1918,
Беог рад: Филип Вишњић, Гацко: Просвјета 2014.
89
Упор. радове Арчибалда Рајса (Rudolph Archibald Reiss, 1875–1929): А. Рајс, АустроБугаро-Немачке повреде ратних закона и правила, Крф: Државна штампарија Краљевине
Србије 1918; Р. А. Рајс, Шта сам видео и проживео у великим данима: Онима који се нису
вратили. Саопштење једног пријатеља из тешких времена, Беог рад: Државна штампари
ја Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1928 (1991); Беог рад: Итака 1997, 2014; Родолф
Арчибалд Рајс, О злочинима Аустро-Угаро-Бугаро-Немаца у Србији 1914–1918: Изабрани
радови, Беог рад: Историјски музеј Србије, Стручна књига 1997; А. Рајс, Ратни извештаји
из Србије и са Солунског фронта (необјављени текстови на српском језику), Беог рад: Геопо
литика 2014. Такође: Милоје Пршић, Слађана Бојковић, Страдање српског народа у Срби
ји 1914–1918, Беог рад: Историјски музеј Србије 2000; Миод раг Старчевић, Аустроугарски
злочини у Србији 1914–1918, Беог рад: Геополитика 2007.
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шљава Видовдански Храм (Косовски Храм) као монументални маузолеј
посвећен „религији крајњег жртвовања”, главнину скулптура је урадио
1908. и 1909. током боравка у Паризу (торзо Бановић Страхиње данас се
налази у Тејт галерији у Лондону, а у Народном музеју у Београду скулп
туре Милоша Обилића, Срђе Злопоглеђе, Мале удовице и Сјећања, као
и каријатиде у атријуму), изложио их у галерији Secession у Бечу 1910, а
велика дрвена макета Видовданског Храма урађена је за међународн у
изложбу у Риму 1911, да би потом била излагана у Беог раду 1912, Вене
цији 1914, Лондону 1915. и 1917, Глазгову 1915, Бредфорду 1918, Паризу
1919. ... (а сада се налази у Народном музеју у Крушевцу). На отварању
лондонске изложбе 24. јуна 1915. уочи Видовдана Мештровић је истакао
да Косово као „свето мјесто” уједињује све југословенске народе симбо
лизујући њихове поразе и херојске жртве90.
Поводом Мештровићевог излагања у Бечу 1910. изашла је исте го
дине у Београду брошура с кратким огледима Н. Каравајева (то је псеудо
ним, а ријеч је о руском новинару Лаву Соколовском: Лев Наумович Со
коловский, †1915) „Видовдански Храм” и философа и педагога Милана
Шевића (1866–1934) „Косовске песме у камен у”91. Соколовски истиче
ауторову надахнутост славном српском прошлошћу и с дивљењем говори
о његовим фигурама за Храм, чему се придружује и Шевић напомињући
да Срби тек треба да узврате Мештровићу што их је својом умјетношћу
толико задужио. У духу општег одушевљења омладине дјелом овог „про
рока ослобођења”, о Мештровићевом наступу у Риму 1911. писао је Ди
митрије Мит риновић: за њега је Мештровић „велик и пјесник српске
народне трагедије”, „српски национални херој, проповједник борбе, пје
сник побједе”, пророк „васкрсења ... српског и хрватског” народа; „Срби
су са Мештровићем донијели гест националне жртве, култ херојизма”, а
умјетников нарочити подухват је „стварање Видовданског храма” који
има сврху да искаже љепоту националног јунаштва и жртве, националне
снаге и душе92. Свој допринос одушевљењу дали су Надежда Пет ровић
(1873–1915)93, Аугустин Ујевић (1891–1955)94, Милош Видаковић (1891–1915)95
90

Мештровић у једном писму с почетка рата 1914. овако форм улише моралн у идеју
водиљу: „treba se bor iti do smrti protiv ugnjetača i svireposti, za pravo i pravdu, i za svoju zemlju
– i ne žaliti nikoje žrt ve. I ta vera živela je i ostala nepromenjena od Kosova pa sve do danas...” –
[Ivan Meštrović], „Zamisao Kosovskog Hrama”, Nova Evropa knj. I, br. 13 (Zagreb, 23. dec. 1920),
447–448 [503–504 ћириличног издања].
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Н. Каравајев, Видовдански Храм / Милан Шевић, Косовске песме у камену: Вајарски
радови Ивана Мештровића, Беог рад: Књижарница Рајковића и Ћуковића 1910, 30 стр.
92
Димит рије Мит риновић, „Иван Мештровић”, Босанска вила XXVI (Сарајево 1911)
бр. 9, 129–131; бр. 10, 145–148. – Мит риновић је тих година о Мештровићу објавио десетак
текстова, који врхуне у огледу објављеном на чешком: Velikán slovenské plastiky I. Meštrović:
Srbski narodni epopeje ve skulptuře i architektuře, Dílo XI (Praha 1913), 127–129, 142–153, 180–
192, 205–215.
93
Надеж да Пет ровић, Са четврте Југословенске Изложбе у Беог рад у, Босанска вила
XXVII, бр. 11–12 (1912), 178–181, 181б: „Иван Мештровић је српски народни профет, он је ге
нијални вајар народне психе, народних идеа ла, векови су учествовали у стварању његовом.”
94
Августин Ујевић, Испуњени завет, Босанска вила XXVIII, бр. 1 (1913), 1–3, 2б: „Неколи
ке књиге народних творевина и Видовдански Храм – то је најбоље и најсветије и највише наше...”.
95
Милош Видаковић, Изложба у Венецији, Народ V, бр. 393 (1914), 1–2.
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и многи други. Перо Слијепчевић 1913. визионарски пише како је 1930.
походио Видовдански Храм на Косову, описујући га у мештровићевској
замисли и дивећи се монументалној једноставности96. А страдалнички
разлози за подизање Храма тек је требало да се десе у Великом рату. Ехо
лондонске изложбе Храма 1915. чуо се у Британији и следеће ратне године,
када је величанствено слављен Видовдан (Kossovo Day): текст Ситон-Вот
сона (Robert William Seton-Watson, 1879–1951) „Србија јуче, данас и сутра”
прочитан је у 12.000 школа и у 23.000 цркава, у лондонској катедрали
Светог Павла бесједили су кентерберијски надбискуп и епископ Николај
Велимировић (1880–1956), у хиљаду биоскопа приказани су српски фил
мови. Слично и следеће 1917. Те године је Милутин Бојић (1892–1917) сти
гао да у Солуну објави Песме бола и поноса, на Крфу је Растко Петровић
(1898–1949) објавио Косовске сонете (у Забавнику) а Драгољуб Филиповић
(1884–1933) Косовске божуре, Милосав Јелић (1883–1947) је написао Срби
јански венац (Солун 1917). Милорад Б. Недић (1885–1943) у Бизерти 1918.
штампа поетске фрагменте Косовске ноћи. Јован Дучић (1871–1943) обја
вљује на Крфу 1917. похвалу Мештровићу, чија „дела представљају циклус
Косовског храма, који је Велика Србија решена да подигне после рата арми
јама палим за отаџбину дуж њених река”97.
Но било је и критичког дистанцирања, а једно од првих је оно Дра
гутина Ј. Илића (1858–1926), који Мештровићев Видовдански Храм смје
шта у контекст сецесије и схвата као обесвећење98. За Синишу Кордића
(1897–1977) у Мештровићевом Косовском Храму нема ничега „што би могли
да осетимо близу себе као наше и за нас”99. Много доцније, као да је све
приговоре сублимисао Лазар Трифуновић (1929–1983), професор исто
рије модерне умјетности и дугогодишњи директор Народног музеја у Бео
граду (1962–1968):
„Од народског Косовског предања створена је класна видов
данска идеологија, званична, великодржавна, једна чиста морал
на победа ликовно је претворена у сумњиву расну супериорност,
германски предимензионирану, преголему да би један мали на
род, српски, могао да је интимно доживи као своју. Видовдански
храм Мештровић је уобличио у форми њему савремене и у сред
њој Европи тада актуелне сецесије, то је био пандан Мецнерове
‘Б и т к е н а р о д а’, у основи, један џиновски изложбени пави
љон у коме су сфинге, камене атлете и каријатиде стварале нову
96

Перо Слепчевић, Видовдански Храм, Босанска вила XXVIII (1913), бр. 20, 283–285;
бр. 21, 298–299.
97
Јован Дучић, Велики српски вајар Иван Мештровић, Српске новине LXXXIV, бр. 76
(Крф, 27. јун 1917), 2.
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У тексту потписаном Посматрач, Видовдански храм, Бранково коло 18 (Сремски
Карловци 1912), 176–178, 207–210. Драг утин Илић [Илијћ] у збирци поема Освећено Косово
(1913) већ се био прик лонио духу традиционалне јуначке епике.
99
Син иша Корд ић, Уметност и неуметност, Беог рад 1924 (на предњој кориц и је
Мештровићев Косовски Храм); одавде је кратак текст „Видовдански Храм” прештампан у
видовданском броју часописа за националн у и хришћанску култ уру Претеча бр. 3 (Беог рад
1928), 49–50.
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религију праведне жртве, суза, људских мука, тамјана и свете
воде.”100
Али из једног сасвим другог угла, оног принциповског, огласио се
поетским пуцњем Милош Црњански (1893–1977), као громовник. Среди
ште његове мете није била естетика и поетика него етика и политика. Он
је 1919. пркосно подигао Видовдански храм Принципу Гаврилу. У ратној
родољубивој поетској збирци Лирика Итаке (цик лус „Видовданске пе
сме”) сачинио је „Спомен Принципу”, и касније му (1959), јер је у питању
политичка а не сентиментална пјесма, као постамент додао коментар „Уз
песму о Принципу”101.
Сандук Франца Фердинанда био је покривен заставом Хаб
сбурга, жутом, са двоглавим црним орлом, старим око хиљаду
година.
Син једног сиромаха, пролетера, земљорадника, Херцегов
ца, још неп унолетан, био га је скин уо са неба, револверским
пуцњима.
Атентатор је имао чудно име.
Састављено од имена принца и архангела. [...]
... чак и код нас, неки су од Принципа били начинили Срби
на-провинцијалца, фанатика, шовена, који је, тобоже, био само
играчка у рукама шефа Обавештајног одсека србијанског гене
ралштаба, пуковника Драгутина Димит ријевића Аписа.
Међутим, атентатор нам је говорио, јасно, и са оне стране
гроба. [...]
Ни после рата, Принцип, у нас, није био омиљена тема.
Његов акт одобравала је само наша сиротиња и омладина.
Буржоа зија није одобравала акт Принципа. При крају рата, сви
су у нас говорили само о пот реби подизања једног велелепног
Косовског храма према нацрту Мештровића.
Наш велики песник Дучић видео је, тада, у Србији, импера
тора. Он јој је узвикивао: „Ave Serbia!” (Morituri te salutant). Ја сам
написао ову песму у славу убиства и Принципа.102
100
Лазар Трифуновић, Ликовни израз Косовског предања: Поводом расправе о спомени
ку кнезу Лазару, Књижевне новине, бр. 385 (Београд, 27. фебруар 1971), 7. – Више о идеолошком
амбијенту Видовданског храма сада: Aleksandar Ignjatović, Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904–1941,
Beograd: Građevinska knjiga 2007. На ову књигу се ослања прегледни чланак: Dimitrije Bukvić,
Kosovski mit i ideologija jugoslovenstva: Vidovdanski hram Ivana Mešt rovića, Sociološka luča
VIII/2 (2014), 83–91.
101
Милош Црњански, Спомен Принцип у, Књижевни југ IV, 1 (Заг реб/Беог рад 1. VII
1919), 8; потом у: Милош Црњански, Лирика Итаке, Беог рад: С. Б. Цвијановић 1919, стр. 14;
Итака и коментари, Беог рад: Просвета 1959, 53–59: „Уз песму о Принципу”; такође: Милош
Црњански, Сабране песме, Беог рад: СКЗ 1978, 21–22, 174–179. – Упор. Vladimir Jovičić, Mi
loš Crnjanski: ‘Spomen Principu’, Delo XIX 2 (Beog rad 1973), 182–190 = Владимир Јовичић,
Српско родољубиво песништво, Беог рад 1976, 472–482.
102
Милош Црњански, Итака и коментари, Беог рад: Просвета 1959, 58–59; Црњански,
Сабране песме, Беог рад: СКЗ 1978, 178–179.
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Спомен Принципу
O Балши, и Душану Силном, да умукне крик.
Властела, војводе, деспоти, беху срам.
Хајдучкој крви нек се ори цик.
Убици диште Видовдански храм!
Слави, и оклопницима, нек умукне пој.
Деспотица светих нек нестане драж.
Гладан и крвав је народ мој.
А сјајна прошлост је лаж.
А ко нас воли, нек воли камен голи.
Нек пољуби мржњу и мртве.
Ископане очи, вино што се точи,
у славу убиства и жртве.
О правди и победи светој нек умукне крик.
Оцеви и браћа и сестре беху срам.
Освети, мајци нашој, нек се ори цик.
Раји, рити, диште косовски храм.
А сунцу и манастирима угушите пој.
Кадифе и свиле нек нестане драж.
Јаук и гробље је народ мој.
А сјајна прошлост је лаж.
Мој народ није стег царски што се вије,
него мајка обешчашћена.
Зној и сиротиња и мржња што тиња
у стиду згаришта и стена.

У новој лирици смрти, донесеној право из рововског блата и крви са
фронта у Галицији, Милош је стао на Гаврилову страну, на страну онога
који је поновио чин косовског Милоша. Црњански самозван упада на
побједничку прославу да поремети славодобитну под јелу части и ордења
и да свима пренесе оно што је Принцип саопштио „јасно, и са оне стране
гроба”. Он је заступник („мој народ”) мученичких жртава, поражених
страдалника, осрамоћених и понижених, објешених о конопац и набије
них на колац, оних од чијих је глава сазидана ћеле-кула, његов отац „на
точку цвили” а кћер му „глођу вуци” („Војничка песма”). Овај поетски
атентатор-осветник такође говори из оностраности, с оне стране гроба,
из сопственог искуства ратне страхоте. Говори у име бунтовника и освет
ника, безимених и нишчих, у име оних који су бомбама и пуцњима свој
народ пробудили из „пријатног, аустријског, дремежа” а који су „долазили
са такозваног дна народа” („Уз песму о Принципу”). Говори у име пога
жених принципа. Потпуно свјесно говори из привржености Принципу,
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чији „акт одобравала је само наша сиротиња и омладина”.103 Милош Црњан
ски нам се обраћа из оностраности патње.
У исто вријеме када је Црњански 1915. у Галицији трагао за Прин
ципом у стиховима и заклоном од смрти у рововима – један други пјесник,
Франц Верфел (Franz Werfel, 1890–1945), мобилисан као болничар, сусрео
се у затворској болници са сарајевским атентатором, умирућим двадесе
тогодишњим Нед јељком Чабриновићем, и своју поезију нашао на његовом
лицу. У пот ресној приповијетки с титулом од имена заточеног, Франц
Верфел на благом блиједом измученом лицу хвата осмјех који му Чабри
новић упућује као знак заједништва у људскости:
„Но истовремено тај смијешак је поздрав, поздрав из оно
страности патње, поздрав титрајуће свјетлости душе што свуда
пробија из развалине његовог измученог трупла и у мом тамном
чврстом тијелу тражи братску свјетлост.” (Zugleich aber ist dies
Lächeln ein Gruss, ein Gruss vom Jenseits der Leiden her, ein Gruss
des schwingenden Seelenlichts, das überall aus der Ruine seines
zermarterten Körpers tritt und in meinem dunklen festen Leibe das
geschwisterliche Licht sucht.)104
Из оностраности патње (vom Jenseits der Leiden her) – одатле долази
оно искуство које мистички повезује двојицу пјесника: једног нагони на
бунтовничку освету а другог на покајничко смирење. У свом литерарном
опису Верфел хоће Чабриновићу да донесе оно што му отимају – спасење:
„Сви гледаху на ово смањено племићко лице са тамно-мир
ним очима тамо на носилима. И у грубе душе ухвати се тајна.
Људи стајаху укочено, позорно, збуњено, као да је међу њима
неки претпостављени. Једном јагњету натоварена је кривица.
103
О значају Принциповог пуцња Милош Црњански говори и у „Коментару уз Здравицу”
(Итака и коментари, Беог рад 1959):
„Сарајевски атентат значио је велику промену у историји нашег народа, па и појединаца
који су том народ у припадали.
Босанц и су са масовне, већ ином литерарне пат риотске акц ије Пречана преш ли на
директн у, терористичк у акцију која је убрзала смрт Аустрије.
Принцип је, сем тога, први пут, поделио наш народ, на класе. Убиство аустријског
престолонаследника одобравале су само, такозване, ниже класе, и омладина. Такозвани виши
сталеж и, буржоа зија и црк ва, убиство нису одобравали.
Принцип је, својим актом, ипак, ударио свима нама на чело жиг убица и сви смо ми
постали сумњиви полицајцима, не само у Аустрији, него и целој Европи. Принцип нас је
тако повезао боље него што смо били повезани, дотле, црк вом, традицијама, крвљу. Језик
којим је атентатор говорио био је јасан. Аустријском царству било је одзвонило.”
104
Franz Werfel, Cabrinowitsch: Ein Tagebuch aus dem Jah re 1915, Die Neue Rundschau,
Jg. 34, H. 6 (Juni 1923) 552–581 = F. Werfel, Erzählungen aus zwei Welten, Bd. I, Frankf urt/M:
Bermann-Fischer 1948 = Das Franz Werfel Buch, hg. v. Peter Stefan Jungk, Frankf urt/M: Fischer
1986, 168–194. Убрзо је приповијетка објављена и у превод у Густава Крк леца (1899–1977):
Франц Верфел, Чабриновић: Дневник из године 1915, Српски књижевни гласник, књ. XVI,
бр. 5 (Беог рад, 1. нов. 1925), 328–332; сада прештампано у: Летопис Матице српске, год. 160,
књ. 493, св. 6 (Нови Сад, јун 2014), 770–775, гдје види и прилог: Горана Раичевић, Чабрино
вић, Верфел, Црњански, Принцип..., исто, 775–782.
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Ово биће више ништа неће осјетити, чак ни људску смрт. И због
тога надмашује све.” (Alle blickten auf das kleingewordene adelige
Gesicht mit den dunkel-ruhigen Augen dort auf der Bahre. Und in
die derben Seelen griff das Geheimnis. Die Männer standen star r,
habtacht, verlegen, als wäre ein Vorgesetz ter unter ihnen. Einem
Lamm war die Schuld auferlegt worden. Dieses Wesen wird nichts
mehr empfangen, nicht einmal einen Menschentod. Und dar um über
trifft es alle).105
Једном јагњету натоварена је кривица (Einem Lamm war die Schuld
auferlegt worden). У неописивој патњи, и унижености, и осамљености, Ча
бриновић је прошао кроз мистичку трансформацију до христоликости и
светости. Смрт га се више не дотиче. Он се вазнио са своје голготе. Вер
фел присуствује тајни обесмрћења. То је тајна која се налази у темељу и
средишту храма – на жртвенику. И Верфел (пјесник кога је Црњански
1920. посебно издвојио „за нас”106, а који је због јеврејског поријек ла ка
сније од нациста избјегао у САД) и Црњански хоће да бране оне које више
нема ко да брани, оне који су одабрани као жртве јер нема ко да их освети
– и који сами постају свети.
Милош Црњански, душа која се измучена и опустошена враћа из рата
који је поништио све, опомиње нас да се оканемо побједничког славља и
властелинског частољубља (усред погибије то је срамота), већ да се суо
чимо с бруталношћу истине, као на Голготи: српски народ је „гладан и
крвав”, он је „јаук и гробље”, „мајка обешчашћена”, „зној и сиротиња”.
Прилика није за славопојни пат риотизам привилегијâ (Пролог: „Нисам
пат риотска трибина.”), већ за родољубље до бола неподношљиво, које
воли „камен голи”, које љуби „мржњу и мртве”, „ископане очи”. Крв, мржња,
презрење, освета, убиство, смрт – издржи љубави, то је твој род! То, а не
„стег царски”, не славна држава и њена великашка управа, разлог је пје
сниковог избора Србије за завичај, због идентификовања и сапатништва
с оним „што је толико напаћено, што је толико несрећно кроз векове”107 (као
што је за Принципа Србија била Отаџбина108). Трагика српског страдања
105
Уз ово вид јети: Anita Auckenthaler, ‘Einem Lamm war die Schuld auferlegt worden.’
Die Präfiguration Christi in Franz Werfels Erzählung ‘Cabrinowitsch: Ein Tagebuch aus dem Jahre
1915’, in: K. F. Auckenthaler, H. H. Rudnick, K. Weissenberger, Hgg., Ein Leben für Dichtung und
Freiheit: Festschrift zum 70. Geburtstag von Joseph P. Strelka, Tübingen 1997, 387–396.
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„Osobito dva imena voleo bih da zabeležim za nas: jedno je Georg T r a k l, a drugo Franz
W e r f e l.” – пише Црњански у јесен 1920. из Беча Милану Ћурчину (1880–1960): Miloš Crnjan
ski, Pisma iz Par iza: I. Beč, Nova Evropa knj. II, br. 1 (Zag reb, 21. mart 1921), 75–79: 78.
107
„Али, завичај, прави, знате, који волите, који осећате, за мене је Србија. Зато што
сам изабрао нешто што је толико напаћено, што је толико несрећно кроз векове, сада, а на
рочито последњих сто година. То је мој завичај.” (Милош Црњански у разговору с Драшком
Ређепом за ТВ Беог рад 24. XII 1970; према: M. Crnjanski, Ispunio sam svoju sudbinu, prir. Z.
Avramović, Beog rad: BIGZ, Srpska književna zad ruga, Narodna knjiga 1992, 142). – Но ово са
патништво је изгледа један од разлога што Црњански до данас остаје непогода(н) за влада
јућу култ уру: јер је он за култ уру заснован у на култ у у чијем средишту је жртва, а то не
прија онима који се одају култ ури забаве и заборава.
108
У разговорима Принциповим с Мартином Папенхајмом (Martin Pappenheim, 1881–
1943, Gavrilo Princips Bekenntnisse, Wien: R. Lech ner & Sohn 1926) у војном затвору у Тере
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је таква да изазива старозавјетни осветнички урлик, као пријетњу онима
које само страх од освете зауставља пред грлом жртве. Зато пјесник не
излива емоције него жуч, а његово реторичко обраћање не очекује, не
дозвољава, одговор. Јер, ту нема јавног мудровања ни интимног чувство
вања, већ се у непосредности и изричитости даје страдално историјско
откривење. На страшноме мјесту постојати – за то није довољна старачка
мудрост која стрпљиво и паметно чека да однекуд наиђе слобода (па ће
онда бити славе и части), већ је пот ребно нешто друго, што није лудост,
него младалачка мушкост. Зато слава припада „хајдучкој крви” и „осве
ти, мајци нашој”, а Видовдански храм треба подићи убици-осветнику
Принципу и „раји, рити” из које су дошли ослободилачки пуцњи који су
без питања и трагично ујединили читав народ. Подићи храм убици-жртви
и онима који су нико – то је парадоксално и можда с оне стране морала
и права, али је свакако с ове стране неиздрживо парадоксалне историјске
судбе.
Послије свега, када „победила је смрт” (Победи) и пјесник диже Здра
вицу „Да живи гробље! ... Ми смо за смрт!”, када је крв „наш страшан
понос” (Химна) и онда „Проклета победа и одушевљење. Да живи мржња
смрт презрење” (Наша елегија), послије свега пот ребна је нова, крвљу
плаћена по-етика. У так вој атмосфери фантазмагоријски говорити „о
потреби подизања једног велелепног Косовског храма према нацрту Ме
штровића” – то значи да „отаџбина је пијана улица” (Вечни слуга), да је
сама реалност постала иронична и парадоксална, што је истовремено мо
мент њене самодеструкције. Није Гротеска109 дак ле само револт пјесни
ков: стварност коју је произвео рат постала је гротеска, и кривац за то
није огледало поезије.
Гротеска
Зидајте храм
бео ко манастир.
Нек шеће у њему Месец сам
и плаче ноћ и мир.
А на храм дижите црну
сфингу народа мог.
Нек се све звезде што језде осврну
за смех чудовишта тог.
Зидајте храм
бео ко манастир.
Нек шеће у њему Месец сам
и плаче ноћ и мир.
зин у 1916: Р. Парежанин, Гаврило Принцип у Београду (Млада Босна и Први светски рат),
Беог рад: Catena mundi 2013, 195.
109
Miloš Crnjanski, Groteska, Savremenik XIII, 8 (Zag reb 1918), 333; потом у: Милош
Црњански, Лирика Итаке, Беог рад: С. Б. Цвијановић 1919, стр. 9–10; Итака и коментари,
Београд: Просвета 1959; такође: Милош Црњански, Сабране песме, Београд: СКЗ 1978, 14–15.
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У храму над Милошем и Марком
уоквирте златом на олтару жарком
печате плаве и румене,
жуте и црне и шарене.
Печате плаве и румене
жуте и црне и шарене,
љубичасте и зелене.
Печате устава и права,
закона и штатута,
привилегија хиљаду пута,
обећања и фермана,
похвала са свих страна,
народа мог:
да види Бог.
Зидајте храм
бео ко манастир.
Нек шеће у њему Месец сам
и плаче ноћ и мир.

То је храм у коjeм неће бити нико до „Месец сам”, храм народа који
више не постоји, храм у коjeм више нема ко ни да плаче осим „ноћ и мир”.
Мештровићеву за Видовдански Храм планирану Сфингу (она се данас
налази у Аранђеловцу, на улазу у парк Буковичке бање) види Црњански
као црно чудовиште чији језиви смијех је скамењен у празнини испод зви
језда. Сфинга је сама по себи гротескна јер је људско-животињско биће,
а Црњански има класично образовање па зна да је сфинга (σφίγξ) погуб
ница и давитељка (σφίγγειν) „народа мог”. У овом велелепном Косовском
храму нема икона ни фресака, но у њему је свечано изложено све што је
преостало од једног народа: на хиљаде његових привилегованих људских
права, безброј обећања лудом радовања, „похвала са свих страна” за по
гибије и страдања, за туђ рачун и кратку љубав, и све то у златним рамо
вима и с дивним разнобојним печатима: „да види Бог” – јер више нема ко
ни пред ким да се позове на те шарене лаже и паралаже, па сад их залуд
гледа и Бог. То није психолошко стање безнађа као лични губитак наде,
већ храбро одбацивање службене и аксиоматске пуке наде и егзистенци
јално суочење с неухватљивошћу истинске наде: безнадежност преиспи
тује границе наде, безнадежност дефинише наду. Горка иронија Гротеске
сама избија из мучне стварности.
Послератна стварност, у којој се побједоносно прославља погибија
сопственог народа и намјерава да се у славу и част његовог нестанка са
гради грандиозни храм, постала је гротеска: она је неприродна фантазма
горија, у којој се неразумно слављење људског трансформише у страву
нељудског, она изазива тјескобу јер нас везује за свијет који нам је одбо
јан, њена парадоксалност изазива бол јер је реа лна, у њој оно негативно
постаје чудовишно и ужасно. Гротескно изобличавање стварности на
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глашава саму стварност, ретушира њено непријатно лице, па отуд има
епистемички смисао, као сократовска иронија: гротеска је пут сазнања
и понирања у себе. Макета Видовданског Храма стицајем срећних окол
ности је сачувана (пронађена је 1968. у Њујорку и враћена у Београд, кад
више ником није била пот ребна). Темеље његове замисли пољуљао је
Видовданским песмама Милош Црњански, из оностраности патње и с
оне стране смрти, и вратио Видовдану неисцрпну народну снагу важења,
а Принципу подигао неразрушив спомен.
[Непосредно искуство рата било је за Црњанског трајно и изузетно
важно110. Он се 1934. у тексту „Оклеветани рат” супротставља апсурдној
пацифистичкој пропаганди („била је европски специјалитет, као и ратна,
и долазила је, тенденциозно, из побеђених држава, пре свега”), супротста
вља се клеветању рата и војника („Рат је требало упрљати сасвим, војника
унизити сасвим, јер уз пацифизам ишла је паралелно и нарочита пропа
ганда.”), вријеђа га „исмевање мртвих”, па заоштрава конт рапункт који
тече у његовим венама: „Они, међутим, који су били у рату, и лежали међу
мртвима знају да је рат величанствен и да нема вишег момента, никада
га није било, у људском животу, од учешћа свесног у битки. ... Живот мир
нодопски, иначе, сам по себи, пун гада, мизерија, очаја и нискости, не може,
или бар није могао пре, да издржи поређење са узвишеним сенкама рата.”
Осјећајући „дубоки значај великих жртава” и знајући да „наш народ, за
иста, не треба учити шта је патња у рату”, Црњански брани „ратнички
понос, ратничку прошлост, војнички образ” као последњи иметак српског
народа, и закључује: „Ако унизите и оклеветате његово учешће у прошлом
рату, ако упрљате ратове Србије, једини капитал у нас који још није про
ћердан, шта ћете имати том намученом народу лепога рећи? ... Рат који
је био, са свим својим страхотама, са свим својим тешким жртвама и по
следицама за наш народ, ипак, изгледа као једна светла, вечна звезда у
ноћи над нама.”111 У полемици која се поводом овог текста развила, Црњан
ски је нагласио („мени је стало пре свега до тога”) да је његово схватање
и доживљај рата заправо „мистично наслеђе које носим у себи од оца и
деда, и које сам и размишљањем и посмат рањем и искуством проверио
да је на свом месту и право”112].
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О важности ратног искуства Црњански говори 1931. Бранимиру Ћосићу: „Ја сам се
формирао последње године пред рат и у рат у. У хаосу и на ратиштима као прост аустријски
војник ја сам патио, боловао, бежао и јуришао. Спавао сам међу мртвацима. Тај рат нећу и
не могу да заборавим. У тих пет година, у болницама и логорима, писао сам Маску, Дневник
о Чарнојевићу и своје песме. Ономе што сам тад осећао и мислио о човечанству, о растанци
ма и патњама, о узал удности, хоћу да будем веран и доследан. У великом хаосу Светскога
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радост послератна није ме изменила.” (Бранимир Ћосић, Десет писаца – десет разговора,
Беог рад: Геца Кон 1931; према: M. Crnjanski, Ispunio sam svoju sudbinu, 1992, 19–20).
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Милош Црњански, Оклеветани рат, Време XIV, бр. 4379 (16. III 1934), 1; Милош
Црњански, Есеји и чланци, Беог рад: Зад ужбина Милоша Црњанског 1999.
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Милош Црњански, Мирослав Крлежа као пацифист, Време XIV, бр. 4442 (22. V 1934);
Црњански, Есеји и чланци, 1999.
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СПОМЕН ЖРТВЕ
Како савладати историјско искуство страдања у Великом рату 1914–
1918. и његовом наставку 1939–1945? Прослава катастрофе и континуи
раних погубних илузија, обиљежавање које за собом не оставља ни биљег
ни ожиљак, евоцирање као повратак ономе што је неповратно и „не повра
тило се” – то не би био одговоран однос. Спомен жртви је питање живота
у будућности. Изложен пог рому и прогону много пута у дугом кретању
кроз историју, а у двадесетом вијеку нарочито, српски народ био je при
нуђен да поднесе огромне жртве. Мали по броју али велики по свом на
ционалном карактеру, српски народ је за одбрану права на постојање у свом
идентитету и слободи и сâм био спреман да поднесе сваку жртву. При
нуђеност и спремност на жртву ради одбране животног простора и жи
вотних идеа ла – ова карактеристика је одавно ушла у народно предање
и епику као основа „видовданске етике” и покретачког начела „за Крст
часни и Слободу златну”: етос жртве и подвига постао је дио идентитета
српског народа, његова константа. Важан услов идентитета је памћење,
тим важнији за оног ко је дуго и често подвргаван систематском прити
ску да промијени идентитет. Историјско памћење као претпоставка исто
ријског знања и историјске самосвијести, као брига за тачке ослонца на
ционалног идентитета у историјском трајању, неопходно је и због сабирне
свијести о прошлости и због оријентације у будућности. Памтити правед
не и невине жртве, његовати спомен Имена Жртве – на то нас обавезује
уважавање базичних моралних норми, воља за очувањем идентитета и
интег ритета, право на признање и самоодређење, обавезује нас светиња
живота, нарочито будућих живота. Или ћемо активно поштовати жртве и
одбранити њихово право на смисао жртвовања или ћемо дати за право на
сиљу и узети учешће у забораву. Потребна нам је култура памћења Жртве113.
Заборав жртве је њено обесмишљавање, порицање да жртва има сврху,
потирање права на смисао жртвовања, поништење последњег права жртве
– да буде жртва и да чистим жртвовањем порази насиље: заборав жртве
је побједа насиља. Заборав Жртве је заборав Бога који се за нас жртвује,
заборав светости и трансценденције. Брига за Жртву је брига за Светињу
Живота, јер иначе ни наш живот нема вриједност ни сврху. Живот и доби
ја смисао жртвом и љубављу. Примити дар жртве значи осигурати мјесто
жртве у свом идентитету, у свом наслеђу и следбеништву. Себедаривање
жртве је истина живота коју чувамо у памћењу као дио себе. Но није само
жртва пот ребна нама, него смо и ми пот ребни жртви. Брига за жртву и
памћење жртве је накнадна одбрана жртве, јер насиље бира жртву која не
може да се брани ни свети. Памћење жртве је могућност за њену накнадну
милост и праштање, јер право да прашта има у крајњем само жртва. Су
113
Овд је преузимам одговарајуће форм улације из огледа „Брига за Жртву” (2006), у:
Б. Шијаковић, Огледање у контексту: О знању и вјери, предању и идент итет у, цркви и
држави, друго, прош ирено издање, Беог рад: Службен и гласник 2011, 345–358 (као и: Б.
Шијаковић, Присутност трансценденције, 2013, 29–35); вид јети и моју књиж иц у („издање
аутора и није за продају”) Брига за Жртву: Памћење Имена и Спомен Српске Жртве, Бео
град 2011.
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штински, праштање није заборав јер оно не чини да нестане то због чега
се прашта. Праштање претпоставља покајање, правду и истину – иначе
остају једино освета или заборав. Заборавили смо сопствене вишемилион
ске жртве (тачан број још увек није утврђен), што је нека врста саучесни
штва у злочину, и озбиљан разлог за стид. Жртва има право на памћење
Имена – свето право на спомен Имена Жртве.
Због чињенице да се српски народ, уз јеврејски и јерменски, убројао
међу народе с процентуа лно највећим војним и цивилним жртвама у но
вијој историји (19. и 20. вијек), наша обавеза и пот реба да успоставимо
меморијалну установу посвећену српским жртвама – Спомен Жртве – је
сте идентитетске и егзистенцијалне природе, она је такорећи онтолошка
а не само етичка.
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SUMMARY: After a characterization of contemporaneity (dominance of the finan
cial sector and high tech nology, politicization of economy, ideological use of cult ure and
thought cont rol) and a brief analysis of expansionism (political, economic, cult ural) on
the eve of the Great War, the author gives a more det ailed descript ion of the spir it ual
sit uation in the wake of the Great War: in philosophy, literat ure, and art, as well as the
national political programmatic texts and war propaganda publications of German intel
lect uals of the time. The continuity of the Austro-Hungarian colonial policy towards the
Balkans and Serbia culminated in instigation of a preventive war against Serbia by the
elites in Berlin and Vienna, which is important for the question of responsibility for the
war, with concrete war aims which ref lected in the causes of the war. These war elites
wanted to declare the assassination in Sarajevo as the cause of war, which in fact was a
political assassination and tyrannicide. The liberation movement of democratic youth
Mlada Bosna (Young Bosnia) needs to be view
 ed both in the European context and inspired
by the Serbian tradition of Kosovo cult and the ethics of Vidovdan (St Vit us Day) spea
king about the sacrif ice as sublimation of history and about honorable suffering as element
of identity. Historical memory suggests that historical responsibility is transgenerational.
The epic proportions of Serbian suffering in the Great War have additionally incited the
idea of the Temple of St Vit us Day (Vidovdanski Hram) conceived by Ivan Mešt rović.
The bases of this idea were shaken by Miloš Crnjanski in his Lyrics of Ithaca where he
succeeded to bring back to Vidovdan (St Vit us Day) its inexhaustible national power of
validity. Because of enormous Serbian military and civilian casualties in recent history,
the establishing of a Victims of War Memor ial today would have identity, existential,
ethical and ontological signif icance for the Serbian people.

42
KEYWORDS: Contemporaneity, expansionism, Great War, spiritual situation, Ideas
of 1914, intellect uals, Habsburg Monarchy, Serbia, preventive war, war responsibility,
Mlada Bosna (Young Bosnia), the ethics of Vidovdan (St Vit us Day), memory, victim,
identity, history, Temple of St Vit us Day (Ivan Mešt rović), Miloš Crnjanski (Lyrics of
Ithaca), Victims of War Memorial

UDC 929.7(430) Lichnowsky K. M.
UDC 94(497.11)”1914/1918”
UDC 94(497.6)”1914”
DOI: 10.2298/ZMSDN1550043D
ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД

МЕМОАР КНЕЗА ЛИХНОВСКОГ
КАО ИЗВОР ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
ЗА ОТПОЧИЊАЊЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

ЂОРЂЕ ЂУРИЋ

Универзитет у Новом Сад у
Филозофски факултет, Одсек за историју
Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад, Србија
djdjur ic@yahoo.com

САЖЕТАК: У раду се анализира садржај Мемоара кнеза Карла Макса
Лихновског из 1916. године. Овај немачки племић, по рођењу члан Горњег
дома Пруског парламента, био је немачки амбасадор у Лондону од 1912.
до 1914. године и непосредни сведок дип ломатских превирања у време
Јулске кризе и избијања Првог светског рата. Он у овом документу одго
ворност за рат недвосмислено приписује Немачкој и Аустроугарској изно
сећи бројне аргументе и лична сведочанства. Лихновски наводи да је убиство
аустроу гарског надвојводе искоришћено само као изговор за рат.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Версајски систем, Кнез Карл Макс Лихновски, Пи
тање ратне одговорности, Први светски рат, ратна одштета, Сарајевски
атентат, Србија у Првом светском рату

Током рада „Савезничке комисије за одговорност узрочника рата и
за примену казне” како се званично звала једна од 52 комисије Мировне
конференције у Паризу, која се бавила питањем утврђивања ратне одго
ворности, као један од важних докумената на основу којих су донети за
кључци ове комисије коришћен је Мемоар кнеза Карла Макса Лихновског
[Момбауер 2013: 38–39]. Закључак овог тела био је недвосмислен: за изби
јање рата одговорни су централне силе Немачка и Аустроугарска и њи
хови савезници Бугарска и Турска (подв. аут.). Овај зак ључак укључен је
у Версајски мировни уговор као његов 231. члан [Tejlor 1968: 505–506] а
његовим потписивањем уговор постаје акт међународног права.
Део закључка Комисије у којем се каже да је Немачка у сагласности са
Аустроугарском намерно одбијала све предлоге за помирење које су изно
силе силе Антанте, као и њихове напоре да се рат избегне, директно је пре
узет из Мемоара кнеза Карла Макса Лихновског [Lichnowsky 1927: 144–147].
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Питање ратне одговорности, убрзо је са поља права и историог ра
фије пресељено на поље политике, пре свега због нужности Вајмарске
републике да избегне плаћање огромне ратне штете која јој је била на
метнута Версајским мировним уговором. Ратна штета, коју је требало да
плати Немачка (Вајмарска република), накнадно је утврђена на 247 ми
лиона златних марака. Према ревидираном (ублаженом и умањеном)
Јанговом плану, Немачка је савезницима требала да исплаћује ратну штету
до пред крај 20. века. Други разлог због кога су све владе Вајмарске ре
публике инсистирале на ревизији Версајског уговора био је да се избегне
спољнополитичка изолација која је „Версајским системом” наметнута
Немачкој [Popov 1976: 174–187].
У таквим околностима историјска наука и право били су подређени
политичким потребама. Драматични догађаји који су се одигравали уочи
Првог светског рата и њихова дипломатска позадина сами по себи били
су довољно сложени и компликовани за историјско проучавање. Ове ре
алне догађаје – Res gestae, додатно је за историографију закомпликовало
питање одговорности за избијање Првог светског рата, којим се из поме
нутих разлога, посебно ангажовано бавила историографија и публицисти
ка поражене стране. Сваки покушај политичке ревизије Версајског система
започињао је покушајем креирања „историјске истине” која би подржала
ту ревизију и кривицу за избијање рата свалила на Русију и Србију или
би је „подједнако распоредила” на све државе учеснице рата. Објављене
су стотине томова историјске грађе и хиљаде чланака и књига које се баве
Сарајевским атентатом, и које скрећу пажњу са ноторне чињенице да је
избијање рата била последица вишедеценијског сукоба империјалистич
ких сила. Отуда је, мада изгледа чудно, накнадно бављење овим питањи
ма – historia rerum gestarum само закомпликовало и отежало утврђивање
историјске истине, уместо да нам је приближи. Бројне су збирке „извора”
које се односе на период пред Први светски рат и Јулску кризу у којима
су тенденциозно одабрани документи. Међу њима предњаче збирке на
стале из тзв. „Трофејних докумената” који су настали фалсификовањем
и „препарирањем” заробљених српских архива, и који су потом објављи
вани као „аутентични” документи. За ту сврху у Бечу је била формирана
комисија на челу са опуномоћеним министром Р. Погачаром. На истом
задатку радила је и комисија војнообавештајне службе Аустроугарске у
Терезиенштату [Ronge 1935: 94, 102–107, 144; Писарев 1990: 10–12]. Реви
зионистичка историог рафија користила је овакве „изворе” као поуздане
и интег рисала их у своје зак ључке.
Неколико ретких примера када су интелектуалци Вајмарске републи
ке покушали да противрече преовлађујућој мантри да Немачка није одго
ворна за избијање Првог светског рата завршили су се порицањем њихових
ставова и налаза и готово по правилу јавним жигосањем па и прогоном
тих интелектуалаца. Један од њих био је Карл Макс Лихновски [Момбауер
2013: 43–52].
Кнез Карл Макс Лихновски (1860–1928) припадник је највиших кру
гова немачког племства. По рођењу био је VIII гроф од Вошица и VI кнез
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од Греца (места у Шлезији, где је имао велике поседе). Овакво порек ло
је Карлу Максу Лихновском обезбедило наследно место у Горњем дому
Пруског парламента и титулу тајног саветника [Лихновски 1918a: 3–7].
Дипломатску каријеру започео је као аташе немачког посланства у
Лондону 1885, а потом као саветник у Букурешту. Од 1902. до 1904. био
је на служби у амбасади у Бечу, када је смењен због „сувише независног
става” у односу на своје Министарство иностраних дела. Од 1912. до 1914.
био је немачки амбасадор у Лондону. На тој позицији био је директни
учесник и сведок догађаја везаних за Конференције амбасадора у Лондо
ну 1912–1913, и Јулске кризе 1914. године [Murray 1918: 5–7].
Поменути спис обима од око 50 страница завршен је августа 1916. го
дине. Мотиви су му, вероватно, били да оправда своје поступке за време
Јулске кризе, а можда и да послужи склапању мира 1916. године (?!). Овај
спис имао је врло чудну судбину. Од шест начињених примерака два је
оставио у породичној архиви, а четири похранио, на сигурна места (бар
како је у том тренутку мислио): директору Немачке банке, у Друштву
Хамбург Америка, директору листа Berliner tageblatt и саветнику Витин
гу. Преко овог последњег спис је достављен немачком Генералштабу и
Парламенту. Вероватно преко социјалиста из немачког Парламента сти
гао је у Шведску и у тамошњем социјалистичком листу Politiken почео је
да се објављује у наставцима марта 1918. године. Објављивање докумен
та који Немачку криви за избијање рата и то из пера највише рангираног
немачког дипломате и члана Горњег дома Парламента изазвало је сенза
цију. Спис је убрзо преведен и објављен у свим земљама које су ратовале
на страни Антанте (укључујући и српски). Лихновски је у Немачкој про
глашен издајником и избачен из Парламента. Касније је било покушаја
да га прогласе неу рачунљивим и крајње самољубивим човеком и тиме
дискредитују садржај његовог мемоара, у чему је, бар у немачкој јавности,
моћна машинерија изг рађена за ревизију Версајског мира добрим делом
и успела. Смрт Лихновског фебруара 1928. добрим делом последица је
притисака на њега након објављивања проширене верзије његових списа
новембра 1927. године [Момбауер 2013: 28–30; Lichnowsky 1918: 9–15].
Кнез Карл Макс Лихновски један је од најобавештенијих учесника
Јулске кризе 1914. године. У свом Мемоару изнео је низ оптужби на рачун
политике Цент ралних сила, пре свега Аустроугарске, али и земље у чи
јој је служби био – Немачке. Он тврди да су владе ове две државе својом
агресивном и пог решном политиком удружиле остатак европских сила
против себе. У спису, Лихновски анализира дипломатску предисторију
светског сукоба од мароканских криза и спора око Багдадске железнице
до Јулске кризе 1914. године. За мароканску политику Немачке каже да
је била „загонетна” и недоследна и да је вођена тако да су остале силе
изгубиле веру у немачку мирољубивост.
Лихновски критикује и немачку спољну политику у случају ствара
ња албанске државе 1912. године. Он вели да је, својој влади саветовао
да не подупире жеље Аустрије да Србији спречи излаз на јадранску оба
лу и створи Албанију, јер: „...без наше (Немачке) потпоре, не би се могла
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створити та албанска држава, којој је лако било предвидети неспособност
за живот. Србија би добила излаз на Јадран и садашњи би рат био уштеђен
свету.” Због оваквог става који је поновио и у спору око Скадра, о чему
је лично писао Цару, дошао је у сукоб са канцеларом Бетман Холвегом
(Theobald von Bethmann Hollweg), који му је забрано да се лично допису
је са Царем [Лихновски 1918б: 9].
Лихновски на више места помиње да је политика Аустроугарске била
погрешна и агресивна и да је није требало подржавати. Он каже да је пот
пора Немачке Аустроугарској у Источном питању била лош избор и да је
довела до тога да Немачка дође у сукоб са својом природном савезницом
и најбољим суседом Русијом. Даље наводи да је таквом политиком Русија
„бачена у наручје Француске и Енглеске и одвраћена од своје политике
ширења у Азији” [Лихновски 1918б: 10–11]. Ставове о томе да је Аустро
угарска не много вредан савезник Немачке, Лихновски је износио и раније
у време своје дипломатске каријере. У овом спису он то образлаже чиње
ницом да је и у миру и рату Аустроугарска окренута Немачкој из политич
ких, економских и националних разлога. Врло резолутно он каже: „...ми
нисмо морали да водимо никак ва рач уна о жељама својих ̔савезника̓,
који нам нису обезбеђивали никакву корист, већ су нас само излагали
опасности од сукоба са Русијом, ако Источно питање будемо посматрали
кроз аустријске наочари.” Што се тиче Србије у овом питању, Лихновски
наводи да је Немачка безразложно жртвовала своје економске интересе
аустроугарској политици дављења ове балканске државе. Он критикује
овакву политику коју је, како каже, и он лично морао да спроводи као пред
ставник Немачке у време конференције амбасадора у Лондону 1912–1913.
године. Занимљива је његова процена да је Немачка овде безрезервно
подржавала свог савезника (Аустроугарску), док Британија није подржа
вала своје савезнике Русију и Француску. Он у томе види разлог због чега
је краљ Никола морао напустити Скадар. Шта више, тврди да је британски
министар иностраних дела сер Едвард Греј, више пута подржао захтеве
Цент ралних сила, јер није хтео да им дâ било какав изговор за рат, као
што је био изговор који је касније нађен у смрти једног надвојводе! Ову
тврдњу да је Фердинандова смрт била само изговор (подв. аут.) за почетак
Првог светског рата Лихновски је поновио више пута [Лихновски 1918:
14]. Он је очигледно био љут на аустроугарску политику, посебно на грофа
Бертхолда (Leopold Graf Berchtold), кога посредно криви за избијање Дру
гог балканског рата, будући да њему приписује велики утицај на: „препре
деног” бугарског премијера Стојана Данева (Стоян Петров Данев) кога је
„навукао на лудост Другог балканског рата” и избегавање руског посре
довања у српско-бугарском спору око Македоније. Такође, отк лон Руму
није од Централних сила, по његовом мишљењу, био је последица овакве
политике немачког подржавања Аустроугарске. Лихновски, даље, потвр
ђује тезу да је после српске победе у Другом балканском рату и Мира у
Букурешту Аустроугарска донела коначну одлуку да ће напасти Србију
и да се за то само тражио повод.
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Лихновски је јуна 1914. године по наређењу цара Вилхелма II дошао
у Кил. Вест о убиству надвојводе Фердинанда затекла га је на јахти „Ме
теор” на којој се налазио и Цар. Његов је утисак да том атентату у првом
тренутку није придаван велики значај. По доласку у Берлин, Лихновски
је претпостављенима реферисао о спољнополитичкој ситуацији, наводе
ћи да не види разлоге због којих би Британија, Француска или Русија
биле за рат против Немачке. Потом је опутовао на своје имање у Шлези
ји. На повратку у Лондон, кратко је свратио у Берлин где је сазнао да
Аустроугарска намерава да „делује” против Србије, мада бар по његовој
тврдњи у том тренутку није разумео шта то тачно значи. Касније је имао
увид у записник са аустро-немачког састанка у Потсдаму од 5. јула 1914.
на коме је Аустроугарска добила подршку да загази у рат са Србијом и
гаранције да ће је Немачка заштитити у случају рата са Русијом, макар
то значило и рат Немачке са Русијом [Fišer 2014: 53–62].
Лихновски је у време Јулске кризе добио конкретан задатак од прет
постављених из свог Министарства: да делује на британску штампу и
јавно мњење тако да ови не осуде евентуа лну акцију Аустроугарске про
тив Србије. Лихновски је одговорио да би евентуална акција Аустроугар
ске била авантуризам. Британска штампа је у почетку заиста била накло
њена Аустроугарској. Недвосмислено је осуђиван атентат, међутим после
ултиматума Србији, британска штампа се окренула против Аустроугарске.1
Лихновски је, како сâм тврди, искористио своје приватне и добре
везе са Едвардом Грејем и послао поруку у Санкт Петербург, да се Русија
држи умерено у случају да Аустроугарска буде „тражила задовољење од
Србије”. Дугим речима и Греј и Лихновски сматрали су да би у интересу
мира било да Србија буде пуштена низ воду. После одговора српске владе
на ултиматум од 23. јула, Греј је Лихновском изјавио да је одговор српске
владе врло умерен и да је она учинила велике уступке. По тврђењу Лих
новског они су покренули иницијативу посредовања које би и у преоста
ле две тачке тражила од Србије нове уступке. Међутим Лихновски је од
претпостављених добио тумачење да би тиме било угрожено достојанство
Аустроугарске и наређење да ради само на томе да будући сукоб „буде
ограничен” [Fišer 2014: 65–66]. Берлин је дак ле, следи из списа Лихнов
ског, кочио сваку иницијативу да рат буде избегнут. Он даље наставља
упечатљиво и недвосмислено: „Све се више и више имао утисак да пошто
пото ми хоћемо у рат. Наше држање у питању, које нас најпосле, није ин
тересовало непосредно, није се могло другачије објаснити. Живе молбе
и категоричне изјаве г. Сазонова, затим скоро понизан телег рам цара
Николаја II, затим разни предлози сер Едварда Греја, затим опомене мар
киза Сан Ђулијана и г. Болати, моји упорни савети, једном речју ништа
није помогло. Берлин је остао непоколебљив. Србија је морала бити жртво
вана. Даље наставља Лихновски да је у последњем часу Берхолд хтео да
попусти, али да му то из Берлина није било допуштено. Уследио је немач
ки ултиматум Русији, а потом и рат [Лихновски 1918б: 42].
1

Осим Standard-a који је по речима Лихновског био финансиран из Беча.
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Лихновски замера својим претпостављеним што су у немачкој штам
пи објавили његов опроштајни разговор са Едвардом Грејем, 5. августа,
када су Британија и Немачка већ биле у рату. У овом разговору Греј је
поручио да и даље стоји на располагању за евентуа лне мировне иници
јативе и да Британији није циљ да уништи Немачку. Објављивање садра
жаја овог разговора, који је Лихновски дипломатском поштом послао у
Берлин дезавуисао је Грејеву поруку и осрамотио га пред савезницима.
Кнез Лихновски политику Тројног савеза (Цент ралних сила) која је
довела до сукоба са Русијом отворено назива лудом и наглашава да су
надлежни све његове опомене против такве политике називали аустро
фобијом, не уважавајући његове примедбе. Он наставља тиме (из пер
спективе 1916. године), да Немачка није имала никаквог интереса у томе
да води рат за ослобођење Пољске и уништење Србије. По повратку у
Берлин Лихновски је наишао на оптужбе претпостављених, кривили су
га што није успео да одврати Британију од уласка у рат на страни Русије
и Француске. Шта више, у немачком Министарству иностраних дела, по
речима Лихновског, тврдили су да је боље што се у неизбежни рат зага
зило одмах него 1916. када би Русија била потпуно спремна за рат [Костри
ков 2014: 29].
На крају овога списа Лихновски зак ључује да „...није чудо што цео
цивилизовани свет баца једину одговорност за избијање рата на Немач
ку”. Он таксативно наводи: 1) Немачка је храбрила грофа Бертхолда да
нападне Србију иако није имала никакав интерес да Србија буде уништена,
а знала је да тај потез може изазвати светски рат, 2) Немачка је одбила
британске предлоге о посредовању, чак и када је Сазонов изјавио да Ру
сија неће препустити Србију, 3) Када се 30. јуна Бертхолд колебао и раз
мишљао да се повуче, Немачка је послала ултиматум у Санкт Петербург
[Лихновски 1918б: 63–63].
Лихновски осуђује немачки милитаризам, који је широко распро
страњен у друштву и величање идеја Трајчека и Бернхардија. Занимљив
је његов зак ључак да је главни ратни циљ немачких непријатеља демо
кратизовање Немачке (!) [Лихновски 1918б: 67–69].
У последњем делу меморандума још једном подвлачи да је Немачка
погрешила што је у рат ушла борећи се за интересе Аустроугарске. Он осу
ђује планове за обнову Пољске, окупацију Србије и Белгије, и посебно
„дрски” пројекат подморничког рата. Апелује на своје претпостављене
да раде на склапању мира тврдећи да је будућност Немачке на морима, а не
на поменутим окупираним територијама. Смат ра да је пројекат Средње
Европе средњовековна комбинација, а пруга Берлин–Багдад ћорсокак.
Као очигледни англофил наглашава да ће свет припадати Англо-Сасима,
а Азија Русима и Јапанцима. Тврди да ће се остварити план „Великог Ро
деза” који је у ширењу енглеског империјализма видео спас човечанства.
Несумњиво је да је Лихновски био англофил. О томе говори не само
чињеница да је био почасни доктор Оксфордског универзитета, већ готово
апологетски приказ енглеског друштва и посебно однос према Едварду
Греју (Edward Gray) којег смат ра политичарем нак лоњеног компромису
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и миру. За њега каже „Никада се он није послужио лажју, никада није
прибегао сплетки” [Лихновски 1918а: 37].2
Статус Лихновског у немачком Министарству спољних послова ни
је био сјајан. Разлог за то је пре свега лежао у чињеници да се није у
свему слагао са политиком својих надређених. Сâм је записао: „Сваки час
слали су ми упутства, којима је био циљ да омету моју делатност и да ми
отежају положај. Крили су од мене најважније ствари, а достављали ми
само ствари без значаја и домашаја. Никада ми нису достављане новости
које дају тајни повереници о извесним предметима и новости које нисам
могао ја прибавити, пошто нисам имао на располагању шпијунску слу
жбу ни пот ребна средства да је одржавам.”
Спис Лихновског настао је у тренутку када су постојале наде да ће
доћи до склапања мира. Он саветује немачко вођство да се у будућности
ослони на савез са Англосаксонцима, јер будућност Немачке не види ни
у Пољској, ни у Србији, већ на мору [Лихновски 1918б: 27–42, 60–68].
Мемоар кнеза Лихновског биће између два светска рата, у време када
су се у политици и историографији распламсали спорови око одговорно
сти за рат (Kriegsschuldfrage), често навођен као аргумент у доказивању
одговорности Цент ралних сила, док ће немачка страна покушавати да
оспори и релативизује његове тврдње. Лихновски је од почетка објављи
вања његовог Мемоара у Стокхолмском Politikenu (март 1918) био изложен
притисцима владе и јавности, а априла 1918. био је избачен из Пруског
парламента. Касније је било покушаја да га прогласе неу рачунљивим и
крајње самољубивим човеком и тиме дискредитују садржај његовог мемо
ара, у чему је моћна машинерија изг рађена за ревизију Версајског мира
добрим делом и успела, бар у немачкој јавности. Смрт Лихновског 1928.
добрим делом последица је притисака на њега [Момбауер 2013: 87–90;
Lichnowsky 1927: 144–147]. Пуну афирмацију тврдње Лихновског дожи
веће тек после Другог светског рата у делима Фрица Фишера [Fišer 2014:
на више места].
Овај спис преведен је са француског на српски и објављен у Солуну
1918. године, док је рат још трајао (уз велики број словних и језичких гре
шака), у два издања, са предговором Алберта Томе и у другом, уз пред
говор и коментаре Арчибалда Рајса. У библиотекама у Србији сачувано
је свега неколико примерака, тако да је данас, изузев најужег круга исто
ричара, потпуно непознат.
У данашњим расправама о ревизији историје Првог светског рата и
одговорности за његово избијање, ово је далеко значајнији извор од бес
плодних расправа у нашој јавности о томе да ли је Гаврило Принцип херој
или терориста. Тиме се само иде наруку онима који скрећу паж њу са
суштине одговорности за рат која лежи у империјалистичким тежњама
Немачке (али и других великих сила), а не у Сарајевском атентату који
је, како је још 1916. записао Лихновски, послужио „као изговор” за рат.
2
Свакако то не мисли Хвостов у Историји дип ломатије, који баш Греја опт уж ује да
је доп ринео избијању рата у време Јулске кризе.
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secretly delivered to the German military and political supreme authorities. It came into
possession of Swedish socialists and they published it, first in English and then in all
other European lang uages. This document explicitly att ributes the responsibility for the
outbreak of the war to the German political and social circles. It accuses them of instiga
ting Austria-Hungary to attack Serbia. The Germans declined and undermined solemn
interventions to evade the war. Also, this document briefly describes the German impe
rialistic politics in the decade before the War and indicates that these politics have inevitably
led to the conf rontation with Great Britain, Russia and France. Assassination in Sarajevo
is indicated as a motive but little attention is paid to it (Gavrilo Princip is not even mentioned
at all).
During the Paris Peace Conference (in Versailles), this document was used as one
of the important arg uments to declare Germany guilty of starting the war. Western press
wrote a great deal about it and it was given a lot of credit. Also, this memorandum was
often disputed during the debate in German politics and historiography in the 1920s and
the 1930s on the war accou nt ability (Kriegsschuldsfrage), but it was often quoted by
German opponents.
KEYWORDS: Prince Karl Max Lich nowsky, First World War, war responsibility,
Versailles system, Sarajevo assassination, Serbia in the First World War, war reparation
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УЛОГА СВЕШТЕНСТВА У ОСНИВАЊУ И РАДУ
УСТАНИЧКИХ СУДОВА
До оснивања судова долази још на самом почетку устанка, на првој
устаничкој скупштини. Када, средином марта 1804. године, као што је
већ речено, Карађорђе шаље позиве старешинама нахија да дођу на скуп
штину у Остружницу, он од њих тражи и да поведу по два-три „главна
човека” за избор судија, пошто је намерио да се одмах добри људи поставе
за судије, како образлаже његов секретар Јанићије Ђурић, „јербо се није
могло без суда обдержавати” [Казивања... 2004: 51].
И у таквим приликама, кад је бити или не бити, кад је вековна мука
дигла народ на оружје, кад је, како каже Л. А. Баталака, „већина и фами
лију, и кућу, имање и живот све на жртву ради ослобођења од тиранства
турског изложила”, опет је било оних који су чинили разна кривична и
друга противправна дела. Баталака сведочи: „...налазило се и кривичних
великих иступлења, и грађанских међусобних парница, које све сад није
имао ко извиђати, судити, пресуђивати, и обиђенима удовлетворење и
накнаду досуђивати; јер старешина јошт свуда није било, а и где се тако
вих и налазило, заузети су били ратним пословима, па ако су гдешто, и
извиђали и пресуђивали, то је све чињено на брзу руку, и тако чешће је
таково извиђање испадало на штету правичних страна, као што се обично
догађа у временима револуцијонарним” [Баталака 1979: 135].
Вековима тињајућа мука и незадовољство српског народа, додатно
изиритирани окрутним терором дахија, експлодирали су тако да се уста
нак брзо распламсао и довео до почетних резултата, рек ло би се и већих
него што се очекивало. После таквих успеха, а користећи се неуспехом
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преговора устаничке делегације с представницима дахија у Земуну, уз
посредовање аустријског генерала Џенејна, устаници, сад с још већом од
лучношћу, крећу у конституисање сопствених органа власти. По повратку
из Земуна у Остружницу, где су се на скупштини скупиле српске старе
шине, Карађорђе изнесе план шта би требало чинити, како организовати
власт у ослобођеним крајевима Србије и шта је неопходно за даље вођење
рата с Турцима. Он сабраним старешинама, према Баталакиним речима,
представи „по његовом знању и увиђавности нужно, за спокојство и си
гурност народа, и за помеђусобно његово одношење, једнога Србина према
другоме у земљи; какове су пот ребе ратне, и како би се ове набављати
могле, и шта коме од старешина и на ком крају радити од сад пристоји”
[Баталака 1979: 139].
Прво при чему се приступило био је избор и постављање судија. То
није тешко ишло, јер су старешине познавале људе које су предложили
и, на основу Карађорђевог позива, са собом на скупштину довеле. Бата
лака помиње да је међу изабранима био и Теодосије Марићевић, трговац
из Орашца, који је постављен за судију у Крагујевачкој нахији. Али, тај
Теодосије несрећно и неславно сконча већ на тој скупштини. Пошто се
још раније био окрен уо против Карађорђа, Теодосије на скупштини у
Остружници почне, пред осталима, говорити против њега, да „без раз
лога бије и убија”, да је „народ застрашио”, па и то да он (Карађорђе) у
Орашцу „није изабран да буде врховни поглавар и управитељ земље и
народа, него да буде више слуга и извршитељ совета и заповести, које
му кнезови, и остали паметни људи издавали буду”. Повређен тиме, Ка
рађорђе устане и оде до Теодосија, опсује га и почне грдити зашто му сад
ту пред народом приговара, а у Орашцу је „ћутао и одобравао оно нуђе
ње свију”. Понижен и постиђен, Теодосије се дочепа дуге пушке и упери
у Карађорђа; пушка га изневери, а онда њему Карађорђе „пресуди”. Убије
Теодосија [Баталака 1979: 139–140].
Теодосијеве речи да је Карађорђе изабран „да буде више слуга и из
вршитељ совета и заповести, које му кнезови, и остали паметни људи
издавали буду” одјек су настојања неких устаничких старешина да не
признају никог, односно никакву власт изнад себе.
Пошто је одлучено да се установе судови, требало је донети и про
писе по којима ће они судити. А ратне прилике захтевале су да се с овим
послом пожури. Јер, одлучено је да, по завршетку скупштине, војска из
свих ослобођених нахија крене на Београд. За то време, у одсуству војске
и војних старешина, неко је морао да брине о јавном реду и миру у осло
бођеним нахијама. Из тог разлога, Прота Матеја записује: „Сад требало
је народу суд оставити” [Ненадовић 1957: 92]. За прописе по којима ће су
дови судити, већ на скупштини у Остружници, побринуо се сâм Прота
Матеја. Код себе је, каже, имао Крмчију (Законоправило Светог Саве) и
из ње, за те потребе, „извадио неколико параграфа”. У Мемоарима, сведо
чећи о овом догађају, „побројаће неке” од тада установљених параг рафа,
и то овим речима: „1. Ко би убио човека, да се убије и на коло метне. 2. Ко
отме девојку силом (као што је гдегде бивало, а особито у каквим бунама
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кад се судови побркају), тај женик, кум и стари сват шибу да трче а дру
ги штаповима да се каштигују. 3. Ко украде јагње, прасе, коња или вола,
тај да плати двоје и да се каштигује штаповима. 4. Ко утече из војске без
допуштења, да трчи шибу. 5. Са страже који побегне, да се стреља. 6. Који
се криво закуне и криво сведочи, тај ону сву штету за коју је сведочио да
плати, штаповима да се каштигује, и да му се никада више не верује, и
да се за свагда лажом проглаша. 7. Кад се сваде и псују, који се прихвати
за оружја, као пола убиства, да трчи шибу... итд. 14, 15 ли пунктова” [Ненадовић 1957: 92–93].
Тако је већ на првој устаничкој скупштини, у Остружници, почетком
маја 1804. године, донет први писани законски документ у устаничкој
Србији. Он ће касније, по свом састављачу, бити назван – Закон (или За
коник) Проте Матије Ненадовића.
Наведени „пунктови” су препричани [Петровић 1990: 110]; Прота
Матеја у Мемоарима их наводи по сећању [Петровић 1990: 111]. А од до
ношења Закона до писања Мемоара прош ло је више од три деценије.
Оригинални „параг рафи” Закона Проте Матије Ненадовића нису сачу
вани. Претпоставља се да је Закон нестао 1813. године, када је уништена
архива Правитељствујушчег совјета.
Да су „параграфи” који су дошли до нас писани по сећању, Миодраг
М. Петровић, закључује по Протиним речима у Мемоарима, када за чла
нове Закона каже „побројаћу неке”, и за пример набраја седам, напомињу
ћи да је било „14, 15 ли пунктова”; док у Кратким записима бележи да
је било „до 15–20 пунктова”, при чему од претходно изнетих седам, наво
ди само четири одредбе, и то другим редоследом, без бројева, скраћено
и недоречено [Петровић 1990: 111].
Текст седам наведених чланова сличан је с извесним прописима у
Крмчији, али има и неких битно другачијих новина, које су, како истиче
Пет ровић, одраз савремених устаничких прилика, појава и схватања у
народу, па и утицаја из Аустрије [Петровић 1990: 111]. На тај начин, уно
шењем новина уз одредбе дубоко укорењене у свести и традицији народа,
Прота Матеја, у духу српске народне пословице нужда закон мења, насто
ји да обликује прописе који ће бити функционални и који ће заживети у
народу.
Без обзира на учињене измене, стоји важна чињеница: први закон у
устаничкој Србији доноси се на основу Законоправила Светог Саве, збор
ника црквених правила и грађанских закона, наслањајући се тако на ви
шевековну правну традицију.
И потоњи законски акти настали у устаничко доба имаће свој осло
нац у вишевековном правном наслеђу. Отуда Зоран Мирковић с разлогом
зак ључује: „Танане нити које повезују векове важења римско-византиј
ског, канонског, српског средњовековног и османског права имају своје
завршетке у правном животу устаничких Срба” [Мирковић 2008: 194].
Имајући у виду да су неке одредбе првог устаничког закона, Закона
Проте Матије Ненадовића, као и одредбе верског карактера потоњег,
знатно обимнијег Карађорђевог законика [Мирковић 2008: 194] настале
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под утицајем црквеног законодавства, показује се да је у то време, једним
делом, црквено право послужило као основа за развој државног права.
Први устанички суд, такође, оснива се заузимањем Проте Матеје Не
надовића, у његовој родној Ваљевској нахији. По завршетку скупштине
у Остружници, Прота хита у своју Бранковину. Жури да се спроведе скуп
штинска одлука о оснивању суда и постављању судија, али и да се обаве
други важни послови и договори које је требало обавити пре поласка вој
ске на Беог рад. А договор устаничких старешина био је да на Топчидер
дођу сви на празник Преноса моштију Светог оца Николаја, 9. маја 1804.
Зато Прота Матеја и стриц му кнез Јаков Ненадовић одмах поручују „за
кнеза Грбовића и за Кедића да узму од сваког села најглавнијих 4 до 5
људи и дођу на Рељино поље на скупштину и договор: који ће поћи на
Врачар, који ли ће остати око нахије страже чувати и да оставимо ко ће
у нахији у одсуству нашем тишину надљудавати” [Ненадовић 1957: 92].
Пред скупштину Ваљевске нахије стављено је да изабере „два поште
на човека”, који ће на Кличевцу, више Ваљева, бити (п)остављени за судије.
Прота каже да је на скупштини њима, старешинама, поверено да сами иза
беру судије. Речено им је: „Ви, старешине, изаберите и именујте, да види
мо које ви знате.” Предложени су Петар Читак из Мушића, из Грбовићеве
кнежине (Колубарска кнежина), и Јован Рабас из села Рабаса (Подгорска
кнежина). Скупштина је одобрила њихов избор. Потом је Прота прочитао
оне пунктове које је саставио на основу Крмчије. Касније, у Мемоарима,
он са задовољством бележи како су тада од народа прихваћени параг ра
фи које је саставио. Каже: „Они сваки пункт један по један саслушају и
повичу: ‘Тако, тако нек нам се суди, да нема глобе ни хатара.’ Предамо
те пунктове Читаку и два пандура, да иду у Кличевац да начине колибе
и тамо да седе и суде; што не могу расудити, да нама на Врачар у логор
шаљу и да узму једнога свештеника из бранковичке цркве, јербо тамо их
је доста било, да начине капелу макар ода шта, да онде службу служе и
Бога за војинство моле” [Ненадовић 1957: 93].
Пошто исписаним параграфима нису обухваћене многе друге, разне
ситуације које се у животу догађају, због којих настају спорови међу љу
дима, судијама је остављано да суде на основу свог слободног судијског
уверења – по чистој савести, и по обичајима који важе у народу. Онако
како бележи Прота Матеја: „Мање кривице остависмо на чисту совест
судијама, и по обичају нашем...” [Ненадовић 1957: 247].
Први устанички суд Ваљевске нахије, дак ле, чинили су у својству
судија Петар Читак и Јован Рабас, којима је као писар придодат бранко
вачки свештеник Мата Ђурђевић. Поп Мата био је једини писмени члан
овог суда. Он је, поред писарске дужности, имао још и обавезу да по по
треби зак лиње судске странке и да подигне капелу у којој ће се држати
богослужења ради победе устаника у борби против Турака [Вујић 1979: 71].
Тако, након донете одлуке (на скупштини у Остружници) о подизању
сопствене државне грађевине, односно о поновном васпостављању српске
државе, и (кроз устаничке борбе) уређеног простора, у њен темељ први
камен се полаже на Рељином пољу, оснивањем првог устаничког суда.
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Устанички суд у Кличевцу обједињавао је у себи судску, управну и
полицијску функцију, али истовремено и био организатор живота у поза
дини и мобилизатор снага и средстава за потребе устанка. С таквим над
лежностима, он је носио све битне карактеристике основне ћелије нове
власти, устаничке државне организације [Милошевић 1979: 100]. Касније
ће управни и полицијски послови прећи у надлежност посебних органа,
а судски послови ће се издвојити и организовати у магистрате.
Уследило је организовање судова и по другим ослобођеним крајевима;
и у њихов рад, такође, били су укључени свештеници. Према направље
ној организацији судске власти, у јесен 1805. године, у сеоски суд улазила
су два-три кмета, један сеоски старешина и један свештеник; у кнежин
ски суд улазили су кнез те кнежине, три најбоља кмета и намесник; а у
нахијски суд улазили су нахијски кнез, један протојереј и три-четири
кмета. Последња судска инстанца био је Правитељствујушчи совјет [Кашић 1983: 386].
Упоредо са световним судовима, оснивани су и црквени судови, ко
јима је стављано у надлежност да се баве црквеним и школским посло
вима и брачним споровима [Кашић 1985: 479]. Као што су у световне
судове улазили свештеници, тако су и у црквене судове улазили светов
њаци. У првостепени, намеснички суд улазили су намесник, као председ
ник, два свештеника и два кмета; у другостепени, протојерејски суд ула
зили су протојереј, као председник, два намесника, два свештеника, један
нахијски кнез, два кнежинска кнеза и два изборна кмета; док је трећа
инстанца био Правитељствујушчи совјет [Кашић 1985: 479].
Судије постављене по нахијама у почетку су готово биле беспосле
не. Не зато што се људи нису тужили, већ зато што су смат рали да су
старешине власније од судија, па су из тог разлога и даље од старешина
заштиту тражили [Баталка 1979: 140]. Међутим, и саме судије зависиле су
од старешина. Уосталом, по њиховој препоруци су и биране. При свему
томе, старешине су се понашале тако као да нико није изнад њих, да не
ма никакве више власти. Понашали су се као неприкосновени господари
у својим нахијама. А то је само још више појачало тежње народа да има
истински своје, грађанске власти. Јер, како закључује Слободан Јовановић,
народу је под Турцима било главно да има своје аутономне власти које
ће га бранити од турских власти, а у устаничкој Србији главно је било
да појачају грађанску власт која ће га бранити од војне власти [Јовановић
1991: 25].
Власт поник ла у кнежинској самоуправи, у времену под Турцима,
показала се немоћном, по избијању устанка, према војним старешинама
[Јовановић 1991: 25]. Отуда настојања да се установе судови, који ће сви
ма исто судити, и чијим оснивањем ће се из судских послова искључити
војне старешине, односно ограничити њихова самовоља. Судови, звани
магистрати, постављени су по свим нахијама; и они су били прва грађан
ска власт у нахијама. На тај начин долази и до првих корака у установљењу
поделе власти. До тада војводе нити су правили разлику између грађанске
и војне власти, нити разлику између управе и судства [Јовановић 1991: 25].

58
Власт су држали у својим рукама, па су и казне изрицали као да им то
право неоспорно припада, а на њихову реч човек је могао бити и бијен и
убијен...[Јовановић 1991: 25]. И по установљењу судова није престало ме
шање војвода у судске послове; оно је само умањено [Јовановић 1991: 25].
Настојало се да се и војводе, као и сви други припадници друштва,
подведу под исте судове. Међутим, судови који су судили обичним гра
ђанима били су немоћни да суде и војводама – из разлога што су те саме
војводе утицале на избор судија и због велике моћи коју су имале војво
де. Зато се тражио суд од већег ауторитета који би био кадар да суди и вој
водама. Мислило се да би то могао бити Совјет. Но, и Совјет је народ у
пружио мало заштите од војвода [Јовановић 1991: 26]. Како због његове
ограничене моћи, односно непостојања адекватног механизма присиле
којим би могао да обузда самовлашће војвода, који су под собом имали
оружану силу – војску, тако и због тога што су совјетнике, и поред фор
малног избора и добијања пуномоћја од нахијских скупштина, фактички
бирали (и у Совјет упућивали) војводе. Отуда су совјетници, како сматра
Леополд Ранке, у ствари, били само представници својих господара [Ранке 1965: 98]. Из тих разлога жалбе против војвода подношене су углавном
Карађорђу, а не Совјету. Тек када би Карађорђе наредио, Совјет је притезао
војводе. У неким приликама сам Карађорђе их је непосредно притезао. Али,
како је однос снага између Карађорђа и војвода био променљив, било је си
туација да ни Карађорђе није могао ништа војводама [Јовановић 1991: 26].
И поред таквих опирања, Совјет упорно ради на томе да заживи ауто
номија и ауторитет судова. Из тог разлога, док је заседао у Смедереву,
крајем 1805. године, шаље упутства како треба судити [Петрић 1979: 39].
Прота Матеја, у настојању да се ограничи власт војвода, успротивио
се и свом стрицу Јакову Ненадовићу, зато што се овај противио да призна
врховну власт Карађорђа. Због тога се нашао на његовом удару. Наиме,
старешине Ваљевске нахије, потчињене војводи Јакову, састају се на сво
јој скупштини у Кличевцу, 25. априла 1806. године, да би судиле Проти
Матеји и пресудиле да је и даље њихов врховни нахијски старешина Ја
ков Ненадовић. Тако, у тој одлуци донетој том приликом се саопштава:
„Будући да нека распра и беда међу нами долу именоватим старешинама
и нашим комендантом господаром Јаковом чрез безумије неких злочин
цев родила се беше која целој сиротињи нашој на погибељ клоњаше се,
того ради ми сви дол у именовати старешине и поглавари наше Наије
ваљевске скуписмо се у граду Кличевцу за ту беду и неваљало досадање
поступање наше укротити и сви јединокупно присуствујушче господину
протопресвитеру Матфеју судисмо и пресудисмо сви да господар наш
Јаков врховну власт као и што је имао опет узме, ми пак сви њему да по
слушни будемо, тако куд он оком туд ми скоком” [Перовић 1977: 180].
Истом приликом старешине Ваљевске нахије истичу да се заузима
ју за законитост поступка у судским пословима, који је раније прописао
Правитељствујушчи совјет. И саопштавају: „Сваки овако да судити има:
перво да суди кнез сеоски; што кнез судити не може то да суди буљукбаша
од среза; што буљукбаша пресудити не може да суди кнез велики; што
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пак кнез велики пресудити не може да пошаље комендату от наије; што
пак и комендат од наије судити не може да прати у Синод, Суд велики,
и то ће се сваком судити и пресудити. И никакав старешина да се не усуди
од суда синодског задржати (никога), но с писмом у суд да га пусти. Ми
крива сваког унапредак обећавамо се њему у руке дати. И који би се усудио
за кривца молити ону исту каштигу да има примити” [Перовић 1977: 180].
Као што се види, старешине у Ваљевској нахији узимају на себе пра
во да суде. Само оно што не може да пресуди и што пропусти командант
нахије наћи ће се пред Совјетом, пред Великим судом.
Правитељствујушчи совјет, 26. октобра 1807. године, када је већ за
седао у Београду, шаље распис по нахијама, којим прописују и заповедају
да се у свим варошима и селима у земљи оснивају судови. Прописано је
да се у свакој вароши изаберу два поштена кмета и један свештеник, а у
сваком селу да се изабере кнез сеоски, с једним кметом поштеним, да
мале спорове пресуђују, а случајеве убиства и друге спорове које не могу
решити да с тужитељима, уз њихово писмо, шаљу у Београд, Великом суду.
На основу тих упустава оснивани су судови (магистрати) у нахијама.
Њима је дато у надлежност да суде за кривична дела и решавају све спо
рове у нахији. Овом суду могао је бити тужен и сваки војвода, а он је морао
доћи на суд [Максимовић 1898: VII].
Страна која није била задовољна одлуком магистрата (нахијског суда)
могла је да се жали Совјету.
Осим магистрата и Совјета, судску власт спроводио је и сâм Кара
ђорђе, што се види и на основу више наредби и одлука из Карађорђевог
деловодног протокола. Он хапси и ослобађа, шаље тужбе и наређује како
да се пресуди у неким предметима, сâм кажњава и осуђује, потврђује пре
суде Совјета, опрашта казне и амнестира кривце... Из Карађорђевог дело
водног протокола види се да је у Србији било 16 магистрата: крагујевачки,
карановачки, ћупријски, пожаревачки, гургусовачки, руднички, ужички,
ваљевски, јагодински, чачански, параћински, београдски, сокоски, кладов
ски, шабачки и лознички.
Совјет, наступајући с позиције централног органа власти, заузима се
за поштовање реда и законитости у друштву. Тако, у једном писму, од 10.
септембра 1808. године, упућеном „свим старешинама и народу целом” у
Нахији шабачкој, ваљевској, зворничкој и ужичкој, поред осталог, се каже:
„Народ сав да има сложно слушати старешине своје што се вилајет
ских пот реба тиче; сад је време војне, сваки је дужан служити по могућ
ности својој.”
А затим се од старешина тражи поштовање законитости, да не узур
пирају власт магистрата, па се наређује:
„Старешинама пак свима објављује се, да се ниједан усудио није чо
века без суда убити, окром хајдука, који се одметнуо, а други, макар што
да скриви, да се преда суду.
У којим местима магистрат има, да се нико усудио није том на пут
стати; они људи који су у магистрату под зак летвом, да суде по правди
и по совести својој – да им нико на пут не стаје.” [Новаковић 1907: 122]
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Из ове наредбе види се да је Совјет бринуо како о националном осло
бођењу („сад је време војне...”), тако и о државном уређењу. Али, зак љу
чује се и да су старешине преузимале на себе улогу суда и да су убијале.
Јер, ако тога није било, онда не би ни било разлога за изнету наредбу.
У оквиру своје законодавне надлежности, Совјет ради на уређењу
судова. Тако, 1. јануара 1809. доноси Урежденије Совјета Народња за Суд
Вароши Ваљевске и тоја нахији. У овом уређењу одређује се састав суда
(тачка 1), начин и место доношења одл уке (тачка 2), приступање суд у
(тачка 3), однос старешина и грађана према суду (тачке 4 и 11), једнакост
суђења (тачка 5), начин кажњавања, као и одређивање притвора онима
који изврше кривично дело убиства, док не стигне одговор Карађорђа
или Совјета, пошто о овом делу буду извештени (тачка 6), приходи суда
(тачка 7), број пандура који се одређује суду (тачка 8), превентивне актив
ности суда (тачка 9), стварна и месна надлежност суда (тачка 10), потпи
сивање судских одлука (тачка 12), забрана кулука судијама, обавезност
судских позива и уредност протокола (тачка 13) и покорност свим новим
уредбама за част и живот (тачка 14).
На основу овог акта могло би се зак ључити да нису сви магистрати
основани у исто време. Стојан Новаковић сматра да би разлог за то могао
бити недостатак за судски посао спремних и писмених људи; уређењу
судова приступало се када би се до таквих људи дошло, и тада би се за
сваки суд издавала посебна наредба [Новаковић 1907: 124].
Према наредби Совјета, с краја 1807, жалбе против пресуда магистра
та подношене су Совјету, до 11. јануара 1811. године до оснивања Народ
ног или Великог суда, са седиштем у Беог раду, коме је председавао по
печитељ правосуђа или велики судија – Вилајетски (народни) судија. Од
тада жалба против пресуда магистрата изјављивала се Великом суд у
[Максимовић 1898: VII].
Судило се тако, судили су српски судови, до пропасти Првог устан
ка, 1813. године. Пошто су након Букурештанског уговора Турци поново
овладали Србијом, они поново заводе своје уређење и постављају своје вла
сти. Они суде и пресуде извршавају. Тако је до отпочињања Другог устанка,
1815. године. Те године кнез Милош са Марашли-Али-пашом уговара:
1. да се Турци не мешају у купљење данка, него да га купе сами кне
зови;
2. код свакога муселима да седи по један кнез српски, и без овога
кнеза да муселим не суди Србима ништа;
3. у Београду да седи 12 кнезова (од сваке нахије по један) у канцела
рији, да суде Србима за веће кривице, па кога нађу за смрт, да га предају
паши да се погуби; и данке од кнезова да примају и паши предају [Милићевић 1876: 18].
Кад се 1820. године кнез Милош завадио с Марашли-Али-пашом, он
је искористио ту прилику и сасвим присвојио судове, тако да је муселими
ма остало да суде само Турцима. Од тада су се поново по свим нахијама
поставили магистрати [Милићевић 1876: 19].
А у томе је већ увелико било тековине Првог српског устанка.
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ЗАК ЉУЧАК
Српско православно свештенство и монаштво учествује у припре
мама Првог српског устанка, узима активно учешће у њему – не само кроз
своју духовну мисију, већ многи и с оружјем у руци, од којих неки поста
ју и предводници устанка – а потом се укључује и у стварање и рад нових
органа власти.
Успеси на бојном пољу, већ на почетку устанка, створили су прили
ке да се на ослобођеном подручју Београдског пашалука, наместо турских
органа власти, крене у оснивање сопствених, српских органа власти. Уста
ници користе такву прилику, и по ослобађању градова настоје да одмах
успоставе своју, не само војну, него и грађанску власт. Тога посла при
хвата се и свештенство. Тако, Вук Караџић сведочи да, по ослобођењу Ло
знице, устаници „оставе у њој троношкога игумна Мелентију, као мјесто
кадије, и арамбашу Митра Туфекчију с неколико ајдука, мјесто муселима”.
Свештенство учествује у успостављању сва три цент рална органа
власти државе Првог српског устанка. На збору у Орашцу, на Сретење
1804. године, када је Карађорђе Пет ровић изабран за вођу устанка, глав
ну реч води буковички прота Атанасије Антонијевић: он пита окупљене
старешине кога хоће за свог предводника; сâм лично убеђује Карађорђа
да се прихвати врховног старешинства, а онда заклиње и благосиља уче
снике збора. Свештеници од угледа учествују у раду устаничких скупшти
на и своје потписе стављају на најзначајније одлуке које се доносе и на
молбе које се упућују Порти и на друге адресе. Прота Матеја Ненадовић
имао је најзначајнију улогу у оснивању Правитељствујушчег совјета и
био његов први председник; управо у том времену, док га је он предво
дио, Совјет је био најактивнији.
Такође, свештеници запажено учешће имају и у локалним органима
власти. Први устанички суд (у Кличевцу, за Ваљевску нахију) оснива се,
опет, заузимањем највише Проте Матеје. У њега као писар улази бран
ковачки свештеник Мата Ђурђевић, и он је био једини писмени члан овог
суда. Према организацији судске власти, направљене у јесен 1805. годи
не, предвиђено је да по један свештеник, зависно од чина, улазе и у сеоске,
и у кнежинске и у нахијске судове. Предвиђало се тако с обзиром да су
тада свештеници били ретко писмени људи у српском друштву. Али и из
разлога што свештенство није имало других циљева до оних које је има
ла његова паства, сав остали народ.
Прота Матеја исписује и први законски текст у устаничкој Србији,
који ће касније бити, у литератури, популарно назван – Закон (или Зако
ник) Проте Матије Ненадовића. Саставља га на основу Законоправила
Светог Саве, наслањајући се тако на вишевековну правну традицију. При
том, он у обликовању одредби („пунктова”) уноси и новине које су одраз
тадашњих прилика, да би донети закон био што функционалнији.
Прота Матеја Ненадовић непосредно, а митрополит карловачки Сте
ван Стратимировић посредно раде на изг радњи државе Првог српског
устанка.
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Митрополит Стеван Стратимировић био је највећи духовни аутори
тет за устаничко вођство. Иако је његова црквена јурисдикција била из
ван Беог радског пашал ука, односно тадашњих граница Србије, Срби
јужно од Саве и Дунава доживљавали су га као свог истинског духовног
поглавара. Устаничке старешине обраћају се често митрополиту у Карлов
це за помоћ, а митрополит устаничким вођама с апелима и саветима шта
и како би требало да чине. Митрополит карловачки у току је свих важних
збивања; непосредно пре него што ће доћи до оснивања Правитељству
јушчег совјета, он у Србију шаље писмо са саветима и упутствима за орга
низовање устаничке власти. То је у сагласности с „устројенијем” које је
већ направио, у кући Ненадовића, у Бранковини, човек од његовог пове
рења, Божа Грујовић.
Обраћа се мит рополит Стеван Стратимировић и појединачно уста
ничким старешинама, саветује на који начин да износе своје захтеве Порти;
упућује како да се односе према Турцима, како према онима који с њима
разговарају са запетим оружјем у руци, а како према онима који желе мир
но да живе; апелује да буду сложни и захтева да поштују Вожда – тражи
ред и уређене односе међу устаницима и уопште унутар српског друштва.
И на овај начин, индиректно, упућује како ићи ка законитој држави
и правно уређеном друштву.
Новоосновани устанички органи власти настају без постојеће држав
не инфраструктуре, без јавних здања, па привремену адресу проналазе
при Цркви. Скупштине се испочетка одржавају на неком скровитом месту,
а потом у двориштима манастира и цркава, док се није дошло до држав
них надлештава. Правитељствујушчи совјет рâд започиње у манастирима
Вољавча и Боговађа...
Тиме што ради на стварању српске државе, свештенство и монаштво
ни на који начин не показује амбиције да то буде теократска држава. Циљ
је слобода и држава реда и законитости.
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SUMM ARY: The Priesthood fulf ills their mission for Serb people, and therefore
shares the fate of people. It recognizes and shares needs, problems and aspirations of Serb
nation. So that was the case in the First Serbian Uprising, hence the same needs and aspi
rations of the Serbian People and Serbian Clergy to get rid of the Ottoman occupation
and have their own state in which they would live by their own laws.
This paper attempts to show which way the Clergy was engaged to lead to the esta
blishment of Serbian authority, on the ruins of the Ottoman feudal order on the territory
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attempt to show what was directly done to lead to the establishment of the Serbian State
in the making, but also indirectly through mission of priests within the clergy in order to
reach this goal. Specif ically, the endeavor was to show how the Karlovac Metropolitanate
Stevan Stratimirović, the largest and undisputed spirit ual authority among the insurgents
of Serb Uprising, with his frequent invitations, (including the add ressing to individual
insurgent commanders in order to respect the law and order) cont ributed to creating an
environment for the development and operation of the authority of a new Serb State.
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САЖЕТАК: У раду су разматрани појединачни домети историје, фило
зофије, социологије, геог рафије, ант ропологије и психологије у тумачењу
одређених уметничких појава. Притом, изналазе се мог ућности за пове
зивање њихових резултата у конзистентну, непротивуречну целовиту мул
тидисциплинарну интерпретацију у односу на теоријски препознатљиве
уметничке елементе и склоп уметничког дела. Друштвене науке пружају
историји уметности неопходну грађу за проширивање тумачења уметно
сти и анализе уметничких дела, као и теоријско заснивање мултидисци
плинарности.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: друштвене науке, историог рафија, уметност, умет
ничко дело, историја уметности, интердисциплинарност, мултидисципли
нарност

Стварање уметничких дела као социо-историјски процес у зависно
сти је од многих фактора и одређено је природом и културом, геог рафи
јом, психологијом, социјалним аспектима итд. Сваки од њих добија своје
појединачно значење у зависности од контекста у којем се појављује с оста
лим факторима развоја. Као што се разликују етнографски типови у зави
сности од социјалне стратификације, тако идеологије добијају различите
карактеристике у зависности од располагања и склоности појединаца који
их представљају. Без обзира на то колико велики удео чиниоци, укључени
у креативни или рецептивни уметнички чин, имају у формирању естет
ског концепта, ниједан од њих не показује, сам по себи, тај специјални ква
литет који чини структуру у уметничком делу. Компоненте уметничке
целине, било да је она објективни производ или субјективно искуство, делом
припадају класи природних, константних (или релативно константних)
појава, а делом класи културних, социјалних и историјски променљивих
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појава. Интердисциплинарни проблеми историје уметности могу се раз
ложити приказивањем конкретних, садржински додирних и заједничких
тачака са суседним областима.
Најобимније ист раживање у овом правцу дао је Дагоберт Фрај (Da
gobert Frey) у својој расправи О научном положају историје уметности,
проблеми и задаци (1946). Фрај је себи поставио задатак да из тренутне
ситуације дисциплине истакне најзаоштреније групе проблема и њихове
противуречности како би се из тог увида добили нови правци и поставили
нови циљеви. У том смислу треба да се ист ражи однос историје уметно
сти према најважнијим суседним наукама: историји, социологији, фило
зофији, психологији, геог рафији и ант ропологији. Један такав подухват
треба априори да се одрекне потпуности. У најбољем случају, он ће моћи
да понуди донек ле правилан распоред по значају. Подела на посебне ди
сциплине подстиче дубину проучавања унутар грана, стимулише развој
специјализованих језика и унапређених комуникација унутар дисципли
на, и проузрокује ограничења која обавезују стручњаке унутар различи
тих дисциплина. Такође, услови могу спречити откривање повезаности
између различитих дисциплина и жртвовање ширине ради дубине. При
ближавање системима је усмерено ка заједничком остваривању користи
од знања у различитим дисциплинама, са циљем да се дође до напретка
у квалитетима сваке и да се свим дисциплинама додају нове димензије.
ФИЛОЗОФИЈА ИСТОРИЈЕ, МЕТАФИЗИК А
И СОЦИОЛОШКИ АСПЕКТИ УМЕТНОСТИ
Хегел у Филозофији историје пише о томе да је светска историја из
лагање духа у времену као што себе идеја као природа излаже у простору
[Хегел 2006]. Задатак историчара није да оживе прошлост враћањем на
идеју о живом сећању, као што је веровао Фројд (S. Freud), него пре да опи
шу слике у којима је колективно сећање једном живело [Hutton 1993: 8].
Аристотел у својој Метафизици истиче да се „живот свих живих бића осим
човека своди на слике и на сећања; њихово учествовање у искуственом
сазнању веома је мало, док се људски род уздиже до уметности и до расу
ђивања” [Аристотел 1971: 980б]. Два процеса – науке и уметности, нису
сасвим различити. И наука и уметност формирају током векова човеков
језик помоћу којег ми можемо да причамо о удаљенијим деловима ствар
ности и кохерентним грађама појмова, исто као што су и различити умет
нички стилови различите речи или групе речи у овом језику [Heisenberg
1958: 109]. По Аристотел у уметност се рађа онда када се из мноштва
искуствених појмова изводи један једини општи суд примењив на све слич
не случајеве [Аристотел 1971: 981а]. Скорашње интересовање историча
ра за сећање повезано је са постмодерним нагласком на слике и форме
његовог представљања. Међутим, проблем с таквим приступом је тај што
редукује сећање на прошлост, на историју њених слика. Он од саме рето
ричке праксе прави ниво стварности који се простире између историчара
и догађаја, личности и идеја прошлости које би они могли да проучавају
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[Hutton 1993: 22]. Од 18. века дошло је до трансформације уметности се
ћања у историју уметности [Hutton 1993: 28]. Историја је тек низ случај
них догађаја који се повезују један с другим, сходно законима узрочности,
али се никад не понављају [Диркем 2002: 196]. Мост Ланглоа (Langlois
Bridge at Arles) који је насликао Ван Гог (Van Gogh) налази се на око десет
мин ута вож ње од Арла. Стоји мирно на уском канал у одолевајућ и мо
дерности, изузев поплочаног пута. Ван Гог је остајао неко време када је
посећивао ово место. Овде је у то време било мање људи него што је то
случај данас. Данас овде пристижу бројни туристи (нарочито Јапанци)
који „непрестано шкљоцају својим фотоапаратима”, и онда крећу у потра
гу за следећом Ван Гоговом дестинацијом.
Метафизика је увек била историјска наука, али метафизичари нису
увек у потпуности били свесни ове чињенице. Она се бави одређеном
класом историјских чињеница, то јест апсолутним претпоставкама. Мета
физичар је специјална врста историчара, његово обучавање се у целини
састоји од историјског образовања и специјалне пажње за историју науке.
Проблеми метафизике су историјски проблеми, и њени методи су исто
ријски методи [Collingwood 1998: 58, 62]. Карл Јасперс (K. Jaspers) пише
о томе да „ниједна позитивна метафизика није довољно конструктивна”
[Колаковски 1992: 61]. Карл Попер (K. Popper) смат ра да циљ науке мора
бити истина, и то истина схваћена у смислу кореспонденције теорије и
реалности. По њему, наука мора да тежи истинитој дескрипцији стварно
сти [Попер 1973]. Метафизика и наука заједно могу да дефинишу потпу
нију и прецизнију научну слику. Када је реч о односу метафизике и науке,
једно гледиште каже да је метафизика рационално пре науке и целокуп
ног емпиријског знања. Супротно овоме је гледиште да је метафизика део
или додатак емпиријског знања, и да се она не разликује од науке на осно
ву тога што бива априори, него што бива апстрактнија. Другачија позиција
говори о томе да су метафизика и наука једнаки учесници у настојању за
знањем [Psillos and Curd 2008: 31]. На Ђорђа де Кирика (Giorgio Chirico)
утицали су филозофски списи Ничеа (Nietzsche) и Шопенхауера (Schopen
hauer), затим Вагнер (Wagner), теозофија, мистицизам и психоанализа.
Он је смат рао да је метафизичко уметничко дело на први поглед спокој
но, али да ипак оставља утисак као да се нешто ново спрема да се догоди
унутар тог спокојства и да други знаци (не они који су већ јасно испољени)
покушавају да подесе већ постојећи ред унутар платна. Он је ову фило
зофију живота пренео на своја платна. Преузео је тај концепт непрестане
и неразумне мистерије која чини подлогу стварности. Модерни уметник
Пит Мондријан (Piet Mondriaan) био је инспирисан филозофијом холанд
ског филозофа Шенмекерса (Schoenmakers), који је изградио неоплатонски
систем „позитивни мистицизам” или „пластичну математику”. Према
овом филозофу, „пластична математика” је право и методично размишља
ње с гледишта ствараоца.
Научници, социолози и историчари су сви ангажовани у различитим
подручјима истог истраживања: проучавања човека и његовог окружења,
човекових утицаја на његово окружење и окружења на човека. Циљ истра
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живања је исти: повећати човеково разумевање и владање његовим окру
жењем [Car r 1961: 111]. Када говоримо о односу социологије и уметности,
занимљиво је мишљење Роберта Нисбета (R. Nisbet) да је социологија
– осим што је, без сумње, једна од наука – такође и једна од уметности,
јер се „храни” управо истим врстама креативне имагинације које се могу
пронаћи у таквим областима као што су музика, сликарство, поезија, ро
ман и драма. Нити је социологија сама у овој сличности с уметностима.
Иза креативног чина у било којој науци, физичкој или друштвеној, леже
форма и снага имагинације, употреба интуиције [Nisbet 1976: 9]. Истори
циста се противи томе да натуралистички метод буде усвојен у социоло
гији, полажући да се друштвене једнообразности увелико разликују од
оних у природним наукама. Оне се мењају од једног до другог историјског
периода, док људска активност, управо, представља ону силу која их мења
[Попер 2009: 19]. У ренесансној Италији, написао је Јакоб Буркхарт (Jacob
Burckhardt), „наилазимо на поједине уметнике, који на свим подручјима
стварају само ново и на свој начин савршено дело, али уз то и као људи
производе најјачи утисак. Други су пак свестрани, осим у самој уметно
сти, такође и на необично широким подручјима духа” [Буркхарт 1991: 82].
ИСТОРИОГРАФИЈА, ИСТОРИЈА И ИСТОРИОГРАФИЈА
ГЕОГРАФИЈЕ УМЕТНОСТИ
Иако се сматра да су људи који стварају историографију историчари,
овај термин не треба свести само на област историје. Исто тако, историо
графија има своју специфичну примену у контексту упоредне анализе
метода. Заједничка вишезначност у обичним употребама историје и исто
риографије је у њиховим опсезима. У ужем смислу, опсег историје је пи
сање о људској цивилизацији, а опсег историог рафије је проучавање до
кументованог доказа произведеног помоћу таквих цивилизација, како би
се зак ључили описи њихових прош лости и развоја. У ширем смислу,
опсег историје је све о прошлости: друштва имају историју, али и камење
које их окружује, језике, ковани новац, па на крају и универзум. У том
случају, историографија у овом ширем смислу покушава да закључи опи
се историја свега. Неки уметници враћају се далеко у прошлост покуша
вајући да у својим уметничким делима оживе и на свој начин представе
историјски значајне и старе предмете и грађевине. Тако је Етјен-Луј Буле
(Etienne-Louis Boullée) у 18. веку у својим радовима употребио неке атмос
ферске карактеристике како би створио драматичне светлеће ефекте,
дајући притом величанственост иначе једноставној пирамиди1. Булеове
слике-фантазије представљају крупне динамичне форме, које су у осно
ви веће и импресивније него споменици Грчке и Рима. Јозеф Бојс (Joseph
Beuys) је, пак, у својој мегалитској скулптури Крај 20. века (1983) која под
1
Буле је био франц уски педагог, теоретичар, арх итекта и илустратор, који је био до
минантна фиг ура у неок ласичној визионарско-револ уционарној архитект ури. Њега су при
влачили теоријски арг ументи, које је приказивао у својим фантастичним и мон ументалним
илустрацијама тако што је користио геомет ријски облик и симболизам.
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сећа на Стоунхенџ, упот ребио каменове веома сличне оним од којих је
нап рављен овај чувени праисторијски споменик. Постоји и суп ротан
пример, где је пројект са скице једног уметника и научника реа лизован
вековима касније. Наиме, Леонардов Златни мост није саграђен у Истан
булу у његово доба, али је зато мања верзија пешачког моста подигнута
у Асу (Ås), у Норвешкој, граду на око пола сата северно од Осла. Норвешки
уметник и архитекта Вебјерн Санд (Vebjørn Sand), пронашао је и извео
Леонардов пројект моста почетком 21. века, тачније 2001. године. Исто
ријске прилике и доступност одређених технологија и материјала, ути
цали су на то да мост буде саг рађен од дрвета, уместо од камена, како је
Леонардо замислио.
У Француској и Америци историчари су се показали отворенијим
за успостављање ближег односа историог рафије и друштвених нау ка.
Док је у Немачкој друштвена историја била приморана на дефанзиву, у
Француској то je била социологија која је водила борбу против традицио
налног историјског истраживања, као што је практиковано на универзи
тетима [Iggers 2005: 34]2. Историог рафија би једино могла да буде огра
ничена помоћу доказа доступног људском уму у историјским формама.
Прихватање тако ограниченог опсега за термине „историја” и „историо
графија”, могло би да наговести обавезивање на начела посебне филозо
фије историог рафије. Алтернативни филозофски приступи се слажу да
постоје неке заједничке и јединствене карактеристике свих наука про
шлости, наука које се реконструишу помоћу зак ључака произашлих из
доказа у садашњости. Уколико се настоји да се избегне обавезивање
једној или другој школи и подстакне расправа и размена међу њима, тер
мини „историја” и „историографија” требало би да се користе у њиховом
најширем и најинк лузивнијем контексту, као што је цео историјат и све
што може бити познато о сваком елементу посебно и у вези с другим.
Георг Игерс (Iggers) смат ра да „историја историог рафије која узима
у размат рање само факторе битне дисцип лини историје није мог ућа.
Мог уће је да скуп историјских чињеница може бити испитан помоћу
средстава критичких стандарда у вези којих постоји консензус у дисци
плини; исти консензус тешко може бити достигнут када су ове чињенице
постављене у шири контекст догађаја и развоја” [Iggers 2005: 18]. И чиње
ница и тумачење спадају у подручје испитивања ист раживача. Чињени
це су садржане у документима и стручним радовима. Употребом научних
метода, аутентичност ових извора у погледу времена и места појављива
ња, као и валидност њихових садржаја се утврђују. Понекад је неопходно
у филозофском контексту разликовати појединачна подручја или под
области историог рафије метода. У таквим приликама термини историја
и историог рафија сједињени су по питању ист раживања у историјском
2
Емил Диркем (Émile Durkheim) је у Курсу друштвене науке из 1888. године, негирао
да је историја нау ка зато што се бави посебним и стога не циља на опште тврдње које се
мог у емпиријски утврдити, што би установило језгро нау чне процед уре и мишљења. Исто
рија би у најбољем случају могла да буде помоћна нау ка која пружа податке социологији,
која је, за разлик у од историје, способна да постане строга нау ка [Диркем 2002].
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контексту, али је њихов садржај предмета ист раживања знатно удаљен.
Амбивалентност у поређењу проучавања историог рафије с науком под
стиче једну од главних расправа аналитичке филозофије историографије:
да ли је историографија наука? Или, на које начине су метод и структура
оправдавања исти у историографији и науци? Ово је периодична тема
из чега следе питања о природи историог рафских чињеница, доказа и
објашњења3. Историографија се различито разматра, али у изворном сми
слу је то проучавање историје историје.
Историја уметности у савременом смислу није постала јасно дефи
нисана све до краја 17. или раног 18. века. Геог рафија уметности је чак
млађа: термин се није појавио све до 20. века. Много пре него што је
термин „историја уметности” скован или модерна дефиниција уметности
формулисана, појам место, исто као и време, били су укључени у распра
ву о ономе што се данас назива уметнички рад и архитектура. Колико
историјски дискурс о уметности може да се прати уназад до антике, то
лико су причање и писање о уметности и архитектури у односу на место
где су одређени објекти направљени или смештени, дуго припадали раз
личитим дискурсима. Стога се за расправу о географији уметности може
рећи да је стара колико и литература о уметности [Kaufmann 2004: 17–18].
У неким случајевима, геог рафски положај који је представљен на слици
има своју сврху и значење, док у другим он бива уметнут у метафизички
садржај слике. Уметник поима простор у којем се налази на један начин,
а представља га на други. Дакле, празнина између ова два процеса укљу
чује категорију времена која је блиско повезана с простором. Уметниково
постојање у великој мери условљено је простором у којем се он налази.
Тако се на неки начин успоставља интерактивни однос између субјекта
и простора. Без простора уметник не би постојао, слика не би заживела
да нема уметника. Значи, уметник је посредник између простора и слике,
јер прерађени садржај заснован на геог рафским чиниоцима преноси у
слику. Простор се увек преноси у слику, било на апстрактан или реа лан
начин, док се сазнање о постојању које је у блиској вези с простором,
умеће у слику у оној мери у којој је субјект спознао постојање и интер
активан однос с простором.
Током 19. века историја уметности и географија развијали су се пара
лелно. Прво постављење на место професора историје уметности изврше
но је на Универзитету у Гетингену. На ову позицију, 1813. године постављен
3
Историјске студије на крају 19. века биле су карактеристичне по осећају дубоке не
лагодности. Ниједан концепт се није појавио о томе како би историјске студије требало да
буд у спроведене у модерном добу, али је постојало расп рострањено убеђење да тема исто
рије мора бити проширена и већ и простор дат улози друштва, економије и култ уре. Осим
тога, опредељење за прич у, понајп ре политичк у, историјски усмерен у на догађаје и велике
личности било је изузето, и направљен је захтев да историја буде повезана ближе с емпириј
ским друштвеним нау кама. Међутим, ни на једном месту ова критичка реакција на исто
рију како је ист раживана и предавана на универзитетима широм света није испитивала две
основне претпоставке старије историог рафије: да би историја требала да буде професио 
нална дисцип лина и да историја мора да зам исли себе као нау к у. Нап рот ив, постојао је
прит исак на то да се бављење историјом учин и чак професионалн ијим и више нау чн им
[Iggers 2005: 31].
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је Доменико Фиорило (Domenico Fiorillo), док је немачки геог раф Карл
Ритер (Carl Ritter) 1818. године постао професор историје на Универзитету
у Берлину. Био је један од оснивача, уз Александра фон Хумболта (Alek
sander von Humboldt), савремене географске науке, а 1828. године је основао
Берлинско геог рафско друштво. У Берлин у, Хумболт је написао своја
најзначајнија дела о географији у скоро исто време где је и Ритер написао
своја велика дела из исте области, Густав Фридрих Ваген (Friedrich Waagen)
постављен је за професора историје уметности, Франц Куглер (Franz
Kugler) објавио је приручник за историју уметности који је поседовао ши
рок геог рафски опсег, а Карл Шназе (Schnaase) написао је једнако широ
ку и геог рафски оријентисану историју уметности [Kaufmann 2004: 43].
Утицај геог рафских услова изражава се најоштрије и одмах у дејству
климе на човеково душевно стање, темперамент и емоције. Паралишуће
дејство претераних температура и повећање капацитета за рад у климат
ски умереним зонама су добро познате појаве. Најзначајније творевине
западне културе створене су у лако подношљивим климатским условима.
Такође, клима утиче на уметниково расположење током стварања умет
ничког дела. Ван Гог је управо из овог разлога одлазио на југ Француске
у сунчану Провансу, где је створио нека од својих најзначајнијих дела. Раз
лог одласка у Провансу био је и тај што су клима и предели слични као
у Јапану у који је желео да иде али није поседовао финансијске могућно
сти. Клод Моне (Claude Monet), рецимо, није морао да одлази далеко да
би направио сопствени кутак Јапана у Живернију. Он је имао и довољно
времена и довољно пара да ангажује баштоване који су му поред сеоске
куће у увијеним брдима Живернија направили цветне леје, лотосово је
зерце, па чак и јапански лучни мост. Планине могу да штите и бране, али
често, такође, ограничавају и одвајају. Утицај геог рафских услова, међу
тим, не мења се доследно и постепено у једном правцу: околности се ја
вљају поново и поново, чиме спречавају или чак преокрећу текући правац.
Јапански уметник Кацушика Хокусај је на свом дрворезу у боји Велики
талас код Канагаве (1830–1832) приказао планин у Фуџи при изласку
сунца, као и велики талас који највероватније представља цунами. Ана
лиза планине Фуџи с аспекта географије укључивала би настанак, развој
и особине, географски положај, климатске услове и воду који су утицали
на промену њеног облика и који и даље утичу, улогу ове планине коју
она има на том геог рафском простору (посебно у односу на воду која је
окружује, а због анализе таласа који је у овом случају најбитнији елемент)
итд.
У новије време, радови из историје уметности укључују топографски
приступ заједно с оним историјским. Чак и ако се две категорије понекад
укрштају, топографија може да се разликује од историографије. Иако то
пог рафија може да се укршта с историјом, она не кореспондира с њом, и
није неизоставно у интеракцији с њом. Топог рафији недостаје врста си
стематског или синтетичког аспекта који се може пронаћи у геог рафији,
као што се обично дефинише. Геог рафија, укључујући геог рафију умет
ности, може да се бави нечим општијим него што је описивање места где
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је објект смештен, мада може да укључује и то у свом делокругу. Она може
да организује материјал у складу са својим спајањем с простором, али
може да уради нешто више с њим, зато што су место порек ла или лока
лизованост цент рална ствар у овој дисциплини [Kaufmann 2004: 21–22].
Ван Гог је волео поглед на пејзаж из птичје перспективе и одушевљено
је био заинтересован за мапе. Интересовање за пејзаж било је изазвано
његовом љубављу према топог рафији. Док је живео у Амстердаму 1877.
године и припремао се за своје свештеничко звање, почео је систематично
да сакупља мапе. Његов учитељ, класични јеврејски научник Мендез да
Коста (Mendes da Costa), учио га је историју и геог рафију, показујући му
мапе из атласа Адолфа Штилера (Stieler), и историјског атласа Карла Шпру
нера (Spruner) и Теодора Менкеа (Karl Theodor Menke). Он је био изузетно
подстакнут овим радом и цртао је врхунске школске мапе, као пок лоне
за своје пријатеље и породицу. Док се занимао за своје вежбе прављења
мапа, Ван Гог је запазио да су Шкотска, Нормандија и Британија прилично
камените.
ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ И АНТРОПОЛОГИЈА
Визуелно представљање као начин спознаје људског искуства зајед
ничко је за ант ропологију и историју уметности. Ант ропологија је пове
зана с историјом уметности посредством визуелних фокуса, док је истори
ја уметности с антропологијом помоћу њених анализа културе. Визуелна
ант ропологија и историја уметности разликују се у приступу, јер једна
тумачи виђене објекте и догађаје а друга репрезентације. Уметник и фо
тог раф доживљавају оно што виде и затим то преводе у визуелне репре
зентације. Етног раф доживљај преводи у вербалну репрезентацију која
може бити доп уњена визуелном реп резентацијом, фотог рафском или
кинематог рафском4. Све ово креће се ка концептуа лном нивоу, и на тај
начин се не само представља, већ и тумачи. Историчар уметности Ернст
Гомбрих (Gombrich) је тако тумачио споменик проналазачу парне локо
мотиве Џорџ у Стивенсон у (George Stephenson), који се налази исп ред
железничке станице у Лондону. Он је за ово истраживање ангажовао са
радника сa Института Варбург Паркера-Роса (Parker-Ross), који је напра
вио серије фотог рафија. Гомбрих је установио да се за разлику од живог
човека, човек од бронзе појављује у скоро свакој величини, и тако утиче
на то да грађевине буду неодређеног карактера, као што је то она која се
види иза споменика [Gombrich 1980: 241–242]. Антропологија нас покреће
иза објекта и даје му живот. Тако, у случају грађевине која се налази иза
споменика Стивенсону можемо да завиримо у прошлост и размишљамо
о томе у каквој су интеракцији били људи с овим објектом. Историчари
4
Роберт Флаерти (Flaherty), први визуелни етног раф, смат ра се за једног од утемељи
вача визуелне ант ропологије и пионира док ументарног филма. Његов најпознатији филм је
Нанук са Севера (Nanook of the North) из 1922. године, који приказује живот Инуита на ка
надском Арктику. Овај филм, који је снимљен на траци од 35mm, подстакао је стварање тзв.
етног рафског филма.
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уметности лако могу да забораве овај део живота грађевине када поста
ну заслепљени њеним прелепим деловима.
Претпоставка изг рађена у социјално-структурном моделу с циљем
да прошири теорију и објашњење мора садржати оштру аналитичку раз
лику између антропологије и осталих дисциплина [Barrett 1988: 20]. Сви
приступи и теорије у антропологији односе се на природу, и узроци кул
турне промене и културне постојаности су примењиви на проу чавање
промене и традиције у уметничким стиловима [Hatcher 1999: 167]. Ан
тропологија дизајна укључује трансдисциплинарне форме истраживања
које се усредсређују на сложене контексте и интеракције, покривајући
узајамно дејство између људских и социјалних, економских и техноло
шких перспектива. Ово представља значајне промене за експанзију прак
се на начин да обезбеди сарадње преко етнографских методологија и увек
многоструко повећаног широког спект ра различитих теорија дизајна и
пракси [Wallace 2012]. Тумачење је заједничко историчарима уметности
и антрополозима. Антрополози уметности баве се уметничким формама,
као што су артефакти. Разумевање односа између човека и артефаката је
кључно за реконструисање модуса промена прошлих друштава, али исто
тако и за разрешење значења артефаката. Оно је, такође, битно за могуће
утемељење непроменљиве категорије која би кроз колективно деловање
у различитим периодима приближила однос између човека и артефаката
другачијем тумачењу музејске праксе.
Ант ропологија прави важну дистинкцију између нације и државе:
државе су политички организоване територије које су међународно при
знате, док су нације социјално организоване групе људи које деле етничку
припадност – заједн ичко порек ло, језик и култ урно наслеђе [Haviland
et al., 2010: 25]. Уметник Јозеф Бојс био је и нека врста шамана, највише
захваљујући непријатном искуству које је доживео за време Другог свет
ског рата, када се његов авион срушио. Бојса су спасили Татари шамани
у области Крима, која је у оно време била „ничија” земља између руског
и немачког фронта5. Такође, он је зак ључио и да су древни Келти посе
довали софистицирано знање о физичким и духовним енергијама [Tisdall
1998: 72]. Уметност, археологија и шаманизам су сједињени у Бојсовим
радовима. Његова мегалитска скулптура Крај 20. века може бити виђена
као метафора за преживљавање упркос привидном изумирању [Walters
2012: 307]. Антрополошки увид нам пружа могућност да сагледамо умет
ника из два угла. У првом случају, његово постојање се проу чава како
бисмо стек ли увид у узрок и сврху његовог постојања и његовог односа
према себи, другим људима и свету; у другом се анализирају чињенице
5

Обележја шаманизма као религијског феномена најјасније се мог у видети у Сибиру,
Монголији и унут рашњој азијској геог рафској области која се често назива Евроа зија. У
шаманском аним истичком поглед у на свет сви материјал и имају душ у, и у „измењеном
стању” је за шамане мог уће да пут ују ка ономе што се може назвати „горњи” и „доњи” свет
како би стек ли знање које се може искористити за лечење. То је ова способност да се опе
рише у друг им домен има пос тојања, што упућује на шаман изам као „техн ик у екс тазе”
[Eliade 1989: 200].
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до којих се дошло у току овог проучавања, што доприноси свеобухватни
јој анализи уметничког дела. Уметник током стваралачког процеса може
све више да открива себе, односно своје постојање. Дакле, мисао о посто
јању константно се прожима с осталим мислима и идејама које се умећу
у иконички садржај уметничког дела.
ПСИХОЛОШКИ ПРИСТУП У УМЕТНОСТИ
Значај и утицај психологије у стварању и анализи уметничких дела
је у приличној мери изражен, нарочито из разлога што се у овом случају
могу употребити: психолошки правац психоанализа и одређени психија
тријски аспекти, теоријски правац у психологији гешталт психологија,
грана психологије когнитивна психологија итд. Kарл Попер сматра да су
теорије које све објашњавају псеудонаучне, и по њему психоанализа не
пролази тест оповргљивости. Такође, замера јој што није довољно научна.
Емпиријска психологија (психоанализа) сувише је метафизичког каракте
ра и блиска филозофији [Popper 1963]. К. Јасперс критикује психоанализу,
да је постала нека врста верског покрета. По њему, проблем са психоана
лизом није зато што она није научна, него што уз неке елементе научности
садржи и елементе псеудофилозофије психоанализе [Jaspers 1950]. Међу
тим, емпиријски карактер психоанализе може бити само предност, а не
мана, у садејству емпиријских резултата с теоријским аспектом науке о
уметности. Ремек-дело мора да наиђе на одјек с неким суштинским аспек
том људске бриге. У психолошком смислу, ремек-дело има капацитет да
евоцира и представи неку дубоко значајну емоционалну компоненту, која
није укључена с неким посебностима историјског времена, него такође
има неки универзални значај. У историјском смислу, ремек-дело рефлек
тује главне психолошке преокупације доба [Trosman 1996: 68–69].
Покушавајући да идентификује ефекте Ван Гоговог менталног стања
на његовим сликама помоћу посматрања како су се аспекти његовог стила
живота, писања и сликања мењали с временом, посебно упоређујући ње
гова стања пре и после „инцидента с уветом” 23. децембра 1888. године,
Карл Јасперс је закључио да је Ван Гог највероватније имао шизофренију,
пре него прогресивну парализу. Овакав закључак донео је на основу тога
што је Ван Гог одржавао довољну способност доношења одлуке и самокон
троле кроз дуг период времена, упркос психотичним менталним стањима.
С друге стране, Манфред Бек (Beeck) одбацује дијагнозу шизофреније
код Ван Гога, наглашавајући како је тада појам шизофреније био још увек
нов и пристрасан, и да је основи Јасперсовог закључка недостајала јасност.
Бек је након проучавања цртежа својих епилептичних пацијената, који
садрже идентичне структурне елементе с онима у каснијим Ван Гоговим
радовима, дијагностиковао Винсента с икталним симптомом проузрокова
ним епилептоидним карактером [Suzuki and Matsuishi 2009]6. Код уметника
6
Цртеж и које су нац ртал и пац ијент и са шизофрен ијом тип ично се карактериш у с
недостатком просторног концепта, изобличењем форми, неод ређеном просторном дистри
буц ијом и кориш ћењем боје, што ствара хладан амбијент; објект и на цртеж има тêже да
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незадовољство реалном ситуацијом, односно појава психичке кризе, може
да проузрокује и већу пот ребу за апстракцијом. На Паула Клеа (Klee) су
тако негативано утицали догађаји који су се десили за време Првог свет
ског рата у којем је и он учествовао, као и погибија његових блиских при
јатеља који су погинули у том рату. Дакле, потреба за апстракцијом јавила
се делом и због тога, што у једном делу свог дневника Кле и описује.
Двозначност треће димензије присиљава посматрача да уложи додат
ни напор за разумевање објеката који имају такав карактер. Ово се може
успешно објаснити гешталт психолошким теоријама. Међутим, управо
ове двозначности и илузије производе увек исти ефекат на посмат рача,
тако да ови феномени могу да се користе као инваријанте и чврсте тачке
у даљим проучавањима. Када анализирамо проблем свести посмат рача
(који ту слику посмат ра) о простору у коме се фигура приказана на сли
ци налази, и свести о себи фигуре која се налази на слици, ми обично не
обраћамо толико пажње на могућност тумачења мисаоних процеса који се
одвијају у глави насликане фигуре. Дводимензионална, беживотна повр
шина нам на први поглед не улива довољно уверења да наизглед бежи
вотну фигуру приказану на слици третирамо као и сва остала жива бића.
Међутим, пројекција фиктивног елемента у реални свет пружа могућност
да човека на слици не тумачимо више само преко спољних чинилаца који
утичу на његово дефинисање, већ и путем пројектовања у његову свест.
На тај начин, насликана фигура престаје да буде само пасивни и неми
посматрач, она постаје и активни учесник у процесу структурне анализе.
Од 1950-их, када је интересовање за когницију оживљено приближа
вањима обради информације, за човеков учинак често се сматрало да тре
ба да буде погонски стимулус. Ово завештање из бихевиористичке тради
ције осветљава кроз, понекад више – понекад мање, јасне путеве – можда
најпознатији пример каснијег постојања дефиниције когнитивне психо
логије као студије „судбине улаза” [Hommel 2002]. Оно што занима пси
хологе 20. века јесте однос између „фиг уре”, односно лица, и „земље”
[Gombrich 1983]. На Ван Гоговој слици Аутопортрет са завијеним уветом
(1889) у првом плану је његов аутопортрет, док се у другом плану у одре
ђеној мери истиче јапанска графика на којој су приказане конкубине. Ауто
порт рет је урађен детаљно и контуре лица јасно се оцртавају. С друге
стране, лица конкубина урађена су само у основним цртама. Показало се
на многобројним примерима да се око најпре фокусира на лице. Оно што
је интересантно на овој Ван Гоговој слици јесте то што се и у првом и у
другом плану појављују лица. Овде се јавља проблем, јер око не може да
се у већој мери усредсређује на један од планова с обзиром на чињеницу
да је јак атрактор (лице) присутан и у једном и у другом плану. Тако ће
у једном трен утк у око бит и привикн уто на један, а у другом трен утк у
на други план. Све зависи од тога који ће садржај више привући пажњу
представе крај света или следећ и свет. С друге стране, пацијенти с епилепсијом склони су
да цртају детаље у било којем расположивом простору, препознавајући да је простор коначан.
Објекти које цртају теже да буду реа листичнији у поређењу са шизофреничним пацијентима
[Hommel 2002].
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посмат рача. Уметников аутопорт рет са завијеним уветом може да нам
пуно каже о околностима под којима је дошло до одсецања увета. То под
разумева да би нас занимало психичко стање у којем се уметник налазио
у том тренутку.7
ЗАК ЉУЧАК
Када је реч о егзактним ист раживањима уметности, под тим подра
зумевамо шире разматрање у историјском контексту свих чинилаца који
могу допринети емпиријски утемељеном разумевању уметности и исто
рије уметности. Могућност таквог разумевања повећава се како се пове
ћава број доказа о одређеним појавама. Егзактна истраживања такође укљу
чују већи број дисциплина чији резулати могу да се примене приликом
анализе, али исто тако и стварања уметничких дела. Историја уметности
бави се историјом у погледу тумачења догађаја који су претходили ства
рању уметничког дела, социологија јој предочава друштвене околности
у којима је живео и стварао одређени уметник, географска истраживања
помажу у лоцирању територије на којој је уметник стварао своја дела, фи
лозофија пружа уметности метафизички карактер, антропологија уокви
рује визуелне и вербалне репрезентације, а психологија помаже у анализи
личности ствараоца и емпиријским ист раживањима уметничких дела.
Будући да су у средишту проучавања друштвених наука различити аспек
ти социјалног живота појединца, и како уметничко дело ствара и тумачи
управо тај појединац, мултидисциплинарно ист раживање ових наука и
њихов значај у интердисциплинарном истраживању уметности предста
вљају нау чну основу за даље повезивање историје уметности с неким
другим дисциплинама.
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САЖ ЕТАК: Људи су од најстаријих времена чували и пош товали
простор. Разлози су били вишеструк и: друштвено-економски, правни и
религиозно-морални. Прецизне правне одредбе о заштити територија и
међа доноси „Душанов законик”. Српски средњовековни владари настоја
ли су да што богатије обдаре, али и заштите манастирска властелинства,
о чему сведоче сачуване повеље. „Молба” и „анатема” као делови повеље,
најбоље сведоче о жељи дестинатара (дародавца) да сачува све дароване
прилоге у целини. Средњи век, као доба дубоке побожности, повлачио је
за собом поштовање Цркве, њених институција, хришћанских светитеља
и симбола, те су санкције забележене у повељама имале снажно дејство.
Стари и Нови Завет преплављени су цитатима који се односе на поштова
ње туђег простора. Религиозно-митолошки корени страха као „бранитеља
простора” су веома стари. Приликом решавања имовинско-правних спо
рова (међа и граница одређеног простора) у средњем век у, на терен су
поред представника државне власти излазили сведоци који су полагали
„најстрашније” зак летве, у циљу што тачнијег утврђивања међа. Како би
се економски живот несметано одвијао, српски владари кроз цео средњи
век издавали су повеље Дубровчанима (и другим страним трговцима) које
су им омог ућавале неометан прелазак преко српских територија. Поред
материјалних казни, прецизно дефинисаних, њихова права су штићена
помињањем хришћанских узора и светитеља. Српски средњовековни вла
дари, најчешће, позивали су се на: Бога, Богородицу, Светитеља – пат рона
манастира, Страшни суд, Крст, Први васељенски сабор и Јуду. Они су код
људи изазивали страхопоштовање и доприносили су заштити простора.
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Међници су као граничне ознаке били поштовани из наведених разлога.
На другој страни, становништво се с респектом односило према оронима,
хидрог рафским, дендролошким и сакралним ентитетима.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: животни простор, заштита, религиозно-митолошки
фактори, српско средњовековно друштво, страх, санкција, анатема

Од најстаријих времена људска заједница посвећивала је посебн у
пажњу питању (о)чувања и заштите простора као битне детерминанте сво
је егзистенције и идентитета. Разлози за ову друштвену и уједно историј
ску појаву били су вишеструки, као и њихова манифестација. Извирали
су без сумње из унут рашњих законитости друштвених структура и њи
хових функционалних пот реба [Marinković 2012: 1467–1484]1. Прецизне
правне одредбе о заштити простора у средњовековним законицима, као
и у повељама српских средњовековних владара (аренга и санкција) увек
су подразумевале строге материјалне и духовне казне у случају његове
повреде. У овом раду настојаћемо да на основу ист раживања релативно
обимне дипломатичке, наративне и друге грађе (фолк лор, лингвистика)
идентификујемо и дамо свој суд управо о религиозно-моралним чинио
цима заштите средњовековног простора у српском средњовековном дру
штвеном миљеу.
О ЖИВОТНОМ ПРОСТОРУ ИЛИ DE SPATIO VITALE
Човеков животни простор (lat. – spatium, ii, m; – territorium, ii, n; рус.
– простóр м; итал. – spazio, m; нем. – Raum, der, es;) има многобројне
карактеристике – природне и друштвене2. На њега утичу геог рафски,
геоморфолошки, еколошки и биолошки фактори. Човекове животне потре
бе и природне одлике простора на којем живи међусобно су условљене
и вишеструко повезане.
Oд времена доласка на Балканско полуострво, Словени чија се егзи
стенција већ у прапостојбини примарно ослањала на пољопривреду, насе
љавају жупске пределе и речне долине, заштићене брдима и планинама
[Goršić 1929: 16–49; Седов 2013]. Према Вуку Стефановићу Караџићу –
који је своје мишљење, између осталог, заснивао и на дискурсу просвети
тељске интелектуа лне мисли која је значајну пажњу придавала геог раф
ско-климатским детерминантама друштвеног напретка – речени простор
је „осунчана зем ља, где ретко пада снег а када падне брзо се отопи”
[Караџић 1898³: 169]. Настањеност одређеног простора одређује више
1
О појм у простору у историог рафији, филозофији и социологији преглед даје Душан
Маринковић [Marinković 2012: 1467–1484].
2
Према Дивковићу латинска именица – spatium, ii, m. се тумачи као: „prostor, mjesto,
šir ina, obujam, veličina, duljina, spatia locr um, što je prostora na kojem mјestu” [Divković 1900:
997]; Чолић заступа исто миш љење [Чолић 1991: 480]; Руска именица – простóр м. пред
ставља: „простор, пространство, ширин у, пун у слобод у” [Грујић и Шубин 1965: 243]; Уп.
са – прострáнство „мн. прострáнства, прострáнств” [Станковић 2004: 241]; На италијанском
језик у – spazio, m. је „простор, размак” [Musić i Klajn 1992: 356]; Истог је значења немачка
реч: – Raum, der, es [Dinić 1963: 170, 349].
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елемената3. Географски положај и надморска висина условљавају људску
активност и делатност. Анализирајући специјалне услове живота у кршу,
Цвијић је констатовао „да карст врши осим тога и један нарочит утицај
који се на крају своди на хемијски састав кречњака, а такво дејство се
може запазити на зем љишту састављеном од нерастворљивих стена”
[Цвијић 1987: 196–390].
Ф. Рацел (Friedrich Ratzel) је, крајем 19. века, увео у науку термин
Lebensraum. Простор на површини земље представља истовремено фи
зичку категорију, али и „животни простор” људи јер чини његов оквир4.
Човек је „својим разумом постао знатно већи геолошки фактор него иједно
друго живо биће” [Радовановић 1959: 114].
Људи нису пасивни, већ активно делују на животну околину, мењају
је и адаптирају према себи. Од праисторије, човечанство настоји да прила
годи животу средину сопственим потребама. Животни простор и живот
на заједница узајамно су повезани у нераскидиво јединство [Славковић
1994²: 15–51].
С друге стране, обичајно право, законске норме и прописи, као и при
вреда одређују, тј. манифестују човеков однос према територији. Већ су
становници села у средњовековној Србији поштовали и с посебном пажњом
се односили према међама свог атара [Благојевић 1991: 10]. Поред економ
ског интереса, они су као целина имали обавезе које су испуњавали према
владару или држави. Село је сносило колективну одговорност за одређена
кривична дела, која се догоде у његовом атару. Свако село било је одго
ворно „за све што се догоди у сињору његовом” [Новаковић 1965²: 70].
Више кривичних дела улазило је у ову групу преступа. Одредбе Душано
вог законика индикативно пружају драгоцене податке за ову тему [Новаковић 2004²: чл. 20, стр. 158–159; чл. 99, стр. 204; чл. 111, стр. 213; чл. 145,
стр. 232; чл. 159, стр. 242; чл. 157, стр. 240–241; чл. 158, стр. 241–242; чл.
169, стр. 247; Бубало 2010: чл. 20, стр. 156; чл. 99, стр. 184; чл. 111, стр. 189;
чл. 145, стр. 204; чл. 157, стр. 209; чл. 159, стр. 209–210; чл. 169б, стр. 214].
Законска рег улатива заснована на симбиози обичајног и византијског
права доприносила je поштовању институције безбедности и сигурности
терена [Mažuranić 1922: 1602–1604; Благојевић 1971: 165–188; Ћирковић
1978: 84–85; ЛССВ 1999: 106–107, 586; Тарановски 2001: 258, 263, 265, 267–
271, 276, 281, 283, 285–286, 297–298, 302, 307, 313, 315, 333–335, 376]. Земљо
раднички закон („изабран” из законодавства цара Јустинијана) јасно пре
цизира поштовање обрадивих површина и крчевина, као и казне за пре
кршиоце. Већ чл. 1 предвиђа да земљорадник који „обрађује њиву треба
да буде праведан и да не преорава бразде суседа” [Благојевић 2007: 51].
Закон о рудницима деспота Стефана Лазаревића јасним и прецизним
одредбама настоји да прецизно дефинише подземну геометрију у српском
3
То су првенствено: светлост, топ лота, ваздушни притисак, кисеоник, близина вода,
храна – биљног и живот ињског порек ла [Миланковић 1948: 15–118]; Битан је међусобни
однос људи и спољашње средине [Милојевић 1937: 29–316; Милојевић 1950: 26–108; Јelen
1978: 20–125; Јовичић 1986: 20–219; Недовић 2008: 337–351].
4
Према Рацеловом учењу, свако размножавање и раст у суштини представљају уве
ћавање и умножавање органске масе, што је уједно и освајање простора [Ratzel 1891: 15–700].
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средњовековном рударству и евентуа лно избијање спорова спречи или
их минимизира. Тачно су утврђене границе „топионица” и „мерних поља”,
јер ово je једна од најважнијих грана привреде у средњем веку [Радојчић
1962: 38–41, 45, 56, 88–90; Марковић 1985: 13–15, 17, 23, 38, 43–45, 53].
„Рупа” односно „рударска јама је место” где најчешће станују ђаволи и
зли демони, према митологији. Као таква представља улаз у „доњи свет”.
Ако прихватимо синтагму да је законодавство једне друштвене за
једнице парадигма њеног културног и цивилизацијског развитка, конач
но и предуслов њене структ урне држав(отвор)ности, онда су наведни
примери „помена простора” у најзначајнијим законодавним кодексима
српских средњовековних владара, не само потврда ове тезе већ и речит
доказ да је простор као реа лни и друштвени, односно, законодавни појам
њен нераскидиви део.
КОРЕНИ СТРАХА КАО ЧУВАРА ПРОСТОРА
– БОЈАЗАН ОД ПРОК ЛЕТСТВА
На феномен поштовања простора код средњовековног човека као и
његових далеких предака снажно су деловали и религиозно-митолошки
разлози. Спрега ових чинилаца уткана је у етнологију, културу и историју
једног друштва и надасве његов менталитет, као појаву дугог трајања у
својој бити отпорну на промене [Le Gof 1997: 101]. У том погледу Срби
нису били изузетак. Заштита простора речито се очитује у српским сред
њовековним повељама, записима, на епиг рафским натписима као и у
наративним изворима. Анализи овог сегмента прворазредене грађе биће
посвећен даљи сегмент нашег ист раживања.
Феномен проклињања покреће „дубинске силе које надилазе човека”
[Rječnik biblijske teologije 1980: 1011]. Страх од проклетства уједно се јавља
и у функцији заштите простора. У хришћанској традицији (и теолошкој
докт рини), страх блокира човекове виталне функције. Његов антипод је
„благослов”. Бог „благослови” човека и жену: „Рађајте се, множите се и
напуните земљу, и владајте њом, и имајте власт над рибама морским и
над птицама небеским, и над свим животињама које се по земљи мичу”
[Пос. 1, 27–28]. Оно је саткано од опроштаја: „Благосиљајте оне који вас
гоне, благосиљајте и не куните” [Рим. 12, 14] и љубави: „Љубите непри
јатеље своје, и молите се за оне који вас гоне” [Мат. 5, 44]. Према Старом
завету Господ се обраћа Авраму: „Благосиљаћу оне који тебе благоси
љају, и проклећу оне који тебе проклињу” [Пост. 12, 3]. Из страха, у ноћи,
када се по целом Египту чуо лелек јер није постајала кућа без мртваца,
фараон моли Мојсија и Арона: „Идите и служите Господу као што сте ка
зали. Узмите и овце своје и говеда своја, као што казасте; идите и благо
словите ме” [Изл. 12, 30–32].
Стари и Нови завет преплављени су цитатима који се односе на по
штовање туђег простора: „Бог рече: Нека буде простор између вода, да
раставља воде од вода” [Пост. 1, 6]; „Господ кућу охолог обара, али удо
вици утврђује међу” [Посл. 15, 25]; „Не помичи стару међу, не погази њиву
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сирочади, јер је јак осветник њихов, браниће од тебе он њихово право”
[Посл. 23, 10,11], итд.
Многобројни обичаји и народна веровања – преточена у законодав
ство, још од антике везани су за ову проблематику. Уколико би неко по
мерио или оборио камен међаш у Риму у доба (легендарног) краља Нуме
Помпилија (по предању 715–673 п.н.е.), на њега је бацано прок летство:
„Ко преоре камен међаш нека је прок лет и сам и волови му!” [Куланж
1956: 347, нап. 26]. Премеђаш који дотакне „терм” раоником плуга тре
бало је да буде жртвован и предат „подземним боговима” [Барјактаровић
1952: 37–38]. Међе кућа, њива и земље биле су неприкосновене и према
Етрурском закону. Човек који „дирне или премести међу, биће осуђен од
богова, његова ће се кућа растурити, његова земља неће више производити
плодове, удови кривца покриће се чиревима и распасти” [Куланж 1956: 47].
Према Платону нико није смео да дира у међу која одваја две суседне њиве,
јер је она „непомична”. Често се сматрало да „камен међаш” раздваја „при
јатељство од непријатељства” [Куланж 1956: 347, нап. 27].
У Дечанима постоји фреска на којој је премеђаш везан око струка и
обешен. Око врата му виси воденичарски камен, а о ногама рало [Петровић и Бошковић 1941: табла 279]. Помицање или одузимање од суседове
земље не сматра се само правним преступом, већ једним од најтежих мо
ралних и верских грехова.
Грбаљски статут предвиђа: „Ко би помакао мргин, то јест прихватио
туђе земље уза своју, да му се убију волови орачи и кнежина поједе.” [Новаковић 2005²: 105, чл 8].
У њиховој основи налази се „страх”, најпре од виших сила, демона
и злих бића5. Средњи век као доба дубоке побожности условио је код Срба
поштовање хришћанских светитеља и симбола. То је раширена појава и
у каснијем периоду.
ДУХОВНА САНКЦИЈА У СРЕДЊОВЕКОВНИМ ПОВЕЉАМА
Српски средњовековни владари настојали су да што богатије обдаре,
али и заштите манастирска властелинства, о чему сведоче сачуване по
веље. Њихове аренге, поред теолошке, реторске и књижевне функције,
расветљавају мотиве дародаваца и дају одређени увид у политичку ситуа
цију. Диспозиција представља најважнији део средњовековне даровнице.
Садржи правни чин, материјални или морални објект који се даје дести
натару. Јасно се дефинишу и прецизирају дарована имања и уступљена
права. Наводе се имена приложених села, планина, кат уна, заселака,
виног рада, односно свих обрадивих и необрадивих површина, често с
прецизно назначеним пог раничним ентитетима. Писана је за практичне
потребе. Бележе се међе на терену, куда пролазе, где воде, одакле излазе.
5
Латинска именица – timor, oris, m. [timeo] – тумачи се као „1) bojazan, strah, belli magni;
t. de illo meus externus, od izvanjskog” [Divković 1990: 1071]; Израз – terreo, ui, itum означава
„1. strašiti, plašiti, naterati koga u strah; 2. plašiti, uplašiti, poplašiti” а – terr ito [intez. od terreo]
– „strahopoštovati, strašiti” [Divković 1990: 1063, 1064].
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Од прецизности и јасноће тих делова зависило је тумачење појединих
права па је стога морала и бити писана разговетним народним језиком у
коме преовладава терминологија намењена корисницима тих докумената.
„Молба” и „анатема” као делови повеља српских владара најбоље
сведоче о жељи дестинатара (дародавца) да сачува дароване прилоге у це
лини. Коначно, ова дипломатичка пракса била је присутна и у владарским
дворским срединама широм хришћанске Европе. У погледу њихове функ
ције без тешкоћа може се направити паралела са санкцијама у оновременим
повељама српских суседа, угарских краљева из династије Арпадовића
[Szentpétery 1930: 20]. Духовне санкције су наиме имале снажно дејство,
јер је просечан средњовековни човек и поданик истински респектовао
цркву, њене институције, имагинарну моћ хришћанских светитеља и сим
бола, или се према њима у најмању руку односио са страхопоштовањем.
На тај начин, посредно на први поглед, али у погледу социјалне функције
примарно, духовне санкције су штитиле границе и међе (црквеног и сваког
другог) простора. Казне за непоштовање граница су, како смо већ истакли,
најчешће биле духовне, али понекад и материјалне. Примери су много
бројни и овом приликом ћемо навести оне најиндикативније као каракте
ристичну илустрацију размат ране друштвене појаве. Будући да се непо
вредивост простора те његових граница и међа односила превасходно на
обрадиве земљишне поседе, а они су у средњем веку били, како то конста
тује у својој Средњовековној цивилизацији Западне Европе Жак Ле Гоф,
„основица свега” – дакле извор егзистенције, свеопштег напретка, друштве
ног статуса и политичке моћи – пракса српских владарских повеља је тим
више разумљива и комплементарна с епохом у ширем европском контексту
[Le Goff 1974: 88].
Светостефанска хрисовуља краља Милутина садржи веома дугу и
стилски укомпоновану „молбу”, која на речит начин сведочи о жељи ауто
ра да се његова воља и захтев испуни [Станојевић 1922: 1–48]. Чак чети
ри пута, један од највећих владара лозе Немањића, упот ребљава глагол
„молити”, да оно што је доделио манастиру не би разорили или уништили
наследници и потомци. Након тога следи веома детаљна санкција. Ако
се неко ипак дрзне силом да разори или уништи оно што је даровано ма
настиру, треба да очекује најоштрију духовну казну. Таквој особи Господ
Бог одузеће милост, прети да га убије сила часног крста, пресвета Бого
родица му је супарница и примиће прок летство од светог Јована Крсти
теља, 12 апостола, 318 светих отаца у Никеји, Св. Стефана, Св. Симеона
и Саве [Ковачевић 1890: 9–10; Зборник средњовековних ћириличких повеља
и писама Србије, Босне и Дубровника, књ. 1, 2010: № 125, 469]. Потом сле
де два врло карактеристична библијска цитата: „Идите од мене, проклети,
у огањ вечни, спремљен ђаволу и анђелима његовим” (Мт 25, 41) [Станојевић и Глумац 1932: № 967, 1006, 1626, 1796, 1803, 1835] и „Крв његова
на нас и на децу нашу” (Мт 27, 25)6.
6
То је један од најчешће коришћених цитата из Новог завета у повељама српског сред
њег века. [Станојевић и Глумац 1932: № 1575, 1589, 1600, 1606, 1607, 1613, 1618, 1627, 1658,
1667, 1675, 1697, 1707, 1710, 1745, 1770, 1771, 1780].
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Веома развијену, дугу и снажну духовну санкцију садржи Хрисову
ља краља Душана о даривању манастира Св. Николе Мрачког у Орехову
манастиру Хиландару, настала 1339. године. У жељи да његово даривање
остане нетакнуто, свим прекршиоцима потоњи српски цар прети проклет
ством „од дванаесторице светих апостола, и четворице јеванђелиста, и од
318 отаца никејских, и од светога Симеона и Саве” као и од „збора Матере
божије Светогорске и од светог Николе чудотворца” и од самог владара.
Такав ће бити саучесник „Јуди, издајици Христовом и онима који рекоше:
Крв његова на нама и на чедима нашим”. Примиће вечно прок летство
„од свих који су Бог у угодили у овом веку и у будућем” и никад неће
бити „благословен”. Овде је заиста снажно изражена жеља дестинатара
да сачува даривање [Новаковић 2005, 406–407; Actes de l’Аthos, Actes de
Chilandar II 1915: № 29, стр. 468–469; Душанић Марјановић 2003: 55–68].
Према хрисовуљи цара Стефана Душана за Хиландар о Лужачкој
метохији (18. јануар 1347) уколико се неко „дрзне” да повреди међе да
рованих прилога, таквога треба да „уништи Господ Бог и пречиста Мати
Његова у дан Страшнога суда, да га порази сила часнога животворног
крста Господњег, да је проклет од 318 светих и богоносних отаца никејских,
од четворице јеванђелиста и [...] од царства мога да није благословен”
[Соловјев 1926: № 68, 144; Живојиновић 2006: 102–104].
Деспот Јован Угљеша приложио је Хиландару село Акротир и катун
Зарвинице (1. септембар 1370 – 31. авг уст 1371. године). За све који се
„дрзну” да „разоре” или „отму” даровано од манастира, „наговором људ
ским или пак лукавством ђавола” предвиђено је да их „разори Господ Бог
и преч ис та њег ова Мат и”. Поразиће их „сила часног и живот ворећег
крста”. Прети им проклетство од „318 светих и богоносних отаца који (беху)
у Никеји и од свих православних хришћана”. Такви ће бити прибројани
„Арију и Јуди издајнику” [Бојанин 2008: 99–112].
Повеља монахиње Јевгеније (кнегиње Милице) манастиру Великој
Лаври Св. Атанасија на Светој Гори садржи клетву за све оне који повре
де територије које су „ухатарили” Шишат и Зуб. Веома је детаљна: „Ако
ли се неко нађе и усуди да уништи” оно што је утврђено повељом „нека је
проклет од Господа Бога и Пречисте Господарице Наше Богородице”. На
Страшном суду биће му противник „Свети и богоносни отац наш Ата
насије Атонски”. Биће „прок лет од триста и осамнаест Светих Отаца
Никејских” а судиће му се с „Јудом и с онима који су разапели Христа”
[Новаковић 2005²: 496–497; Анастасијевић 1922: 8–10; Младеновић 2007:
№ III/2, 229–235].
Пошто је приложио четири села (Куриловаја, Вранково, Чалудовац
и Буљани) Лаври Св. Атанасија у повељи која је издата 5. јануара 1407. го
дине деспот Стефан Лазаревић предвиђа за оне који „униште” или „пре
иначе” његову вољу да буду прок лети „од Господа Бога Сведржитеља и
од Пречисте Његове Богоматере, од силе часног и животворног крста,
Светих и Свехвалних Врховних 12 Апостола и од 318 Светих и богоно
сних Никејских отаца увек угодних Бог у” [Младеновић 2007: № III/3,
237–24].
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У Хрисовуљи цара Уроша манастиру Хиландару о дару кал уђера
Романа (11. март 1365), владар наглашава да све мора остати „неповређено
и неоштећено”. Уколико неко покуша да „оштети или развори” и најмању
„црту” која је записана, биће убијен и поражен од „сведржитеља Господа
Бога и пречисте његове мати и силе часног животворног крста”. „На стра
шном суду” противник ће му бити „мати Божија хиландарска” а од вла
даревог царства неће бит и „благословен” [Mik losich 2006³: № CLIII,
171–173; Новаковић 2005²: 441–442; Михаљчић 2006: 139–148].
Сремски Бранковићи, иако у тешким материјалним и политичким
приликама, по узору на своје владарске претходнике, такође су богато
даривали цркве и манастире. Повеља деспота Ђорђа, Јована и Ангелине
Бранковић манастиру Св. Павла (3. новембра 1495) садржи кратку али
ефектну санкцију. Уколико се неко „дрзне” да даровано „прекине”, биће
„прок лет” од „Господа Бога и од Пречисте Богородице и од свих светих
и од светог Георгија, и под епитимијом светих ктитора” [Miklosich 2006³:
№ 462, 539–541; Новаковић 2005²: 533; Мит ровић 2007: 209–217].
ЗАК ЛИЊАЊЕ НА ТЕРЕНУ ПРИЛИКОМ РЕШАВАЊА
ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ СПОРОВА
У доба када је дошло до умножавања властелинства, владари су на
стојали да заокруже међе и при томе не повреде границе суседних посе
да. Користили су различите правне радње – „откуп”, „замену”, „размену”,
„трампу” или су давали „од својега”. Међутим, под одређеним околно
стима, долазило је до повреда простора и његовог узурпирања.
Приликом решавања имовинско-правних спорова (међа и граница
одређеног простора), на терен су поред представника државне власти
излазили и „добри људи”. Они су познати и под следећим називима: „ста
риници”, „клетвеници”, „старци”, „сведоци”, „старци” и „знани мужеви”
[ЛССВ 1999: 701–702]. Подразумевало се да уживају „грађанску част”
[ЛССВ 1999: 161–162]. То су честити, часни, угледни, поштени, непороч
ни људи, најчешће из суседних места који су сведочили о границама.
Добро су познавали терен. Њихова улога била је од пресудног значаја при
ликом решавања спорова око међа. Они су заправо посредници између
парничних странака [Станојевић 1924: 1–25]. Без обзира на то што су
уживали опште поверење, на терену су се – како знаковито сведочи текст
повеља – зак лињали „најстрашнијим зак летвама” [Перић 1921: 11–25].
Тек после тог чина, искази „добрих људи” су уживали опште поверење.
Полагали су „заклетву”. Њом се потврђује да ли је нешто учињено или не
(премеђавање или узурпирање), при чему треба имати на уму религијски
фактор, односно „страх од казне”: Бога, Богородице, светитеља и светих
знамења [Тарановски 2002: 588–589; Марковић 1921²; 53–56; Јанковић
1957²: 115; Ђаповић 1977: 18–23; ЛССВ 1999: 204–205].
На пример, сачувана је једна за нашу тему врло занимљива пресуда
(од 12. јануара 1454) о разграничењу поседа између хиландарских села Хоче
и светоарханђеловског села Јанчишта [Соловјев 1926: № 128, дат. 1454, стр.
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214–215]. Пред „отроком” Николом Владовићем, „на првом студенц у”
положили су заклетву „12 знаних мужева” и „три попа”. Отрок у средњем
веку може да означава „дете”, „роба” и „слугу монаха, поверљивог слу
жбеника који обавља одговорне послове”. Ђорђе Бубало је детаљно ана
лизирао овај проблем и дошао до још једног тумачења „уског, строго
техничког значења термина отрок као јавног органа са судским надлежно
стима” [ЛССВ 1999: 483–485]. Пошто су указали на међе, зак лела су се
и „24 стариника”. Правилно су означили међе да не би били „прок лети
од Господа Бога и пречисте Богоматере”. Неће их убити „сила часнога
крста”, као ни „враг” њихове душе, јер су исправно поступили. У конкрет
ном случају забележен је велик број учесника јер су се спорила два угледна
средњовековна манастира. Према Душановом законику, чл. 151 предвиђа
да „за велико дело буде 24 поротника, а за помању кривицу да буде 12 по
ротника, а за мало дело 6 поротника” [Новаковић 2004²: чл. 151, стр. 236–
238; Пурковић 1940а: 78; Бубало 2010: чл. 151, стр. 206–207].
У доба краља Стефана Дечанског, вођен је спор око територија изме
ђу манастира Хиландара и синова тепчије Хардомила. Повеља је издата
у Сврчину, 6. септебра 1327. године [Šafarik 1873²: 94–96; Новаковић 2005²:
№ 11, 397–398; Actes de Chilandar, Actes Slaves II 1915: № 15, 449–451; Ми
шић 2004: 3–18]. Дмитрар и Борислав, синови поменутог тепчије узурпи
рали су атар хиландарског села Косорића7. На терен су изашли пристав
Градислав Војшић и 12 стариника – жупљана8. Пре утврђивања граница
„поуздани људи” су на спорном простору положили „страшну заклетву”
пред представником државне власти: „Биће прок лети од Господа Бога и
пречисте Матере божије” њихови домови и деца уколико „криво” буду
сведочили „(о томе) где је вечна међа хиландарске земље и брда са Косо
рићима” [Actes de Chilandar, Actes Slaves II 1915: 449–450; Мишић 2004:
8]. На самом крају повеље, поред материјалне (уколико неко, било „вла
стелин велики или мали или ма ко други” поквари оно што је утврђено
треба да плати 500 перпера, да се „распе и казне” и смат ра издајником)
налази се и духовна санкција. Таквога ће разорити Господ Бог и пречиста
Мати божија хиландарска у дан страшнога суда Христова, убиће га сила
часног и животворног крста, примиће прок летство од четворице јеван
ђелиста и 318 светих отаца у Никеји и биће у друштву Јуде.
Између Хиландара и руског манастира Св. Пантелејмона (Русика)
вођен је спор 1375/1376. године пред господином Константином Драгашем
[Actes de Chilandar, Actes Slaves II 1915: № 59, 533; Соловјев 1926: № 84,
169–171]. На терен су изашли епископ струмички (водички) Данило, вел
бушки (бањски) епископ Григорије, пристав струмичког кефалије Даби
жива Станко и „стариници”. Пре него што су показали спорне земље
Симона Прће, два епископа су „добре људе” из околине заклела „да буду
7

Данас је то село Косурић код Пећ и, јуж но од насеља Петерч [Пурковић 1940б: 105].
Челник Градислав уживао је „јавн у веру” и поседовао извршну власт. Његово све
дочење имало је снаг у званичне исп раве. Челници су учествовали у имовинско-правним
споровима око утврђивања међа између манастирског властелинства и краљеве властеле
[Благојевић 1997: 213].
8
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благословени а не прок лети” они и њихови домови уколико исправно
поступе. Истом приликом утврђена је међа села Просеникова9. Струмич
ки епископ Данило заклео је „страшним заклетвама бољаре” града Стру
мице да тачно покажу и утврде међе поменутог села10. Они су се зак лели
„сви до једнога” и „указали” су на праву међу [Соловјев 1926: 171]. У
истом периоду вођена су још два спора праћена полагањем „велике за
клетве”, пред нареченим господином Константином.
На простору Србије, Црне Горе и Славоније у 19. веку, пазило се на
тачно и прецизно утврђивање граница приликом спорова из страха од
неке тешке клетве. Милан Милићевић забележио је више занимљивих
прича на ову тему, у Јагодини, Тимоку, Златибору, Гружи и области Ко
лубаре11.
СЛОБОДЕ КРЕТАЊА СТРАНИХ ТРГОВАЦА У КОНТЕКСТУ
ЗАШТИТЕ ПРОСТОРА И РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ
Религиозно-морални феномен заштите средњовековног простора
може се као делотворно средство претње сасвим конкретно препознати
и у привилегији заштите слободе кретања, бар у смислу поделе права на
простор с одабраним лицима од стране врховног господара конкретне
земље (простора) – средњовековног владара. Разлог ове појаве уско је везан
с економском конјунктуром средњовековног друштва у којем је промет
људи, (махом луксузне и скупоцене) робе и добара с иностранством пред
стављао језгро благостања друштвене елите. Наиме, како би се економски
живот несметано одвијао, српски владари кроз цео средњи век издавали
су посебне привилег ијалне повеље Дубровчан има и друг им стран им
трговцима. Оне су им омог ућавале неометан прелазак преко српских
територија. Поред материјалних казни, прецизно дефинисаних, њихова
права су штићена позивањем на хришћанске узоре и светитеље.
Краљ Стефан Радослав (4. фебруар 1234) потврдио је ранија права и
привилегије Дубровчанима издате од стране његових претходника. Том
приликом у владарском документу истакнуто је да ће свима који не буду
поштовали његове одлуке судити „Бог”, „света Богородица” и „крст ча
сни” [Miklosich 2006³: № 23, 19; Соловјев 1926: № 18, 26–27; Стојановић
1929: № 13, 11–12; Зборник средњовековних ћириличких повеља и писама
Србије, Босне и Дубровника 2011: № 27, 129–130].
Према повељи краља Стефана Драгутина дубровачким трговцима
(дат. повеље 1277–1281) гарантују се права и привилегије, а ко се „дрзне”
то да повреди, „примиће гнев и наказаније” [Miklosich 2006³: № 51, стр. 50;
9

Данас је то истоимено село код Струмице [Пурковић 1940б: 132].
Бољар је повремен назив за властелина у средњовековној Србији, Босни и Дубров
нику. Као повлашћен сталеж озакоњени су велика властела, властела и властеличићи [ЛССВ
1999: 56].
11
Бацане су клетве на човека који показује међу. На територији Златибора се говорило:
„Ако право не казао, никада среће ни имао! Убио га Бог, и никад своје деце не видео!” [Милићевић 1878: 211–212]; Јанчарева, на самом почетк у 20. века пише: „Најбоље је засадити
живу међу јер она не лаже”; Уп. [Bogišić 1874: 35; Филиповић 1949: 114; Пет ровић 1948: 314].
10
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Новаковић 2005²: 156; Стојановић 1934: № 34, стр. 33–34; Зборник сред
њовековних ћириличких повеља и писама Србије, Босне и Дубровника 2011:
№ 81, стр. 275–276].
Краљ Стефан Дечански потврђује 25. маја 1326. Дубровчанима сло
боду кретања, попут његових „родитеља и прародитеља”. Повељом се
утврђује и материјална надокнада за причињену штету. Ако се деси да
неко „учини нажао” трговцима и лађама, „примиће гнев и наказаније од
краљевства” владаревог и платиће штету у износу од 500 перпера [Miklo
sich 2006³: № 81, стр. 85; Новаковић 2005²: № 31, стр. 163–164; Стојановић
1929: № № 47, стр. 41; Порчић 2007: 19–34].
„НАЈПОШТОВАНИЈИ” ПОГРАНИЧНИ ЕНТИТЕТИ
ПОСМАТРАНИ КРОЗ ПРИЗМУ МИТОЛОГИЈЕ И РЕЛИГИЈЕ
У дискурсу средњовековних српских дипломатичких извора, погра
нични ентитети били су релативно многобројни. Без њих не би било гра
ница, а тиме ни властитог простора, као ни простора уопште [Zanini 2002:
17]. Неколико њихових група је међутим било посебно поштовано у по
гледу дефинисања, дивизације и неповредивости простора. У ред таквих,
„најпоштованијих” ентитета спадали су хидрог рафски међници, орони
ми, дендроними и сакрална обележја.
Хидрог рафски међници – хидроними (река, студенац, бара, локва,
млака, сопот, стубла, поток), често се јављају у функцији пог раничног
ентитета. За неке од њих везана су нарочита веровања из којих произи
лази њихова „недодирљивост” и немогућност скрнављења.
Стари Словени веома су поштовали воду, о чему дају податке Псеу
до-Маврикије, Псеудо-Цезарије и Прокопије. Она одваја „свет мртвих од
света живих” [Српски митолошки речник 1998: 380]. На њој се обављала
„панспермија”, мешовита или даровна жртва прецима, јер у њој, према
митологији, бораве душе умрлих. Сретен Пет ровић наводи да је велика
магијска моћ „проточне воде” [Петровић 2004: 172]. Веровало се да ђаво
живи у води, крај дубоке реке, вирова, воденица, а према бајкама змајеви
или дракони [Словенска митологија 2001: 467].
Студенци, бунари и извори од старине су били места окупљања и
средишта различитих култова. Често су душе предака замишљане у из
ворској или бунарској води. Многи извори су лековити, а за неке се ве
рује да су чудотворни [Српски митолошки речник 1998: 214]. Као што се
јавља у функцији међника, бунар према митологији представља пог ра
нични простор, тј. везу с оностраним светом [Словенска митологија 2001:
58–59].
Ороними – планине, брда, брежуљци, врхови брда и планина, главе,
гребени, литице, стене, хридине, стрмине, ртови, долине и пољане тако
ђе се јављају у својству међника прилога. Разг раничење неког простора
природно је условљено конфигурацијом земљишта [ЛССВ 1999: 391–392].
Међутим, према народној традицији и схватању, планина је дивљи или
„неомеђени” простор у који се терају нечисте силе. Тако је незаобилазни
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скрбник српске народне традиције Вук Стефановић Караџић забележио
пословицу „Планина је и гладна и хладна” [Караџић 1900: № 4902, стр.
311]. Према бројним, обично међусобно веома сличним легендама поте
клим из истог архиобрасца, „божанство Свети Сава” сазивао је о одре
ђеном празнику све вукове у планину и слао их у суседне торове како би
се нахранили [Чајкановић 1994б: 451–462].
Врхови брда и планина јасни су и прецизни природни међници. Та
места, према српској митологији, представљају станишта вила загорки
ња и божанстава. Смат рало се да ноћу по месечини виле на њима певају
и играју у колу. Према неким веровањима, на „врховима брда небо се осла
ња на земљу” [Српски митолошки речник 1998: 116–117].
Дрво (ărbos, –ŏris f.) је природни међник (бор, бреза, буква, врба, глог,
граб, дрен, зова, јабука, јасен, јасика, јела, крушка, леска, липа, оскоруша,
орах, топола, трн, храст–дуб, цер). Може бити самоник ло или засађено
од стране човека, а на међи се јавља као усамљено или у групи. Код сло
венских и многих других народа распрострањено је веровање да дрво,
растиње и сви облици у природи имају душу. Још је М. Р. Барјактаровић
забележио да се стабло воћке остављало на међи само „ако се на диоби
земље ту и затекло” [Барјактаровић 1952: 59]. Дрво – запис сматра се све
тињом јер се везује за одређено божанство или хришћанског свеца [Срп
ски митолошки речник 1998: 154].
Још су антички Грци сматрали да бор симболизује бесмртност душе
и вечност [Софрић 1912: 17–18]. Према српској и словенској митологији,
бор је изузетно сеновито и валовито дрво [Чајкановић 1994а: 34–36]. То
је „дрво оног света” и седиште људских душа уколико само изникне на
гробу покојника.
Бреза поседује изразиту апот ропејску моћ – од ње зазиру вештице
и друге демонске силе [Чајкановић 1994а: 44–45]. Веома је поштована код
свих словенских народа, а нарочито код Лужичких Срба, Чеха и Руса,
као „срећно” дрво и заштитник од зла [Софрић 1912: 45–48]. Уочи Иван
дана и Пет ровдана, у неким крајевима Србије гранчице овог дрвета ста
вљане су на куће као заштита од грома и олује, или се пак од њих палила
ват ра с истим функцијом.
Код Срба је било раширено веровање да се виле рађају на буковим
гранчицама [Чајкановић 1994а: 44–45]. У митологији и религији већине
индоевропских народа врба заузима посебно место јер симболизује раст,
здравље и делимично – плодност [Чајкановић 1994а: 50–51; Софрић 1912:
70–75]. Њено пруће карактерише напредак. Код хришћана континенталне
Европе, а такође и код Срба, и данас се празнује Лазарева субота – Врбица,
када се врбине гране посвећују у храмовима. По среди је обред који ве
роватно своје корене вуче из предхришћанске религиозне традиције свет
ковања доласка пролећа.
Глог представља најјаче, најмоћније и најсигурније средство у бор
би против злих демона. Од глога и његовог трња зазиру нечисте силе. У
неким крајевима ставља се на кућна врата зарад одбране од вештица. Вук
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Стефановић Караџић писао је о упот реби глога у борби против вампира
и вукодлака12.
Граб је посебно поштовано дрво у српској и словенској митологији.
Смат рало се да доноси срећу, а у неким крајевима сечен је као бадњак
[Српски митолошки речник 1998: 130]. Чајкановић, анализирајући дрвеће
повезано с божанством брака, зак ључује да граб симболизује законити
брак. Постојало је веровање да ће се око девојке која носи грабову гран
чицу „грабити момци”.
Због своје јаке улоге у традиционалној култури Срба, Бугара и Ма
кедонаца, дрен се јавља се као међник средњовековног простора. Јак је
апотропајон. Представља симбол здравља, снаге и младости. Код Срба се
жели да људи буду „здрави као дрен” [Милићевић 1894: 283, 286, 287, 293].
Према српској митолошкој традицији, јабука је симбол плодности,
потомства, напретка, среће и честитих намера. Карактеристична је за
панспермију, тј. мешовиту жртву – жртву у свим плодовима.
У словенској култури јасен има изузетну заштитну моћ, па је од дав
нина био предмет нарочитог поштовања [Софрић 1912: 118–126]. Сматра
ло се да виле воле да седе на његовим гранама, „јер на то дрвеће врагови
не смију”, тј. нема страха од опасности [Чајкановић 1994а: 103–104].
Бог је прок лео јасику јер је „дозволила” мучитељима Исуса Христа
да од њеног дрвета направе крст на којем су га потом разапели, као и
ексере којима су га за крст закуцали. У словенским обредима неретко је,
као нечисто дрво, коришћена за успостављање контакта са злим силама.
Смат рало се да на њој бораве многи демони. На местима која обилују
јасиком „витлају” и „шетају” ђаволи. Инструмент је за демонске радње
[Српски митолошки речник 1998: 225].
Веровања у вези са стаблом јеле потичу од давнина и позната су свим
словенским народима. То је космичко дрво. За ово стабло везано је нај
дубље религијско поштовање, јер представља симбол дуговечности и ле
поте. Према легенди, Свети Сава је у дубокој старости сео под јелу да се
одмори. Тада га је Бог позвао к себи, да се с тог места узнесе на небо, а
јелу благослови да буде зелена и лети и зими [Чајкановић 1994а: 106–107].
Верује се да на њеном дрвету бораве горске виле. Павле Софрић бележи да
је код Срба Јела или Јелка једно од најомиљенијих имена [Софрић 1912: 132].
Према народном предању, крушка је сеновито дрво око кога се оку
пљају зли демони, вештице и ђаволи [Српски митолошки речник 1998:
124–126]. Често се јавља као пог ранични ентитет у средњовековним по
вељама.
Од давнина, леска је поштована као свето дрво. Употребљавала се у
магијским обредима. Служила је као заштитник. На гранама леске, пре
ма митологији, радо одседају виле „јер на то дрвеће врагови не смеју”, а
12
Уколико се народ за некога увери да је вукод лак, одлази се на гробље и „онда се
скупе сви сељаци с глоговим кољем (јер се он само глогова коца боји): за то говоре кад га
спомен у у кућ и: ’на пут у му броћ и глогово трње’ (јер су и бротњаци пок ривени глоговим
трњем), па раскопају гроб, и ако у њем у нађу човјека да се није распао, а они га избод у они
јем кољем, па га баце на ват ру те изгори” [Караџић 1994: 168].
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негде је због изузетних особина зову „божија сестрица” [Тројановић 1990:
68, 75]. То је дрво знања и здравља.
Код свих словенских народа липа је поштована као свето дрво. Висо
ке старе липе традиционално су се налазиле поред цркава и храмова. О
високом религијском значењу липе сведочи и чињеница да се од ње изводи
„живи огањ”, који се упот ребљавао за обнављање ват ре, за лустрацију
људи и стоке и као лек против многих болести. Код Источних и Западних
Словена, липа је тесно везана за православни култ и хришћанске легенде.
Грех је био посећи дрво липе [Софрић 1912: 148].
Плод ораха (рус. орех) је коштуњав, користи се у исхрани и народној
медицини. До данашњих дана раширено је веровање да не ваља заспати
под стаблом овог дрвета, јер је његов хлад лош. Још у раном средњем веку,
Словени су смат рали да се на ораху окупљају вештице и зли духови. То
је дрво подземног света [Чајкановић 1994а: 159–160; Српски митолошки
речник 1998: 339]. Уколико млад човек посади орах и дрво се осуши, сма
трало се да ће он умрети [Софрић 1912: 175].
Веровало се да је тополу Богородица прок лела, те јој стога лишће
лелуја и без вет ра до данашњих дана [Софрић 1912: 210–211].
Храст заузима „главно место у словенској дендрологији” [Словенска
митологија 2001: 567–569]. То је дрво бога громовника Перуна. За неке
храстове, слично као и за нека друга шумска стабла, веровало се да су се
новита. Ту се убрајају и сви записи који се нису смели посећи, јер би онај
ко то учини могао одмах умрети, или би дуго боловао и умро [Чајкановић 1994а: 206–208; Српски митолошки речник 1998: 453]. Око храста
извођени су литијски опходи.
Сакрални ентитети (гроб, крст, црква) су од праисторије до данашњих
дана изазивали дубоко поштовање код свих словенских народа.
Гроб је свето и табуизирано место. Ту се наставља живот, али у свету
„испод земље” [Кнежевић 1953–1954: 585–591]. Уколико се неки човек нађе
у невољи, склањао се на туђи гроб. Ту је био заштићен, јер се смат рало
да мртви имају натприродне моћи [Чајкановић 1926: 76–79]. Скрнављење
гробова је најтежи религиозни и морални преступ, те је њихова улога у
систему заштите простора била огромна.
Крст (krestý, σταρός, crŭx, -ŭcis, f.) је сакрални међник који поставља
искључиво човек. За верујуће људе он је неразрушива стена, непобедиво
оружје, необорива ограда православних. Чува човека од болести, демона,
недаћа, а његова материјална добра (кућа, село, усеви) од елементарних
непогода.
Вишефункционалност стабла (дрвета) као погодног природног међ
ника и уједно светог – дак ле и неповредивог ентитета на својеврстан
начин показује сву сложеност религиозно-моралног контекста заштите
средњовековног простора. Коначно, подигнути од стране човека, храмови
су по учесталости њиховог помена у изворима најпоштованији, најдуго
вечнији и најуочљивији међници у средњем веку. Својеврсни сукцесор
амбивалентне функције дрвета и других међника-светилишта у конкрет
ном историјском простору.
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СВЕТИТЕЉИ И ЗНАМЕЊА – ЗАШТИТНИЦИ ТЕРИТОРИЈА
У одабиру „заштитника” својих одлука српски средњовековни вла
дари су се у својим исправама најчешће позивали на Бога, Богородицу,
Светитеља – пат рона манастира, Страшни суд, крст, Први васељенски
сабор и Јуду.
Бог је оличење „апсолутног савршенства” и „свемоћности” [Словен
ска митологија 2001: 32–33]. Супротставља се нечистим силама, демо
нима, злотворима. Свемогућ је. Лечи, исцељује, спашава. Међутим, он је
у хришћанској (западно)европској традицији свемоћни и страшни судија
који кажњава човека-злочинца и његов грех (а ту свакако у нашем кон
тексту спада и онај грех који се односи на повреду простора и међника)
[Delimo 1986: I, 437–450]. Стога се „Бог” као извор правде и страха од
казне по правил у помиње у санкцијама и анатемама средњовековних
повеља.
Богородица („Богомајка”) је „благословена међу женама” [Лк. 1, 28].
Она је „светлосна звезда”, њен Син „измириће небо и земљу, Бога и људе”,
а за пророка Давида Богомајка је „црква” [Енциклопедија православља I,
2002: 224]. Њено непоштовање повлачило је за собом губитак моћне не
беске заступнице, која је увек саосећајна, милосрдна и штити сиромашне
[Словенска митологија 2001: 38–39]13. Посвећено јој је више хришћанских
празника: Благовести, Успеније Пресвете Богородице – Велика Госпоји
на, Рођење Пресвете Богородице – Мала Госпојина, Ваведење Пресвете
Богород ице. Средњовековн и човек се плаш ио да не изг уби нак лоност
„Богомајке”.
Цркве и манастири у средњем веку посвећени су одабраном свети
тељу или одређеном хриш ћанском празник у. Светитељ је заштитник
манастирског комплекса, његов патрон. „Цркве”, „манастири” и „храмо
ви” поседовали су земљишне прилоге и на тај начин постајали субјекти
грађанског права. Пок ретности и непок ретности дариване су зап раво
„свецу” који би на тај начин постајао „правни сопственик”. Према Тара
новском, светац који оличава правно лице цркве или манастира „брани
битан предуслов његовог опстанка, и то неприкосновеност дотичне хри
совуље, као њеног оснивачког акта, чија је повреда у исто време и увре
да нанета самоме свецу, који тим поводом иступа против увредитеља као
парничарска странка на небеском суду пред вечним и неумитним Суди
јом” [Тарановски 2001: 412]. Он се увек посебно апострофира у манастир
ским повељама.
„Страшни суд” или „Последњи суд” ће обавити „Господ Исус Хри
стос” при свом Другом доласку, обухватиће „људе свих времена”, односно
представљаће „крајњи циљ за сваку личну судбину” [Енциклопедија пра
вославља III, 2002: 1521]. Стога, од почетка хришћанства до данас, људи
га се плаше и страхују од њега. Тада ће се појавити „Син човечји у слави
својој, и сви свети анђели с њиме” (Мат. 25, 31). Пред њим ће се „сабрати
13
Толико је моћна да према бугарском веровању „грешне душе у пак лу, на молбу Бо
городице бивају ослобођене мука једном годишње” [Словенска митологија 2001: 38–39].
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сви народи” а он ће их разлучити попут пастира, поставиће „овце с десне
стране себи, а јарце с леве” (Мат. 25, 32–33). Они с десне стране биће „бла
гословени” јер су прихватили Христа у његовим највећим и најстрашни
јим невољама (Мат. 25, 34–40). Онима с леве стране обратиће се на следе
ћи начин: „Идите од мене прок лети у огањ вечни, приправљени ђаволу
и анђелима његовим” (Мат. 35, 41). Из Јеванђеља по Матеју се дознаје да
ће лоши и неправедни „отићи у муку вечну, а праведници у живот вечни”
(Мат. 35, 46). Праведни, поштени и честити људи на тај дан примиће
„блаженство” и наг раду, а грешници „мучење” и казне. Страх да се на
реченог дана не нађу „с леве стране Исусове” био је важан у поштовању
граница, међа и међника.
Крст је главни симбол хришћанства који поседује сакралне и антро
пејске функције. У анатемама средњовековних манастирских повеља
онога ко повреди господарево даривање убиће „сила часнога и животвор
ног крста” и примиће прок летство од „светог Јована, пророка и претече,
Крститеља” [Ковачевић 1890: 11–12; Јагић 1890: 42; Задужбине Косова
1987: 322]. Представља „Божији знак” и „Божију силу” (1. Кор. 1, 24). Чу
вар је деце, ожалошћених, нада очајних, утеха бедним. Један је главних
елемената погребног обреда. Штити од демона, злих бића, урока. Његово
непоштовање има несагледиве последице [Мирковић 1995: 171–175; Српски
митолошки речник 1998: 271–272; Словенска митологија 2001: 306–308].
На њему је разапет „Син Божји” (Мт. 27, 43; 27, 54) и стога означава не
разрушиву стену. Он је „сила и знамење”, јачи је од „демона” и „сваког
земног цара” [Св. Николај Жички 2001: 540–541].
Први васељенски сабор познат и као „Сабор 318 светих отаца” одржан
је у Никеји, у периоду од 20. маја до 25. августа 325. године. Сазвао га је
и отворио цар Константин Велики (305–337). Његове одлуке биле су по
четак уређења хришћанске цркве у погледу њене догме и канонског си
стема и заправо, он је означио прекретницу на путу да Римска империја
постане хришћанска. Већина епископа осудила је учење утицајног алек
сандријског пресвитера Арија, који Исуса није признавао за бога, у корист
одлуке да је „Син једниносуштан Оцу”. Био је то, међутим, тек почетак
исцрпљујућих христолошких распри о којима се водила дебата на буду
ћим васељенским црквеним саборима [Острогорски 1969: 68–70; Burkhart
2006, 367–370]. Да зак ључимо, колико је Први никејски сабор био важан
у поимању средњовековне српске црквене, тј. интелектуа лне елите, нај
боље сведочи његов помен у бројним повељама.
Коначно, и помен апостата Јуде у контексту заштите средњовековног
простора у српским средњовековним повељама био је више него логичан.
Јуда Искариот је, наиме, био један од дванаест апостола који је по слову
јеванђелиста издао Исуса Христа за 30 сребрњака (Мат. 26, 14–16; Јн. 12,
4–6). Дао је знак Исусовим прогонитељима како да га пронађу: „Кога ја
пољубим, он је, држите га” (Мат. 47, 48). Без обзира што се покајао и вра
тио сребрњаке, до дана данашњег, у хриш ћанској традицији и с њом
везаној цивилизацији симболизује највећу и најстрашнију издају. Наћи
се у „друштву Јуде” после смрти је највећа средњовековна духовна казна,
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скоро попут оних који би у средњем веку повредили неприкосновеност
поседа [Енциклопедија православља II, 2002: 911].
ЗАК ЉУЧАК
Људи су од најстаријих времена, а нарочито у средњем веку, пошто
вали простор. Разлози су били многобројни: друштвено-економски, прав
ни и религиозно-морални. Непоштовање ових последњих повезано је са
страхом од „прок летства” које паралише све виталне функције човека.
Српски средњовековни владари настојали су да што богатије обдаре,
али и заштите манастирска властелинства, о чему сведоче сачуване по
веље. „Молба” и „анатема” као делови повеље најбоље сведоче о жељи
дестинатара (дародавца) да сачува све дароване прилоге у целини. Санк
ције су имале снажно дејство јер је хришћански народ поштовао цркву,
њене институције, хришћанске светитеље и симболе. На тај начин шти
тиле су се границе и међе простора. Казне за непоштовање граница су
најчешће духовне, али понекад и материјалне. У доба развијеног феуда
лизма, без обзира на прецизне одредбе које су се налазиле у Душановом
законику и хрисовуљама, долазило је до узурпирања и повреде одређених
територија. Тада су на терен, поред представника државних власти, изла
зили и сведоци који су уживали грађанску част. Без обзира на наречено,
они су полагали „најстрашније зак летве” и тиме потврђивали веродо
стојност својих исказа. Слобода кретања страних трговаца (Дубровчана,
Млечана, Которана и других) зарад неометаног одвијања економског
живота, штићена је повељама у којима се поред материјалних по прави
лу јављају и духовне казне.
Поштовање простора најбоље се огледа у односу људи према погра
ничним ентитетима. За неке од њих су везана многобројна веровања, која
се нико није усудио да повреди. Најпоштованији (од бројних) погранични
ентитети су: хидроними (река, студенац, бара, локва, млака, сопот, сту
бла, поток), ороними (планине, брда, брежуљци, врхови брда и планина,
главе, гребени, литице, стене, хридине, стрмине, ртови, долине и пољане),
дендроними (бор, бреза, буква, врба, глог, граб, дрен, зова, јабука, јасен,
јасика, јела, крушка, леска, липа, оскоруша, орах, топола, трн, храст–дуб,
цер) и сакрални (гроб, црква, крст). У „молбама”, „санкцијама”, „зак ле
твама” српски средњовековни владари директно или путем својих иза
сланика позивали су верујуће људе на Бога, Богородицу, Светитеља – па
трона манастира, Страшни суд, Крст, Први васељенски сабор и Јуду. Није
се смело лагати приликом утврђивања међа или пак узурпирати одређе
ни терен из страха од свемоћних хришћанских и небеских заштитника
човечанства.
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САЖ ЕТАК: Полазећ и од значаја узора за младе, као и од медијске
експонираности спортиста, спроведено је ист раж ивање са циљем да се
испитају заступљеност и карактеристике спортских узора, те постојање
родног обрасца у избору спортских узора код ученика основне школе. Узо
рак испитаника сачињавало је 468 ученика и ученица, узраста 11–15 годи
на. За испитивање узора коришћен је модификовани упитник Едријензи
и Кросвајт [Adriansee and Crosswhite 2008]. Добијени резултати показују
да већина испитаника (80,8%) има узоре. Узори најчешће долазе из домена
спорта (36,0%), затим из породице (30,4%). Пол испитаника значајно је
повезан са избором узора: спортски узори су заступљенији код ученика
(49,2%) него код ученица (22,5%). Међу спортским узорима доминирају
познати спортисти (88,1%), од којих већину чине мушкарци, као и стране
спортске звезде. С обзиром на значај адолесценције за формирање префе
ренција за физичку активност, важно је искористити све начине подршке
младима у формирању здравог животног стила, при чему значајну улог у
мог у имати и спортски узори.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: адолесценција, здрав животни стил, родне разлике,
спорт, узори

Уз непосредно учење на сопственом искуству, социјално моделовање
представља један од базичних модалитета учења. Учење по моделу од
вија се намерно или ненамерно, а модели могу потицати из непосредног
окружења (нпр. родитељи, браћа и сестре, тренер) или из симболичког
окружења, попут елект ронских медија [Bandura 2001]. Узором се смат ра
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неко кога појединац воли да опонаша, да буде попут њега; то је особа
која се опажа као узорна и квалитетна [Adriansee and Crosswhite 2008].
Узори стимулишу појединце да се идентификују и подражавају вредно
сти и понашања, нуде значајн у помоћ и оријентацију, посебно деци и
адолесцентима [Biskup and Pfister 1999].
У поређењу са преференцијама узора „младих” адолесцената и адо
лесценткиња у „пре-телевизијском” добу, дошло је до промена у правцу
значајног отклона од родитеља, породице и других особа из непосредног
окружења као извора узора [French and Pena 1991]. У први план дошли су
ликови са ТВ екрана, односно, спортисти, поп звезде, глумци. Масовни
медији могу попунити јаз између потребе адолесцената за независношћу
од родитеља (и других значајних особа из непосредног окружења), с једне
стране, и пот ребе за подршком и усмеравањем, с друге стране. У ист ра
живању Бискуп и Пфистер [Biskup and Pfister 1999] показало се да особе
из непосредног социјалног окружења адолесцената имају маргиналн у
улогу кад је реч о узорима.
Посмат рано у развојном контексту, узори се мењају током времена.
Прво су то чланови породице, при чему је до поласка у школу утицај ро
дитеља највећи [Payne et al., 2002]. Са поласком у школу, узори постају
вршњаци и наставници, ликови из литературе и масовних медија (спорти
сти, популарни музичари, глумци итд.). Родитељи, пријатељи и наставни
ци могу бити опажани као узори и током адолесценције и одраслог доба,
посебно код жена [Payne et al., 2002]. Тинејџери који имају узоре (без
обзира о каквом типу узора се ради) имају више школске оцене, више
самопоштовање и јачи етнички идентитет [Yancey et al., 2002].
Кад је реч о узорима младих особа, на основу претходних ист ражи
вања могуће је констатовати да је проценат ученика и ученица који немају
узоре у порасту. У зависности од истраживања, заступљеност младих који
немају узоре креће се од једне четвртине до више од половине [Adriensee
and Crosswhite 2008; Biskup and Pfister 1999; Bromnick and Swallow 1999;
Степановић и сар., 2009]. Млади су склонији узорима истог пола, а ово
је посебно изражено код особа мушког пола [Duck 1990; Vescio et al., 2005;
Yancey et al., 2002]. Што се тиче категорије узора, дечаци чешће бирају
јавне личности, а девојчице – особе из непосредног окружења [Ewens and
Lashuk 1989; Payne et al., 2002; Yancey et al., 2002; Vescio et al., 2005]. Та
кође, дечаци чешће бирају спортисте за своје узоре, а девојчице – попу
ларне музичаре и глумце [Biskup and Pfister 1999; Bromnick and Swallow
1999; Duck 1990; French and Pena 1991; Степановић и сар., 2009; Yancey et al.,
2002].
Једно новије ист раживање показује да избор одређене категорије
узора може бити значајно повезан са здравственим понашањем младих
[Yancey et al., 2011]. Најпозитивнији обрасци здравственог понашања били
су повезани са избором наставника као узора и, у мањој мери, избором
члана породице или спортисте као узора. Здравствено ризична понашања
била су заступљенија код младих који су за узоре имали вршњаке или
естрадне личности [Yancey et al., 2011].
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У ери мас-медија спортисти су више него икада раније препозна
тљиви и доступн и широком ауд иторијум у. Развој спец ијал изован их
спортских програма, спортских часописа и канала, допринели су великој
заступљености спортиста у медијима. Спортисти се не појављују само у
спортским садржајима, већ рек ламирају многе производе, од чоколаде
до аутомобила, сатова и осиг уравајућ их друштава [Biskup and Pfister
1999]. У ист раживању Јенсиja и сарадника [Yancey et al., 2002], око 18%
испитаника адолесцентског узраста се определило за спортисте као узоре,
а више испитаника одлучило се само за родитеље као узоре. Код наших
средњошколаца, међу моделима из јавног живота, спортисти су на другом
месту, са 34,1% избора, одмах после естрадних личности [Степановић и
сар., 2009]. Већ ина ист раж ивања сугерише да су дечаци знатно више
окренути спортским узорима од девојчица [Biskup and Pfister 1999; Bromnick
and Swallow 1999; Duck 1990; French and Pena 1991; Степановић и сар., 2009;
Yancey et al., 2002]. Мања заступљеност спортских узора код девојчица
може се објаснити медијском „невидљивошћу” спортисткиња [Bernstein
2002; Koiv ula 1999], као и чињеницом да спортски домен за многе девој
чице није релевантан: „постоји зачарани круг између малог интересовања
које девојчице и жене показују за спорт и недостатка узора” [Biskup and
Pfister 1999: 213]. Испитивање социјалних утицаја на спортску активност
у адолесценцији, показало је да постојање спортских узора представља
значајан предиктор бављења спортом код младих особа оба пола [Keresztes
et al., 2008]. Неколико студија случаја показало је да је коришћење узора
ефективан начин да више девојчица буде укључено у спорт и физичку
активност [Vescio et al., 2005].
Имајући у виду резултате претходних ист раживања, спроведено је
ист раживање са циљем да се испитају заступљеност и карактеристике
спортских узора, као и постојање родног обрасца у избору спортских узо
ра ученика и ученица основне школе.
МЕТОД
Испитаници. Узорак испитаника сачињавали су ученици 5–8. раз
реда из три градске основне школе у Новом Саду, одабране случајним
избором. Просечна старост испитаника била је 11–15 година, а укупан
узорак сачињавало је 468 испитаника. Основна обележја узорка приказана
су у Табели 1. Као што се види из Табеле 1, узорак је добро балансиран
у погледу полне и узрасне структуре. Највећи проценат испитаника бави
се организовано спортом у слободно време (39,4%), физичком активношћу
се бави 28,3% испитаника, а скоро трећина испитаника није физички актив
на у слободно време (32,3%). Међу девојчицама 27,8% се организовано
бави спортом, наспрам 49,8% дечака. Истовремено, девојчице се више баве
рекреативном физичком активношћу (38,7% према 19,0%), док је проценат
испитаника који се не баве спортом/физичком активношћу приближно
исти код девојчица (33,5%) и дечака (31,2%).
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Табела 1. Полна и узрасна структура узорка

Девојчице
Дечаци
УКУПНО

Пети
f (%)
71 (31,4%)
69 (28,5%)
140 (29,8%)

Разред
Шести
Седми
f (%)
f (%)
49 (21,7%)
55 (24,3%)
58 (24,0%)
66 (27,3%)
107 (22,9%)
121 (25,9%)

Осми
f (%)
51 (22,6%)
49 (20,2%)
100 (21,4%)

Укупно
f (%)
226 (100,0%)
242 (100,0%)
468 (100,0%)

Мерни инструмент. За испитивање узора коришћен је модификова
ни упитник Едријензи и Кросвајт [Adriansee and Crosswhite 2008]. Пилот
ист раживање на мањем узорку испитаника спроведено је ради стандар
дизације инструмента. Упитник се састојао из три дела. Први део упит
ника се односио на идентификовање узора (нпр. Да ли постоји особа о
којој размишљаш као о свом узору?), други део се односио на опис узора
(Ког је пола? Колико има година?...), а трећи део се односио на личне ка
рактеристике испитаника (Колико имаш година? Да ли се бавиш спортом
или физичком активношћу у слободно време?, и сл.). Попуњавање упит
ника спроведено је у школским учионицама, уз сарадњу са наставницима
физичког васпитања у школи. Истраживање је реализовано уз сагласност
школа и родитеља.
Независну варијаблу у истраживању представљао је пол испитаника,
а зависне варијабле су се односиле на постојање узора, број узора, кате
горију и карактеристике узора (узраст, пол), као и категорију и каракте
ристике спортског узора.
Обрада података. Добијени подаци су обрађени применом SPSS
софтверског пакета (верзија 15.0). Израчунати су основни дескриптивни
статистици, пропорције, а разлике у пропорцијама су тестиране помоћу
хи-квадрат теста. Квалитативна анализа примењена је тамо где су подаци
то захтевали (нпр. код анализе обележја спортских узора).
РЕЗУЛТАТИ
Велика већина испитаника у нашем истраживању има узоре (80,8%),
док се преос тал их 19,2% изјаснило да нема узоре (Табела 2). Између
девојчица и дечака нису констатоване значајне разлике у том поглед у
(χ2(1, 468) = 1,643, p= 0,20). Међу испитаницима који имају узоре, највећи
проценат (78,3%) има једног узора, два узора има 12,4% испитаника, а
три и више узора – 9,3% испитаника. Девојчице и дечаци не разликују се
значајно када је реч о броју узора (χ2 = 6,02(3) p=0,11). У даљој анализи
карактеристика узора, код испитаника који су навели већи број узора,
анализиран је први наведени узор.
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Табела 2. Пол испитаника и постојање узора
Узори
Девојчице
Дечаци
Укупно
χ2 = 1,643 (1, 468), p=0,20

Има
f (%)
188 (83,2%)
190 (78,5%)
378 (80,8%)

Нема
f (%)
38 (16,8%)
52 (21,5%)
90 (19,2%)

Укупно
f (%)
226 (100,0%)
242 (100,0%)
468 (100,0%)

Пол и узраст узора. Већина узора које су навели испитаници је му
шког пола 55,7%, а у 44,3% случајева женског пола (Табела 3). Девојчице
у значајно већем процент у него дечаци бирају узоре суп ротног пола
(23,4% према 13,2%). Посмат рано на нивоу целог узорка, испитаници
бирају за узоре углавном младе особе, јер се највећи проценат определио
за узоре старе 20–25 година (23,3%). Више од три четвртине испитаника
(76,5%) има узоре који су млађи од 40 година. Пол испитаника не утиче
на избор млађих, односно, старијих узорa (χ2=4,388 (6, 468), p= 0,62).
Табела 3. Пол испитаника и узора

Девојчице
Дечаци
Укупно
χ2 = 5,98 (1), p= 0,01

Узори истог пола
f (%)
144 (76,6%)
165 (86,8%)
309 (81,8%)

Узори суп ротног пола
f (%)
44 (23,4%)
25 (13,2%)
69 (18,2%)

Укупно
f (%)
188 (100,0%)
190 (100,0%)
378 (100,0%)

Категорије узора. Узори испитаника потичу из различитих домена
(табела 4), а најзаступ љенија категорија узора јесу славни спортисти
(31,5%), па затим, чланови породице (30,4%). Ако се обједине сродне ка
тегорије узора, може се констатовати да дечаци и девојчице најчешће
имају узоре из домена спорта (36,0%), затим породице (30,4%), популар
не музике/глуме (15,8%) и из круга пријатеља (11,1%).
Табела 4. Заступ љеност различитих категорија узора
Категорија
Члан породице
Наставник
Пријатељ
Члан исте спортске екипе
Тренер
Славни спортиста
Поп музичар
Глумац

f
115
2
42
4
12
119
36
24

%
30,4
0,5
11,1
1,1
3,2
31,5
9,5
6,4
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Јавна личност
Политичар
Нау чник
Други
УКУПНО

2
4
2
16
378

0,5
1,1
0,5
4,2
100,0

Пол испитаника значајно је повезан са избором узора (табела 5). Де
војчице су, у поређењу с дечацима, у већој мери окрен уте узорима из
круга породице (36,5%), потом из света музике и глуме (22,2%) и спорта
(22,2%). С друге стране, дечаци узоре најчешће проналазе у спорту (49,2%),
на другом месту су узори из породице (24,3%), а на трећем месту су узори
из света популарне музике/глуме (9,5%).
Табела 5. Пол испитаника и категорије узора
Породица
Девојчице

69
(36,5%)
Дечаци
46
(24,3%)
Укупно
115
(30,4%)
χ2 = 35,61 (4, 468), p=0,00

Категорије узора
Пријатељи
Спорт
Поп музи
ка и глума
25
42
42
(13,2%)
(22,2%)
(22,2%)
17
93
18
(9,0%)
(49,2%)
(9,5%)
42
135
60
(11,1%)
(35,7%)
(15,9%)

Остало

Ук упно

11
(5,8%)
15
(7,9%)
26
(6,9%)

189
(100,0%)
189
(100,0%)
378
(100,0%)

Унутар категорије спортских узора, далеко најзаступљенији су слав
ни спортисти, док су тренери и спортисти из спортске екипе чији је ис
питаник члан, знатно мање присутни као узори. Од укупно 135 испита
ника који су навели узоре из спорта, 119 (88,1%) навело је неког познатог
спортисту/спортисткињу, 12 (8,9%) угледа се на тренера, а четворо (3%)
на колегу из исте спортске екипе. Девојчице у значајно већем проценту
него дечаци имају тзв. реа лне моделе као спортске узоре, тј. за узоре би
рају своје тренере или чланове истог спортског тима (26,2% девојчица
према 5,4% дечака који су одабрали спортске узоре).
Узори из спорта су, по правилу, младе особе, тако да међу познатим
спортистима скоро 60% чине спортисти од 20–25 година, а још 23% има
ју 26–34 године. У категорији спортских узора именовано је укупно 43
познатих спортиста, од чега четири жене (9,3%) и 39 мушкараца (90,7%).
Спортисткиње-узори су три тенисерке (Ана Ивановић, Јелена Јанковић
и Моника Селеш) и једна одбојкашица (Федерика Пелегрини). Међу спор
тистима који су наведени као животни узори испитаника, 15 су домаћи
спортисти или спортисти српског порек ла (нпр. фудбалер Бојан Кркић
или тенисерка Моника Селеш), а 28 су странци. Само четворо спортиста
није више активно. Апсолутно најпопуларнији спортски узор је Новак
Ђоковић (23 испитаника или 6,1%), следи Ана Ивановић са 11 избора, па
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Кристијано Роналдо са осам. Што се тиче полне припадности спортских
узора, 45,2% девојчица се определило за спортистк иње, док се 54,8%
определило за спортисте. Огромна већина дечака (84 или 95,5%) опреде
лила се за спортисте. Највише славних спортиста и спортисткиња који
су идентификовани као узори долази из фудбала (17), кошарке (11), тениса
(4), ватерпола (3) и одбојке (2).
ДИСКУСИЈА
Ист раживањем спортских узора, односно, родног обрасца у селек
цији спортских узора, били су обухваћени ученици и ученице из градских
основних школа у Новом Саду. Већина испитаника, узраста 11 до 15 го
дина, бави се спортом и физичком активношћу у слободно време (68%).
На основу ових обележја узорка, могло се очекивати да ће спортски узори
бити значајно заступљени међу узорима, тј. да ће особе из домена спор
та бити идентификоване као узорне и вредне опонашања [Adriansee and
Crosswhite 2008]. Анализа разлика у погледу бављења спортом показала
је да између девојчица и дечака постоје значајне разлике. У склад у са
традиционалним маскулиним обрасцем, значајно већи проценат дечака
него девојчица организовано се бави спортом (49,8% према 27,8%), док
се девојчице више баве рекреативном физичком активношћу у односу на
дечаке (38,7% према 19%).
Већ ина дечака и девојчица обу хваћених ист раживањем навела је
једн у особу или више њих, о којима разм иш ља као својим узорима
(80,8%). Висок проценат испитаника који имају узоре, сагласан је резул
татима Бромник и Сволоуа [Bromnick and Swallow 1999], али одступа од
резултата добијених у другим ист раживањима. Наиме, у ист раживању
Џ. Едријензи и Џ. Кросвајт око 64% девојчица имало је узоре [Adriansee
and Crosswhite 2008], Бискуп и Пфистер наводе да 56% испитаника има
узоре [Biskup and Pfister 1999], исти проценат младих има узоре и у истра
живању Јенси и сарадника [Yancey et al., 2002], док су Ивана Степановић
и сарaдници [2009] на узорку средњошколаца констатовали да око поло
вине испитаника има узоре/идоле. Већина испитаника у нашем ист ра
живању навела је један узор, мада је било испитаника који су навели и
више од три особе које сматрају својим узорима. Нису констатоване раз
лике између полова у погледу броја идентификованих узора.
У нашем узорку већина узора (36%) потиче из спортског домена, а
ради се о славним спортистима, члановима исте спортске екипе и трене
рима, док су на другом месту узори из породице (30,4%). У претходним
ист раживањима на сличним узорцима, спортски узори били су знатно
мање заступљени [Adriensee and Crosswhite 2008; Biskup and Pfister 1999;
Yancey et al., 2002]. Велики значај који спортски узори имају за младе у
нашем ист раживању, може се вероватно довести у везу са значајем који
спорт има за тзв. мале нације. Еванс и Кели [Evans and Kelley 2002] утвр
дили су да је понос због спортских успеха много важнији у малим него у
многољудним земљама, а утицај на националну приврженост је двоструко
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већи. У већини земаља спорт је постао значајан политички ресурс; спорт
даје могућности за глобално признање, промоцију националне вредности
и повезивање с другим нацијама [Nicholson et al., 2011]. Актуелни међуна
родни успеси српских тенисера и медијска пажња која прати све врхунске
спортске домете домаћих спортиста, несумњиво чини спортисте проми
нентним узорима за младе. У ист раживању И. Степановић и сарадника,
када је реч о узорима из јавног живота, средњошколци из Србије опре
дељивали су се највише за личности из естрадног и спортског миљеа, а
међу пет најпопуларнијих домаћих и страних узора, нашло се чак троје
српских спортиста [Степановић и сар., 2009].
Наше ист раживање потврдило је да је полна припадност младих
значајно повезана са преференцијом узора. Узори адолесцената потичу
највише из домена спорта (49,2%), затим из породице (24,3%) и из попу
ларне музике/глуме (9,5%). Девојчицама су важнији тзв. реа лни модели,
тј. узори са којима су у непосредном контакту пре свега чланови поро
дице (36,5%). Потом следе јавне личности из света музике и глуме са
22,2% избора, а исти проценат девојчица определио се за спортске узоре.
Бројне претходне студије такође су указале на постојање родног обрасца
код избора узора у адолесценцији, при чем у девојчице показују већу
усмереност ка породици и естрадним личностима, а дечаци ка спортским
звездама [Biskup and Pfister 1999; Bromnick and Swallow 1999; Duck 1990;
French and Pena 1991; Степановић и сар., 2009; Yancey et al., 2002]. Међу
тим, специфичност нашег субузорка девојчица огледа се у већој заступље
ности спортских узора него што је то био случај у претходним истражива
њима. Бискуп и Пфистер [Biskup and Pfister 1999], тe Јенси и сарадници
[Yancey et al., 2002] наводе да је само једна девојчица одабрала спортску
фигуру као свог узора (6%, односно, 0,3% испитаница); у студији Џ. Едри
јензи и Џ. Кросвајт [Ad riansee and Crosswhite 2008] ради се о 8% девој
чица. Дак ле, иако поп уларност спортских узора код девојчица заостаје
за популарношћу коју имају код дечака, чињеница да се више од петине
наших испитаница угледа на славне спортисте, тренере или чланове исте
спортске екипе потврђује важност спорта у социјализацији девојчица. За
девојчице је карактеристично, слично као код избора узора генерално,
да у значајно већој мери него дечаци спортске узоре налазе у свом непо
средном окружењу, тј. међу тренерима и члановима исте екипе.
С друге стране, посмат рано на целом узорку, међу спортским узо
рима изразито доминирају славни спортисти (88,1%), док су спортски
тренери узори за 8,9% испитаника, а свега 3% испитаника угледа се на
своје другове из спортске екипе. Иако се већина социјалног учења дешава
путем директног моделовања, где модели потичу из нечијег непосредног
окружења, у ери савремених комуникација, један модел путем масовних
медија може пренети нове начине размишљања и понашања милионском
аудиторијуму [Bаndurа 2001]. Иако медији нуде обиље потенцијалних
узора из домена спорта, спортске звезде нису увек позитивни узори; они
могу промовисати и негативна уверења и понашања [Payne et al. 2002].
Ипак, новија истраживања сугеришу да млади нису пасивни реципијенти
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медијских садржаја, већ да имају критички отк лон и сопствену перспек
тиву [Strudler 2006].
Чињеница да су девојчице и дечаци у нашем истраживању, као спорт
ске узоре, навели 43 познатих спортиста, од чега само четири жене, про
блематизује питање медијске видљивости спортисткиња [Adriensee and
Crosswhite 2008; Bernstein 2002; Koiv ula 1999]. О женском спорту се из
вештава не само мање, него и другачије, у односу на мушкарце. У ква
литативном смислу, стиче се утисак да је постигнуће жена мање важно
и мање занимљиво [Koivulа 1999]. Медијска слика спортисткиња не до
приноси на прави начин промоцији физичке активности и спорта особа
женског пола, јер су жене често медијски невидљиве, приказане стерео
типно и инфериорно у односу на мушкарце спортисте. На основу соци
јално-когнитивне теорије [Bаndurа 2001] и премиса опсервационог учења,
може се претпоставити да излагање оваквим моделима спортисткиња
утиче на укупна уверења посматрача о учешћу жена у спорту и друштву
уопште. Недостатак проминентних и квалитетних женских спортских
узора, може бити повезан са малим интересовањем девојчица и младих
жена за бављење спортом [Biskup and Pfister 1999]. Чињеница да су три од
четири именоване спортисткиње тенисерке, показује да је тенис тренутно
медијски веома експониран женски спорт, а оваквим резултатима додат
но су допринели и успеси српских тенисерки на међународној сцени.
Премиса сличности између посмат рача и узора, где већа сличност
више доприноси самоефикасности посмат рача и мотивише на предузи
мање моделованог понашања [Bandura 1986], у значајној мери потврђена
је у нашем истраживању. Већина испитаника бира спортског узора истог
пола (80,6% девојчица и 90,3% дечака) и сличних година живота. Међу
тим, ако се посмат рају само славни спортисти као узори, евидентна су
одступања; више од половине девојчица определило се за спортисту му
шкарца (54,8% наспрам 95,5% дечака који су навели мушке спортске
узоре), а међу спортским звездама доминирају странци (65,1%), што су
герише да у нашој средини недостају упадљиви женски спортски узори,
као и домаће спортске звезде.
Добијени резултати истраживања потврђују значај масовних медија
и медијски експонираних спортиста у свакодневици младих. Иако слав
ни спортисти не моделују увек пожељно понашање, постојање спортских
узора може представљати значајан предиктор бављења спортом код девој
чица и дечака, важнији од спортске активности родитеља, браће/сестара
или пријатеља [Keresztes et al., 2008]. С обзиром да адолесценција пред
ставља животно доба када се учвршћују будуће преференције за физичку
активност/неактивност, важно је искористити све могуће начине подршке
младима у формирању здравог животног стила, при чему значајну улогу
могу имати и спортски узори.
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SUMMARY: Due to the importance of role models in youth and media coverage of
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Research sample consisted of 468 students aged 11–15. Sports role models were analyzed
using a mod if ied que stionnai re of Adria nsee & Crosswhit e [2008]. Resea rch results
indicated that most respondents (80.8%) had role models. Role models belong to different
domains with the highest proportion of famous athletes (31.5%) and family members
(30.4%). Gender of the respondents was signif icantly correlated with selection of the role
model, with sports role models being selected more often by males (49.2%) than by females
(22.5%). Within the category of sports role models, famous athletes were highly predo
minant (88.1%), and most of them were males and foreign sports stars. Since adolescence
is a period when fut ure preferences for physical activities are developed, it is important
to exploit all possible ways of suppor ting the youth to develop a healthy life style, where
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САЖЕТАК: Од седамдесетих година 20. века животној средини пок лања
се све већа паж ња. Колико и како ће се једно друштво брин ути о животној
средини у великој мери зависи од тога колики је њен значај у систему вредности
и појединца и друштва у целини. Циљ овог рада био је да се сагледа значај
животне средине у систем у личних вредности грађана Србије и њихова про
цена о њеном значају у систему вредности друштва у целини, као и да се уочи
шта представља већи приоритет за испитанике – економски развој или еко
лошка стабилност. У том циљу спроведено је анкетно ист раживање на узорку
од 250 испитаника. Добијени резултати показују да животна средина, упркос
ниском животном стандарду и дугогодишњој кризи у којој испитаници живе,
заузима високо рангирано место, како на нивоу њихових личних приоритета
(где заузима треће место), тако и на нивоу државе (где се налази на другом
месту). На бази исказаних ставова испитаника може се зак ључити да је при
мирје и помирење екологије и економије пот ребно и нужно зарад формирања
ако не одрживог, а оно бар одрживијег друштва.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: анкета, екологија, животна средина, Србија, ставови
грађана
1
Рад је прип рем љен у оквиру пројекта „Рурално трж иште рада и рурална економија
Србије – диверзификација дохотка и мог ућности смањења сиромаштва” (ОИ179028) који
финансира Министарство просвете и нау ке Реп ублике Србије.
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Човек је од свог постојања живео у природи и својим битисањем и
активностима понекад је нарушавао. Разлика у односу на данашње „на
паде” на природу је у интензивности – од индустријске револуције на
овамо развијена је техника и технологија која природне ресурсе црпи
много брже и „боље”, убрзано при том приближавајући човечанство гра
ницама тзв. носећег капацитета екосистема (eng. carrying capacity2). Исто
времено је развијан економски систем у коjeм је природа у служби еко
номије и који (је) све то експлицитно подржава(о). Често се чују похвале
да смо овладали природом. Та наша победа донела нам је сваки пут нове
поразе у облику природних катастрофа и непогода. Високо смо полетели
муњевитим авионима, неухватљивим аутомобилима, с брзом храном, уз
турбо-музику и ниско пали кроз „озонску рупу” на исушене њиве, упали
у океане отопљених ледника, стровалили се на ледине посечених шума,
где једемо „луде краве” и не чујемо песму птица. Живимо у илузији про
сперитета.
Од средине 70-их година 20. века све је више оних којима постаје
јасно да је модеран свет повећао пот рошњу, обим материјалних добара и
услуга, многима скратио радни дан и повећао доколицу, подигао животни
стандард милионима људи, али да није успео да побољша квалитет живо
та. Неспорна је чињеница да материјално благостање може да допринесе
и најчешће и доприноси задовољству и здрављу појединаца и друштва,
али се чини да се прешла граница између пот ребног и претеривања, те
да су конт раиндикације економског развоја надмашиле његове предно
сти. Стигло се до тачке да почињемо да оскудевамо у природним ресур
сима од којих зависимо и који су круцијални за опстанак човека као врсте,
а да је притом и сâма асимилациона способност животне средине озбиљ
но угрожена [Родић 2013]. Упркос озбиљности проблема, како наводе
Родић и Костић [2011: 39]
... до данас, ни достигнути ниво свести, ни предузете мере
нису у складу са стањем животне средине, чија се дег радација
наставља.
Зато проблематика односа човека према животној средини не губи
на значају. Напротив, све је више аутора који се овом проблематиком баве
и све је више аспеката које у својим истраживањима обухватају [Liere and
Dunlap 1980; Dunlap 1991; IIzuka 2000; Schultz 2001; Nihle´n Fahlquist 2008;
Upham et al., 2009].
Колико и како ће једно друштво бринути о животној средини у вели
кој мери зависи од тога колики је њен значај у систему вредности сваког
појединца и друштва у целини. Систем вредности, у смислу циљева ко
јима се тежи, њихових приоритета и начина достизања [Rokeach 1973;
цит. према Poortinga et al., 2004] увек је у великој мери детерминисан
друштвено-економским условима. Претпоставка од које се често полази
2

Више о томе у: [Arrow et al., 1995].
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је да у мање развијеним земљама животна средина није високо рангира
на у систему вредности, те да оне више и загађују животну средину, што
није (бар не увек3) тачно [Nath 2001]. Једно од ретких анкетних ист ра
живања која су спровођена у Србији на тему перцепције квалитета жи
вотне средине [Петровић 2012] показало је да чак 76% анкетираних гра
ђана сматра да је стање животне средине у нашој земљи лошије у односу
на развијене западноевропске земље.
Од 1981. године, проучавању светских и европских вредности посве
ћује се значајна пажња. До сада је применом идентичних анкетних упит
ника (чиме је обезбеђена упоредивост добијених резултата) на национал
но реп резентативним узорцима спроведено истраживањe у преко 100
земаља света4 и 47 земаља Европе5, са циљем да се утврди приоритет
појединих вредности. Нажалост, ни у овим, ни у другим сличним истра
живањима животна средина најчешће није у пот ребној мери укључена
као вредност за себе. Узимајући у обзир напред наведено, овај рад бави
се испитивањем значаја животне средине у систему личних вредности
испитаника у Србији и њиховом проценом значаја животне средине у систе
му вредности друштва у целини. Посебан нагласак стављен је на утврђи
вање односа у систему вредности испитаника између животне средине
и економског (личног и друштвеног) богатства, због чињенице да прити
сак економског раста све више доводи до дег радације животне средине,
третирајући природу као „бесплатни ручак” у свакодневној трци за про
фитом. На нивоу друштва, такав став, имао би погубне последице по чи
таво човечанство. Пошто „без заинтересованих и/или забринутих актера
еколошка питања не би постала тема политичког поља модерног друштва
у којем су многи политички захтеви потекли од цивилног сектора” [Wissen
burg 2004; цит. према Пет ровић 2012: 527] од значаја је свакако испитати
и ставове појединаца и установити вреднују ли људи више стварне, на
спрам пролазних и материјалних вредности.
Основни циљ рада је да се утврди какав значај животна средина има
у систему вредности испитаника, односно колико је смат рају важном за
квалитет њиховог личног живота, као и за функционисање и опстанак
друштва у целини.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
С обзиром на одабрани предмет и постављени циљ ист раживања
као основни метод за утврђивање ставова о значају животне средине у
систему вредности испитаника у Србији, у раду је спроведено анкетно
3

У научним круговима све више се полемише о облику тзв. еколошке Кузњецове криве
(ЕКК – Environmental Kuznets Curve) и још увек нема концензуса о томе на који начин еко
номски развој утиче на животну средину и бригу о њој [Beckerman 1992; List and Gallet 1999;
Hettige et. al., 2000; Stern 2003; Stern 2004; Wang et al., 2013].
4
Доступно на: http://www.worldvaluessurvey.org/ WVSContents.jsp (26. 4. 2014).
5
Доступно на: http://www.europeanvaluesstudy.eu/frmShowpage?v_page_id= 1340485458098603
(26. 4. 2014).
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ист раживање. Анкетирани су пунолетни грађани Реп ублике Србије у
периоду април–мај 2013. године. Примењен је метод тзв. on-line анкети
рања, односно анкетирања применом структурираног анкетног упитни
ка у електронској форми. Испитаницима је, наиме, електронском поштом
послата порука с молбом да учествују у анкетном ист раживању и пону
ђен им је линк који води до URL адресе упитника. Замољени су, такође,
да поруку проследе и свима онима с којима комуницирају електронским
путем. На овакво опредељење утицала је чињеница да данас у Србији
све више људи користи рачунаре и Интернет на послу или код куће, од
носно да велики број људи има електонску пошту, те да се на овај начин
може обезбедити задовољавајући обухват основног скупа.
Аутори су свесни да овај метод има одређених недостатака [Evans
and Mathur 2005: 210] и да је реч о тзв. пригодном (или расположивом),
дак ле, непробабилистичком узорку који, невезано за његову величину,
не задовољава строге статистичке критеријуме репрезентативности. На
опредељење да се он ипак користи утицале су бројне предности које овај
метод има у односу на друге методе [Sax et al., 2003], пре свега у погледу
висине трошкова, због чега овај метод и заузима све више места у анкет
ним ист раживањима новијег датума. Од значаја за овакво опредељење
свакако је била и чињеница да се на овај начин избегава могућност ути
цаја анкетара на исказане ставове, као и да је овај метод врло комфоран
за испитанике (јер на питања могу да одговарају онда када њима то нај
више одговара) због чега је очекивана висока (или бар виша у односу на
лични интервју) стопа одговора.
С обзиром на врсту узорка и одабрани метод анкетирања, структура
узорка не одговара у потпуности основном скупу. Померена је ка женској
популацији (70% анкетираних су жене)6, односно млађем (само 2% анке
тираних је старије од 65 година) и урбаном7 (85%) становништву. Због
тога се резултати истраживања, односно закључци до којих се дошло, не
мог у генерализовати, односно стално се мора имати на уму да се они
односе на становништво обухваћено узорком. Ипак, аутори смат рају да
нерепрезентативност узорка у формалном, статистичком, смислу речи
не умањује значај оваквог ист раживања, с обзиром на то да се управо од
анкетним ист раживањем обу хваћеног дела поп улације (дак ле, млађе,
урбане) очекује да иницирају промене у будућности и предузимају одре
ђене активности усмерене ка достизању тзв. одрживог (или макар одржи
вијег) развоја. Аутори су уверени да би се врло слични резултати добили
и уколико би се исто истраживање поновило на статистички репрезента
тивном узорку. Таква ист раживања, међутим, због трошкова које изази
вају, морају бити рађена као засебни пројекти и бити финансијски подр
жана од стране заинтересованих актера, пре свега државе, која треба да
6
Што није редак случај код оваквих истраживања, јер су жене по правилу спремније
да учествују у анкетним ист раж ивањима [Chang and Krosnick 2001; цит. по Holbrook et al.,
2008].
7
Елект ронско анкетирање не оставља мог ућност идентификовања градова у којима
испитаници живе.
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препозна свој интерес за сагледавање ставова грађана везано за ову про
блематику. Како таквих ист раживања код нас, за сада, на жалост нема,
аутори су се, у дилеми да ли овако важну проблематику не размат рати
уопште или је размат рати уз претходно описана ограничења у погледу
тумачења резултата, определили за ово друго.
За два месеца, колико је трајало прикупљање података, стигло је 250
комплетно попуњених анкетних листова8. Аутори смат рају да се овакав
резултат бар делимично може објаснити и ненавикнутошћу становништва
у Србији на ову врсту анкета.
За обраду података коришћен је IBM SPSS Statistics 21 прог рам за
статистичку обраду података. У оквиру униваријантне статистичке ана
лизе спроведена је анализа података помоћу процедура фреквенције и
дескриптивне статистике. За утврђивање везе између посматраних вари
јабли примењена је корелациона анализа.
Поред примарних података до којих се дошло анкетирањем, као из
вори података коришћене су доступне публикације из ове области. У
циљу боље прегледности резултати су приказани табеларно.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА
Значај животне средине у систему вредности појединца
Како је циљ рада био да се утврди колики значај има животна среди
на у систему вредности испитаника, од њих је тражено да на петостепе
ној Ликертовој скали (Likert scale) оцене одређене вредности, тј. важност
одређених ставки за квалитет њиховог личног живота.
Понуђене ставке преузете су из истраживања које је немачки инсти
тут Емнид (TNS Emnid), по наруџбини Фондације Бертелсман (Bertels
mann Foundation), у јулу 2010. године урадио на узорку од 1.000 немачких
и 1.000 аустријских испитаника, а резултате објавио под насловом „Гра
ђани не желе раст по сваку цену”9. Ово је омогућило да се добијени ре
зултати упореде и утврде сличности, односно разлике у миш љењима
испитанике из Србије и ових развијених земаља ЕУ. Дистрибуција доби
јених одговора приказана је у Табели 1.

8
Иако је елект ронска порука послата на велик и број индивид уа лних елект ронских
адреса и тзв. мејлинг листа, a за очек ивати је, да је бар у извесној мери дош ло и до просле
ђивања поруке.
9
Доступно на: http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-BEF4D261-A5710AA8/
bst/xcms_bst_dms_ 32001_32002 _2.jpg (14. 4. 2014); Доступно на http://www.bertelsmann-stiftung.
de/cps/rde/xbcr/SID-BEF4D261-A5710AA8/bst/xcms_bst_dms_32005_32006_2.pdf (14. 4. 2014).
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Важ но
(4)

Не мог у да
проценим (3)

Мање важ но
(2)

Неваж но
(1)

Просек

Мод ус

Станд.
девијација

Здравље
Породица и партнерство
Независност
Добри односи с људима
Животна средина
Поседовање новца и имовине
Задовољство послом
Добра забава

Јако важ но
(5)

Табела 1. Процена важности одређених вредности за квалитет личног живота

89,6
82,4
52,8
32,8
53,2
14,4
40,0
17,2

9,6
16,4
43,2
59,6
43,2
62,4
54,0
46,8

%
0,4
0,4
0,8

0,8
1,2
4,0
7,6
2,8
22
5,2
31,2

0,4
1,2
0,4
4,0

4,88
4,80
4,45
4,18
4,46
3,67
4,28
3,42

5
5
5
4
5
4
4
4

0,393
0,483
0,699
0,777
0,689
1,013
0,756
1,207

Извор: Прорачун аутора на бази резултата анкете

Као што се из приказаних резултата може видети, вредности арит
метичких средина код процене важности појединих аспеката живота за
квалитет личног живота испитаника крећу се у распону од 3,42 (најнижа
вредност, која се односи на аспект „добре забаве”) до 4,88 (највиша вредност
и односи се на аспект „здравља”). Може се уочити бимодална расподела,
где је најчешћи одговор (вредност модуса) за аспект здравља, добрих од
носа у породици и партнерству, здраве животне средине и личне незави
сности 5, док је за остале аспекте 4, што је својеврстан показатељ доброг
одабира вредности, односно аспеката квалитета живота који ће бити
понуђени као могући одговори.
Иако се, због разлога објашњених у поглављу које се односи на при
мењени метод рада, добијени резултати морају прихватити с одређеном
резервом10, добијени одговори испитаника јасно указују на њихове личне
приоритете. Као недвосмислено најважније они оцењују здравље и по
родицу и партнерство, што је било и очекивано.
Оно што није било очекивано је велики број испитаника који је жи
вотну средину оценио као врло важну (аритметичка средина 4,46, модус
5). Овакав резултат може се тумачити развојем свести грађана о значају
здраве животне средине за нормалан живот (пре свега здравље), као и
бриге за своју и будућност своје породице11, због повећаног загађења која
се интензивно и без надзора наноси свим сегментима нашег окружења.
Испитаницима је, дак ле, јасно да је животна средина основни услов жи
10

Односно, валидни су за испитивани део поп улације (млађе, урбано становништво).
У горепомен утом анкетном ист раж ивању M. Пет ровић [2012] је, између осталог,
имала за циљ да утврди степен еколошке забрин утости у Србији. Резултати до којих је до
шла показују да већина анкетираних грађана (82,2%) сматра да еколошки проблеми у њихо
вом непосредном окружењу имају негативне ефекте по њихово и здравље њихове породице.
11
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вота (и живот сâм по себи) без које не бисмо могли да имамо здравље, за
снивамо породицу, градимо односе с другим људима, забављамо се, имамо
добар посао и поседујемо новац и имовину. Најмању важност за личан
квалитет живота испитаници виде у „доброј забави” (аритметичка среди
на 3,42), али и у „поседовању новца и имовине” (3,67), што према мишље
њу аутора јесте позитивно, али такође представља куриозитет с обзиром
на материјални свет у којем живимо и кризне услове у којима деценијама
живи становништво у Србији.
Уколико се добијени резултати упореде с резултатима добијеним у
горе поменутој студији рађеној у Немачкој и Аустрији, може се уочити
да и грађани ових земаља за свој лични квалитет живота највише вред
нују здравље (80%) и добре породичне односе (72%). Интересантно је да
је за њих животна средина на петом месту по важности, док је у Србији
она на високом трећем месту. Овакав резултат прилично изненађује. Он
се може смат рати позитивним за нашу земљу (у смислу да је у питању
јачање еколошке свести, које је у развијеним земљама попут Немачке и
Аустрије било на сцени касних 70-тих година прошлог века). Међутим,
то свакако може да указује и на висок ниво забрин утости за животн у
средину (због свести о одсуству регулативе и улагања у овој области),
какав не постоји у земљама ЕУ.
У поглед у материјалног богатства нема битних разлика јер свега
12% немачких и аустријских испитаника смат ра умножавање новца и
поседа јако важним, док код испитаника у Србији оно износи 14%.
Утврђени коефицијенти корелације (Табела 2) указују на јачину ве
зе осталих променљивих и „животне средине”. Овај коефицијент креће
се у интервалу од 0,082 (указује на слабу везу „животне средине” и „по
седовања новца и имовине”) до 0,314 (указује на средњу јачину везе „по
родице и партнерских односа” и „животне средине”).

Независност

Добри односи
са људима

Поседовање
новца и имовине

Задовољство
послом

Добра забава

Pearson
correlation

Породица и
партнерство

Животна
средина

Здравље

Табела 2. Корелација између животне средине и осталих вредности у систе
му вредности на личном нивоу

0,146*

0,314**

0,237**

0,306**

0,082

0,214**

0,211**

Sig. (2-tailed)
0,021
0,000
0,000
0,000
0,198
0,001
0,001
* корелација значајна на нивоу 0,05 (2-tailed) ** корелација значајна на нивоу 0,01 (2-tailed)

Извор: Прорачун аутора на бази резултата анкете
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Посебно су утврђене корелације и за подузорке, односно испитани
ке који имају децу и оне који их немају и утврђено је да постоји јача веза
између значаја животне средине и добрих породичних и партнерских
односа код испитаника с децом (0,353) него код оних без деце (0,299), што
наводи на зак ључак да је брига за потомство, што је и логично, повезана
с бригом за животну средину. На овакав резултат свакако је утицала и
сама структура узорка, која је, како је већ објашњено, унеколико померена
у корист женске популације, која се у нашем друштву традиционално
више бави бригом о деци.
ПРОЦЕНА ЗНАЧАЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У СИСТЕМУ
ВРЕДНОСТИ НА НИВОУ ЗЕМЉЕ
Заинтересованост појединаца за животну средину предуслов је да
она постане важна и за друштво у целини. Уколико то није, друштво неће
бринути о животној средини, а то ће неминовно водити њеној дег рада
цији. Зато је, за разлику од првог дела упитника, где се желео сагледати
значај животне средине у систему вредности појединца, други део упит
ника посвећен је утврђивању мишљења испитаника у поглед у значаја
одређених вредности за земљу у целини. Добијени одговори приказани
су у табели 3.

44,8

Станд.
девијација

Мање важ но
(2)

3,2

Мод ус

Не могу да
проценим (3)

19,2

Просек

Важ но
(4)

4,4

Неваж но
(1)

Јако важ но
(5)

Табела 3. Процена важности појединих вредности на нивоу земље

28,4

2,26

2

1,190

%
Величина зем ље
Број становника

6,8

29,6

2,4

40,0

21,2

2,61

2

1,292

Ненарушеност граница

33,2

43,2

3,2

14,4

6,0

3,83

4

1,207

Економско стање

55,2

41,2

-

3,2

0,4

4,48

5

0,701

Смањење дугова

47,2

44,0

-

8,0

0,8

4,29

5

0,886

Здравље становника

65,2

30,0

-

4,4

0,4

4,55

5

0,749

Култ ура народа

50,4

44,0

-

4,8

0,8

4,38

5

0,789

Образованост народа

51,6

43,6

-

4,8

-

4,42

5

0,731

Животна средина

58,8

38,0

-

2,4

0,8

4,52

5

0,701

Социјална једнакост

34,4

50,8

1,2

12,4

1,2

4,05

4

0,981

Извор: Прорачун аутора на бази резултата анкете

Као што се може уочити, испитаници су, у складу с приоритетима
на личном нивоу, највећу важност приписали здрављу становника једне
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земље (аритметичка средина 4,55). На високом другом месту по броју
испитаника који су је етикетирали „јако важном” је животна средина
(4,52). С обзиром на многобројне економске, социјалне и друге проблеме
који колективно мучи становништво Србије, мора се нагласити да су
овакви резултати неочекивани и пријатно изненађујући. Ово тим пре што
нема значајнијег одступања у мишљењима особа које живе у урбаним и
руралним срединама, као ни међу онима који имају и који немају децу.
Такође, подједнаку важност животној средини приписују особе разли
читог нивоа образовања, радног статуса, као и материјалног стања.
На први поглед ови резултати могу да делују контрадикторни онима
које је добила М. Петровић [2012], где су еколошки проблеми на зачељу ли
сте приоритетних питања за која су се анкетирани грађани изјаснили. Тре
ба, међутим, знати да се у њеном истраживању питање односило на поли
тичке приоритете, а не на вредности, што су суштински различите ствари.
Да „ниско позиционирање еколошких питања на политичкој агенди” [Петровић 2012: 534] не значи и низак ранг животне средине као вредности за дру
штво у целини доказ је и чињеница да су у поменутом истраживању гра
ђани показали висок ниво збуњености када су у питању развојне стратегије.
Тако се чак 86,3% испитаника сложило (потпуно или делимично) са ставом
да „заштити животне средине треба дати предност, чак и по цену смањења
економског раста”, док се истовремено 79,5% испитаника потпуно или
делимично сложило са ставом да „економском расту треба дати предност,
иако због тога животна средина у одређеној мери може страдати”.
Као што се из резултата приказаних у табели 3 може видети и у нашем
истраживању испитаници „веома важним” сматрају и „економско стање”
у земљи, као и „отплату дугова”. Према мишљењу аутора, резултати и једног
и другог истраживања заправо указују на то да људи, с једне стране, висо
ко вреднују животну средину и свесни су њеног значаја, али да се истовре
мено мире с реалношћу у којој економски проблеми понекад доминирају
и над оним што је суштински важније, о чему ће касније бити још речи.
Социјалну једнакост у друштву највећи број испитаника доживљава
„важном” за једну државу. Нажалост, једнакост у друштву, није својстве
на економском систему који је доминантан у свету и код нас. Недавно
ист раживање [Miller and Greenberd 2009; цитирано према: Magdoff and
Foster 2010] показало je како „2% богатих индивидуалаца има преко пола
глобалног богатства, док 1% најбогатијих има укупно 40% целокупног
светског богатства, док доњих 50% становника света има свега 1% од
укупног светског богатства”.
И „ненарушенос ти гран ица зем ље” за исп итан ике има одређен и
ниво важности (3,83), док по мишљењу испитаника величина земље и њен
број становника нису од важности (аритметичка средина је 2,26 и 2,61
респективно).
Иако су добијени резултати пожељни и указују на висок значај жи
вотне средине у систему вредности и исправност у погледу приоритета
испитаника, поставља се питање – ако су нам добре мисли и међу људи
ма преовлађује здрав разум (а ист раживање на то указује) зашто нам
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онда нису добра и дела и поступци. Да би се дао одговор на ово питање
пот ребно је, у неком наредном ист раживању, сагледати и ставове доно
сиоца одлука на макронивоу и утврдити да ли има и где су размимоилажења
у односу на ставове грађана. Ово је потребно тим пре што су истраживања
М. Пет ровић [2012] показала да је у Србији еколошка свест израженије
утемељена у проеколошким вредностима код грађана, него код представ
ника власти.
Утврђени коефицијенти корелације (Табела 4) показују јачину везе
других посмат раних аспеката и „животне средине”.

Број становника

Величина зем ље

Ненарушеност
граница

Економско
стање

Смањење
дугова

Социјална
једнакост

Образованост
народа

Здравље
становника

Култ ура
Народа

Табела 4. Корелација између осталих вредности и животне средине у систему
вредности на нивоу земље

Животна
средина

Pearson
0,642** 0,617** 0,532** 0,414** 0,342** 0,340** 0,155* 0,033 0,029
correlation
Sig.
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,014 0,599 0,647
(2-tailed)
* корелација значајна на нивоу 0,05 (2-tailed); ** корелација значајна на нивоу 0,01 (2-tailed).

Извор: Прорачун аутора на бази резултата анкете

Вредности коефицијената корелације се крећу у интервалу од 0,029
(када је у у питању „животна средина” и „број становника”) до 0,642
(„животна средина” и „култура народа”). Високу корелацију са животном
средином на нивоу земље остварује и „здравље становника” (0,617), као
и „образованост народа” (0,532), што је својеврсна потврда да од нивоа
свести и образовања грађана зависи колико ће нам бити важна, а самим
тим и каква ће нам бити животна средина.
Без обзира, дакле, колико је велика поједина земља, за здраву живот
ну средину (која има релативно висок ранг приоритета и на индивидуал
ном и на нивоу земље) пот ребна је стална едукација, с циљем повећања
еколошке свести.
ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА – ЖИВОТНА СРЕДИНА
ИЛИ ЕКОНОМСКИ РАСТ
Како је претходни део истраживања показао, да у систему вредности
значај има и животна средина и новац и имовина (на личном нивоу), од
носно економско стање (на нивоу земље) у наредном делу упитника дате
су одређене тврдње, како би се одредили приоритети, односно судило о
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томе да ли испитаници предност дају животној средини или економском
расту, као главном обележју система у којем живимо.
Да испитаници јесу збуњени, како то тврди М. Пет ровић [2012], по
тврђује чињеница да већина испитаника (52,8%) сматра да раст квалите
та живота становника једне земље зависи од привредног раста те земље
(што не треба да чуди, с обзиром на то да се у савременим условима ква
литет живота често изједначава са стандардом), док је истовремено зна
чајан и постотак оних (42,4%) који смат рају да раст квалитета живота не
подразумева нужно и привредни раст, већ да квалитет живота зависи и
од неких других фактора (Табела 6).
Није иск ључено ни то да се одређен број испитаника код изјашња
вања на ову тврдњу водио и ставом да (контролисани) привредни раст не
представља „зло” по себи (или га макар испитаници не доживљавају у
том контексту, подразумевајући под растом и развој).
Када се ови резултати упореде с горепоменутим истраживањем спро
веденим у Немачкој и Аустрији може се уочити да су мишљења на ову
тему подељена и код њиховог становништва12. Већина испитаника у обе
ове земље (61% Немаца и 54% Аустријанаца) не верује да економски раст
повећава квалитет живота, иако је доста (Немачка 36%, Аустрија 40%) и
оних који имају супротан став.

Углавном
се не слажем

У потп уности
се не слажем
11,6

27,2 48,8 10,8 12,0

1,2

2,0

16,0

9,6

51,2

21,2

31,2

55,6

6,0

6,8

0,4

40,0

41,2

12,8

5,6

0,4

Немам
миш љење

41,2

Углавном
се слажем

Тврдње

У потп уности
се слажем

Табела 6. Приоритети испитаника између животне средине и економског раста

%
1. Раст квалитета живота становника једне зем ље не
подразумева нуж но и привредни раст те зем ље
2. Заштита животне средине требало би да има приоритет,
чак и када то подразумева успоравање економског раста
3. Привредни раст јако је важан за једн у државу чак и
када нарушава животн у средин у
4. Миш љења сам да је мог ућ даљи економски раст који
неће нарушавати животн у средин у
5. Ако ствари наставе према садашњем курсу, ускоро
ћемо дож ивети велик у еколошку катастрофу

14,4

28,0

4,8

Извор: Прорачун аутора на бази резултата анкете

12
Доступно на: http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-BEF4D261-A5710AA8/
bst/xcms_bst_dms_32005_32006_2.pdf (15. 4. 2014).
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Охрабрује податак да чак 76% испитаника у нашој земљи приоритет
даје заштити животне средине, чак и уколико то за последицу има успо
равање привредног раста (тврдња 2). Овај став потврђују и одговори на
тврдњу 3 „Привредни раст је јако важан за једну државу чак и када на
рушава животну средину”, где је већина испитаника (72,4%) рек ла да се
углавном или у потпуности не слаже с том констатацијом. И у овом по
гледу испитаници у Србији деле мишљење с грађанима Немачке у којој
је, према наводима TNS Emnid института, за 93% испитаника економски
раст важан за одржавање квалитета живота, али не по сваку цену. Про
сперитет који је на уштрб животне средине или на рачун високог влади
ног дуга, одбацује више од 80 одсто испитаника обухваћених овим ис
траживањем13.
Ипак, није занемарљив проценaт оних (18%) који би животну среди
ну жртвовали зарад привредног раста. Овде, дакако, треба имати у виду
структ уру узорка, односно чињениц у да су испитаници махом млађе,
урбано становништво, које је под јачим утицајем савремених медија, па
самим тим и наметнутог схватања да је квалитет живљења у директној
вези с нивоом животног стандарда (мерено материјалним благостањем).
То је сигурно простор за деловање у правцу повећања нивоа еколошке
свести овог дела популације.
Највећи проценат испитаника (86,8%) даје оптимистички (или кон
формистичк и) одговор на тврдњу да је „...мог ућ даљи економски раст
који неће нарушавати животну средину”. Велики део испитаника (81,2%)
свестан је да је тако нешто тешко остварити и да могућност не значи да
ће она бити и искоришћена па се слаже и с тврдњом да „уколико ствари
наставе према садашњем курсу, ускоро ћемо доживети велику еколошку
катастрофу”.
Највећи део анкетираних грађана код поређења односа економског
раста и заштите животне средине формирао je мишљење у складу с уме
реним вредностима на скали. Ово упућује на зак ључак да испитаници
још увек немају чврст став, да нису искључиви по питању животне среди
не и економског раста (или/или) и да прижељкују корист (к)од обе ствари
(и/и). Заправо је то и једини исправан став (жеља, циљ) јер људско друштво
и треба да тежи и ужива у комфорнијем животу, који неће изазивати не
гативне последице на животну средину. Задатак научника, политичара,
филозофа, економиста, сваког појединца је да пронађе систем и начин за
такво друштво будућности. Једно је сигурно, испитаници су сигурни да
овим темпом и интензитетом (без промене у технологији, пот рошњи и
понашању) претендујемо да будемо сведоци еколошке катастрофе.
ЗАК ЉУЧАК
Свеопште загађење животне средине наводи на размишљање о ње
ном значају и о узроку таквог нарушеног стања. Јасно је да се позитиван
13
Достп уно на: http://www.bertelsmann-stift ung.de/cps/rde/xchg/bst/hs.xsl/nach richten_
102799.htm(15. 4. 2014).
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однос према животној средини и улагање у ову област може очекивати
само уколико је она адекватно рангирана у систему вредности и појединца
и друштва у целини. Систем вредности је увек у великој мери детермини
сан друштвено-економским условима па је охрабрујуће да упркос ниском
животном стандард у и дугогодишњој кризи у којој живе испитаници
анкетирани у Србији високо рангирају животну средину, како на нивоу
њихових личних приоритета (где животна средина заузима треће место),
тако и на нивоу државе (где се она налази на другом месту).
Ипак, у погледу приоритета испитаници још увек немају јасно дефи
нисан став. Они нису иск ључиви по питању животне средине и економ
ског раста (или/или) и њихови одговори јасно показују да прижељкују
корист од обе ствари (и/и). То и јесте једини исправан став и у самој је
суштини концепта одрживог развоја. Добијени резултати, у смислу зна
чаја који животна средина има у систему вредности испитаника, требало
би да инспиришу и изазову како доносиоце одлука на макронивоу, тако и
привреду, али и све појединце да (и) учине много више на очувању и за
штити животне средине у Србији.
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SUMM ARY: Since the 1970s, there has been increasing attention to environment.
To what extend and how one society will take care of the environment largely depends
on its importance in the value system of every individual and society as a whole. The aim
of this paper was to examine the importance of the environment in the system of indivi
dual/personal values of the citizens of Serbia, the assessment of its importance in the
value system of the society as a whole, as well as to find out what is of higher priority for
respondents – environment or economic development. For this purpose, a survey was
conducted among a sample of 250 respondents. The obtained results show that, in spite
of the low standard of living and a long-term economic crisis in the country, environment
is highly rated, both at the level of personal priorities (where environment is ranked on
the third place), and at the count ry level (where it is ranked on the second place). The
attit udes of the respondents showed that the truce and reconciliation of ecology and eco
nomy is necessary and required for the development of a more sustainable society.
KEYWORDS: environment, value system, survey, attit udes of citizens, Serbia

UDC 728.6(497.11 Povlen)
DOI: 10.2298/ZMSDN1550129K
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

ЛЕТЊИ СТАНОВИ СТОЧАРА НА
ПЛАНИНИ ПОВЛЕН

ДУШКО КУЗОВИЋ

Косовска 18, Ужице, Србија
dkuzovic@gmail.com

НЕДЕЉКО Б. СТОЈНИЋ

Инстит ут за водоп ривред у „Јарослав Черни”
Јарослава Черног 80, Пиносава, Беог рад, Србија
stojnic.nedeljko@gmail.com

САЖЕТАК: У Србији, на планини Повлен (1.347 m), током ист ражи
вања спроведеног од 1996. до 1998. године, забележено je неколико сачу
ваних примера летњих станова за сточаре. Станови су коришћени од про
лећа до јесени и насељавали су га житељи оближњих села Маковиште и
Таор. Организација објеката је једнопросторна. Конструкција станова креће
се од најједноставнијих решења као што је кућер, затим кулача покривених
сеном, објеката начињених од камена и дрвених талпи до објеката с нако
ваним дашчицама. Материјал за градњу, дрво и камен, локалног су поре
кла. Камен се јавља у облику тањих слојева, кречњачког порек ла и лак је
за обраду. У објекте је уграђиван као делимично обрађен (притесан). Сви
објекти су покривени шиндром. Објекти се налазе на неог рађеним парце
лама на којима се поред куће налазе објекат за стоку, складиште сена и
мали врт.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: динарска брвнара, кулача, кућа на приковце, кућер,
Повлен, притесан камен, чобански летњи станови

На планини Повлен, у западној Србији, налазе се велике површине
под пашњацима на којима, од пролећа до јесени, становници села Мако
виште и Таор чувају највећи део породичног сточног фонда. За пот ребе
боравка стада и пастира саг рађени су летњи станови и којима борави
један до два члана домаћинства. У савременом добу стока се све ређе
изводи на испашу у планину. Трава се коси и на тракторима довози на
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цент ралн у окућниц у. С губљењем функције летњих станова престаје
одржавање и они постепено нестају. Материјал изложен у овом раду сни
мљен је у периоду од 1996. до 1998. године у оквиру личног пројекта. Током
поновљеног боравка 2012. године, већи део, у овом раду презентованих
објеката, више није постојао.
Географски простор истраживања одређен је на северним и јужним
падинама планине Повлен на којима се налазе ливаде и шуме. Терен је
на надморским висинама од 1.000 до 1.300 метара и богат је изворима.
Карактеришу га велике заравни и дубока корита потока обраслих листо
падном шумом. Свако домаћинство има од 15 до 20% од укупне површине
свог газдинства издвојено на овој планини (Слика 1).

Слика 1. Карта с положајем летњих станова на планини Повлен

Преглед досадашњих истраживања. Досадашња истраживања овог
простора заснивала су се на широком питању архитектуре народног гра
дитељства али не и појединих облика грађења као и њихове заступљености
у појединим зонама. У области народног градитељства, који захватају и
простор планине Повлен, познати су радови Јована Цвијића [Цвијић 1966]
и Љубе Павловића [Павловић 1925]. Потом радови које су написали Ранко
Финдрик [Финдрик 1995, 1998, 1999], Бранислав Којић [Којић 1941, 1949а,
1949б, 1973], Александар Дероко [Дероко 1964, 1968], Доброслав Павловић
[Павловић 1962], Јован Крунић [Крунић 1983, 1994, 1996], Ђорђе Пет ро
вић [Петровић 1955]. Од савремених аутора истичу се: Благота Пешић
[Пешић 1988, 1991], Божидар Крстановић [Крстановић 2000; 2009; Крста
новић, Кесић и Ристић 2002], Кузовић Душко [Кузовић 1996, 1996/1997,
2012, 2012а, 2012б, 2013а, 2013б, 2013в, 2013г] итд. Народно градитељство
на простору суседне Босне и Херцеговине, који се граничи с простором
који обрађује овај рад, проучавали су Мухамед Кадић [Кадић 1967], Шпи
ро Солдо [Солдо 1932], Хамдија Крешевљаковић [Крешевљаковић 1957]
и Астрида Бугарски [Бугарски 1967].
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Анализа досадашњих истраживања. Систематских ист раживања
простора планине Повлен у оквиру западне Србије до сада није било.
Истраживање појединих решења која су снимљена у суседним областима
у Србији, Босни и Херцеговини и Црној Гори дају слику о архитектонским
и културним кретањима на простору планине Повлен путем аналогије.
МЕТОДОЛОГИЈА ИСТРАЖИВАЊА
Значај истраживања. Најједноставнији облици грађења на простору
који обрађује овај рад нису ист раживани. Допринос овог рада је у попу
њавању празнине у документацији о најједноставнијим облицима грађења
на простору планине Повлен. Потом, и рад даје допринос у анализи кон
структивних и обликовних особина објеката. У раду се упоређује однос
архитектуре најједноставнијих облика грађења са сличним архитектон
ским решењима у местима порекла досељеног становништва као и окол
них простора из којих су могли да буду вршени утицаји на грађење.
Циљ рада. Рад се бави анализом конструктивног, организационог и
обликовног решења летњих станова сточара, анализира простор на којем
је заступљен, анализира порекло конструктивне идеје, упоређује порекло
становника с примењеним решењем на терену и њиховом претходном
станишту, ист ражује паралелна решења на суседним просторима, кон
структивне проблеме и технику грађења који се јавља приликом израде
објекта, врсту промењеног материјала итд.
Научна корист овог истраживања. Рад попуњава празнину у по
знавању најједноставнијих облика грађења, помаже бољем разумевању
начина кретања и размене архитектонских достигн ућа као последице
миг рационих кретања на Балкану током 19. века, сагледавању узрока и
начина избора локалног становништва током миграција одређених архи
тектонских решења.
Спецификација активности. Документација за овај рад прикупља
на је од 1996. до 1998. године на анализираном простору. Фотографисани
су и архитектонски снимљени објекти, анализирани послови који се оба
вљају у тим објектима и анкетирани корисници. Прикупљена је и анали
зирана располож ива грађа у надлеж ном Народном музеју у Ужиц у и
Историјском архиву у Ужицу, као и расположива писана грађа на дату
тему на простору Србије, Босне и Црне Горе (становништво је претежно
досељено из тог краја). Извршена је упоредна анализа снимљене грађе с
документацијом из архивских и писаних извора.
ДОКУМЕНТАЦИЈА
Поседи, путеви миг рације, окућница, објект
Карактеристике поседа у планини. Сеоски поседи су распоређени
око врха планине Повлен, просечне површине од 2 до 5 ha (стање с краја
20. века). Састоје се од ливаде и шуме. У осунчаном делу ливаде, обично
на самој граници према шуми, формирана је окућница која се састоји од
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објекта за сточаре и објекта за стоку (испред кога се обично налази огра
ђен простор). Поред стана налази се мали простор за врт (такође ограђен)
а вода се узима с најближег извора (којих има у изобиљу). Веома ретко
дешавало се да само једна породица пошаље сточаре у планину, већ се
обично више породица, обично сродничких, пресељавало из села у плани
ну. За боравак са стоком на планини обично се задужују старији женски
чланови домаћинства (у пару) или мушки (самостално). По намирнице се
враћа једно или двоје и они доносе потрепштине за себе, рођаке и суседе.
Период миграције. Летњи станови заузимају се током раног пролећа
и користе све до касне јесени, око шест месеци годишње, колико и дозво
љавају оштри климатски услови. Миг рације у пролеће теку од нижих
предела ка планини а током јесени обратно. Становништво се у пролеће
сели с крупном стоком (овце и говеда) и главни посао који се обавља на
планини је чување стоке. Током августа косе се ливаде и сено се превла
чи запрежним возилима (раније) или тракторима (данас) у ниже пределе
ради зимске потрошње. Како време почиње нагло да се погоршава током
месеца октобра обично се у том месецу становници и стока враћају назад
у село. На летњим боравиштима становници се не баве ратарством, осим
узгајања приручног врта.
Путеви миграције. Становништво се креће трасама које се користе
више од два века и зависе да ли се креће пешке или возилом. Траса се
пружа од средишта села Маковиште и Таор потом преко засеока Ћебићи,
затим брда Лисина (1.126 m), брда Црвени бријег, села Мравињаци одакле
скреће ка јужним падинама испод Малог Повлена (1.346 m). Тренутно
описани пут делом је асфалтиран од цент ра села Маковишта до засеока
Ћебићи а даље, целом трасом, је макадам.
Окућница. Домаћинства су организовала окућнице на својим парце
лама и оне се састоје од колибе за људе (за боравак сточара, сирење, чу
вање производа од млека), колибе за стоку, ограђеног тора за стоку, огра
ђеног простора за приручни врт и ограђеног простора у коме се чува
сено. Сточари и стока снабдевају се водом на најближем извору тако да
на окућници нема појила. Окућница је отворена и није ограђена.
Геолошки услови терена. Обронци планине Повлен, где се налазе
летњи станови сточара, изг рађени су од палеозојских творевина које
углавном чине плочасти мермерисани кречњаци, метаморфисани пешча
ри, филити и аргилошисти. Од присутног стенског материјала за објекте
намењене летњем становању сточара најчешће је коришћен танкослоје
вити кречњак. Делимично обрађен, уграђиван је у темељ на који се осла
њају греде колибе односно кулаче. Танкослојевити кречњаци такође су
коришћени за зидове колиба које су делимично грађене од камена, било
у сувозиду или кречном малтеру. Очигледно је да је лакоћа градње за
пот ребе оваквих објеката била доминирајућа, за избор танкослојевитих
палеозојских кречњака као главног стенског материјала на свим местима
где је камен био коришћен.
Објекти. У колиби за људе се спава, ложи ватра (у средишту просто
рије), припрема храна, кува млеко, сири и чува сир. У колиби за стоку
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чува се стока током ноћи или лошег времена. У тору, који је обично пове
зан с колибом за стоку, чува се стока а да није на испаши. Како би се се
заштитило од дивљих животиња оно мора бити ограђено са свих страна
оградом. Објекти у којима станују сточари су: „закрајница” (кућер), кулача,
колиба од камена и дрвета и колиба у бондруку обложена „на приковце”
(на приковице). Сваки од карактеристичних група биће анализиране по
основу организације, конструкције и обликовања.
Назив „колиба” на простору планине Повлен користи се за сваки
објекат који има намену као летњи или зимски стан а није главно место
домаћинства као што је кућа. Колибе могу бити направљене на неколико
начина у зависности од економских могућности и потреба породице. Нај
једноставнији начин је „кулача” (тај термин за ову врсту објекта користи
се у селима испод Малог Повлена), затим мало сложенији облик је од
брвана или талпи, још сложенији облик је комбинација камена и дрвета
а као најмлађи објекти су објекти направљени у бондручном скелету и
облогом „на приковце”. Кровни покривач варира од најједноставнијег као
што је сено, кровина, кора од дрвета (лубара), затим дрвена шиндра, шин
дра у форми бибер-црепа („на копито”) док је веома ретко коришћена
камена плоча (мада је има у изобиљу у оближњем селу Годечево).
Према конструктивном решењу и архитектонској концепцији на ана
лизираном простору колибе мог у се поделити у две основне групе: 1)
покретни објекти, 2) непокретни објекти.
Покретни објекти
Закрајница (кућер). На простору планине Повлен, за покретни обје
кат малих димензија на санкама уобичајен је назив „закрајница”. Закрај
ница („кућер”) је облик једноставног чобанског стана. Малих је димензија
(фотографисани примерак је спољних димензија 100х160 cm), нема вели
ки волумен и нема велику тежину како би се лако превлачила. Треба по
менути да и данас (у 21. веку) на том простору нема квалитетних путева
а да их током 18. и 19. века уопште није ни било. Стога објекат који се пре
влачи с места на место треба да има мали волумен, да тежиште објекта
буде постављено ниско (да се не преврне када се вуче преко косих терена)
и да има малу тежину (која се на веће дистанце може вући коњем или с
пар волова а на мањим дистанцама и људском снагом). Материјал закрај
нице је дрво, оно које је доступно на лицу места. Објекат се правио код
куће када то време дозволи (не на лицу места) и превлачио на терене где
се чувала стока. Цео објекат је урађен од дрвета а једини метални делови
су шарке на вратима. Објекат је морао да буде лак па зато материјали
морају да буду мале дебљине. Конструкција се оснива тако што се по дну
поставе паралелно две талпе (које мог у бити тесане) које су на једном
крају обликоване у форми санки са што већим заобљењем. На месту те
жишта површине санки буши се кружни отвор пречника око 2 cm кроз
који се провлачи конопац за вучу објекта. Саонице се међусобно повезу
ју попречним гредицама које се у њих усецају на три до четири места.
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Бочне странице – зидове закрајнице направљене од дасака носе верти
калне гредице које су по дну учвршћене са саоницама а по врху се на њих
наслања венчаница идентичног поп речног пресека као и вертикалне
гредице. На овако формиран корпус поставља се кровна конструкција
коју чине рогови постављени као кров на три воде. По роговима су при
коване баскије а на њих дрвена шинд ра. С лица објекта је улаз којег
чине правоугаона врата. У закрајници се налази одело, покривач и храна
(Слика 2–4).

Слика 2. Закрајница (кућер) с планине Повлен – задњи изглед

Слика 3. Закрајница (кућер) с планине Повлен – предњи изглед
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Слика 4. Конструкција закрајнице (кућера) с планине Повлен

Непокретни објекти
Кулача (кулача) је најједноставнији објект за смештај сточара. Орга
низација кулаче је једноставна и састоји се од једне просторије у коју се
улази или на средини дуже или на средини краће стране објекта. Зани
мљиво је да се улаз у кулачама у којима живе људи налази на средини
дуже стране објекта док је улаз у кулачама где се чува стока на средини
краће стране. На неким објектима, који су се раније користили за стано
вање људи а затим су претворени у простор за стоку, место улаза је про
мењено на краћу страну објекта. У погледу трајности објекта основна
конструкција је од притесаног или тесаног дрвета који је отпоран на вре
менске утицаје. Покривач, који се састоји од кровине и сена, је неотпоран
на временске прилике па се мора сваких неколико година мењати.
Основна конструкција објекта се састоји се од носача који су обично
израђени тесањем од једне облице а не растругивањем. Темељ за објекат
гради се тако што се по земљи у сувозиду поређа камење у висини око
20–30 cm у односну на коту терена, по граници основе објекта. Циљ је
да се дрвена конструкција подигне од земље и сачува од утицаја влаге.
Греде које се постављају по земљи – венчанице су најмасивније (око 20х20
cm), слажу се у форми правоугаоника а на угловима се везују „на ћерт”
с препустом.
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На хоризонталне греде постављају се коси рогови који су мањег по
пречног пресека (10х12 до 12х15 cm) и праве се тесањем. На месту ослонца
на хоризонталну греду рогови се засецају како би се повезали с венчани
цом на земљи. Рогови се на врху повезују тако што су засечени до пола
а потом међусобно проковани дрвеним клиновима. Рогови су при врху
повезани распињачом која се прикива на потребној висини (од коте пода)
како не би угрожавала кориснике. По роговима се прикивају тесане хо
ризонталне „баскије” на просечно 50 до 60 cm преко којих се поставља
ју окорци који служе као подлога за кровни покривач.
Изнад огњишта (на средини просторије) оставља се отвор за излаз
дима. Излаз за дим прави се од притесаних дасака (или окорака) сложе
них у форми правоугаоне цеви и који надвисује кровни покривач око 30
cm. Он удаљава врели дим од кровног покривача и спречава пожар.
Кровни покривач је кровина или сено које се у сировом стању слаже
у слојевима. Изнад врата се поставља хоризонтални носач – даска која
служи да покривач не склизне испред улазних врата. Да би се кровни
покривач заштитио од вет ра око врха крова се праве „лемези” односно
обруч од упреденог прућа или тесаних дасака. Око основе веома ретко
се среће набацано трње већ се при тлу око објекта вертикално слажу ко
мади прик уп љеног дрвета које има исту улог у. Суво дрво је уједно и
остава за дрва која се обнавља. Врата су једини отвор на објекту и састо
је се од два крила: великих (која заузимају целу висину отвора) и малих
(која заузимају доњу половину висине отвора). Током топлих дана мала
врата стоје затворена како би се осветљавала унут рашњост и ако гори
ватра подржала промаја преко димњака. Ноћу и током хладних дана сто
је затворена велика врата. Врата су направљена код куће и донета у пла
нину. На њима се налазе шарке која су, поред верига изнад огњишта, један
од ретких металних делова на објекту.
Намештај у објекту чине ниски сто и столице троношке који су обич
но донети од куће. Све остало је решење које се прави на лицу места:
полица за посуде за млеко, полица за посуде за сир и постеље. Практич
но, у колибу се од куће носе врата и вратнице, синија, троношке, карлице
за млеко, качице за сир и посуде за воду.
Обликовање објекта само је резултат примењене конструкције и
пот реба унут рашње организације. О пропорцијама основе или унут ра
шњег простора, нагибу крова ретко да је ко размишљао. Једноставна архи
тектура која је показује могући је начин становања сточарских породица
током првих деценија 19. века на простору западне Србије. Обликовање
и материјализација објекта је толико промишљена, органска и сагласна
са захтевима и условима природног окружења да се просто намећу и при
летимичном погледу на објекат. Ако се објекат напусти, након извесног
времена, сам се урушава, трули и не оставља никаквог трага иза себе
(Слика 5–15).
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Слика 5. Кулача на Повлену

Слика 6. Кулача на Повлену – лемези и отвор за излаз дима на крову
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Слика 7. Кулача на Повлену – улаз у кулачу (мала и велика врата).
При земљи се види велика подна греда која овде има улогу – кућног прага

Слика 8. Кулача на Повлену (у позадини се види још један сличан објект)
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Слика 9. Кулача у селу Маковиште, на обронцима планине Повлен

Слика 10. Конструкција једноставне кулаче, планина Повлен
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Слика 11. Кулача сложене конструкције (кулача) на Повлену
– конструкција при тлу

Слика 12. Кулача сложене конструкције на Повлену – конструкција
при слемену
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Слика 13. Конструкција кулаче

Слика 14. Ентеријер кулача на Повлену – синија и троношке
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Слика 15. Сено и ограда око сена ради заштите од дивљих животиња

Колиба од камена и дрвета је квалитетније решење летњег стана
него кулача. Лоцирана је на ивици терасе или заравни, зак лоњена од ве
трова, односно на месту где зараван прелази у косину и чува тешко сте
чену искрчену површину ливаде. Организација је једноставна и састоји
се од једне просторије која заузима целокупну површину основе. На сре
дини се налази отворено огњиште а око њега се седи, спава и ради. Кон
струкција је комбинација камена и дрвета. Каменом су озидани сви де
лови објекта који су укопани као и темељ испод дрвеног дела. Камен је
притесан, дебљина зида је око 50 cm, грађен с претежно крупним кома
дима међусобно повезаним глином или у сувозиду. Дрвени део је изнад
коте терена око 30 cm. Конструисан је од хоризонталних и вертикалних
тесаних греда које се завршавају венчаницом. Простор између је попуњен
с талпама постављеним „на унизу” у вертикалне ступце основне кон
струкције. Кров је на три воде а кровни покривач је дрвена шиндра. Вра
та су смештена на краћој страни објекта и она служе и за осветљавање
унут рашњости (Слика 16–18).
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Слика 16. Колиба с планине Повлен (комбинација камена и дрвета)
– предњи изглед

Слика 17. Колиба с планине Повлен (комбинација камена и дрвета)
– задњи изглед
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Слика 18. Колиба с планине Повлен (комбинација камена и дрвета)
– конструктивни склоп

Колиба с бондручном конструкцијом и испуном. Колиба с бондруч
ном конструкцијом обложеном прикованим даскама је по старости нај
млађе конструктивно решење. Организација објекта је једнопросторна и
састоји се од правоугаоне просторије у чијем средишту се налази огњи
ште. Улаз у објекат је на краћој страни док се на једној од дужих бочних
страна налази прозор. Темељ није закопан већ је само склоњен површин
ски слој хумуса и с њега је почето зидање притесаним каменом у суво
зиду. Дрвена конструкција корпуса објекта састоји се од хоризонталних
и вертикалних греда које се у равни стрехе завршавају венчаницом. Си
стем за пријем хоризонталних сила чине косници који су постављени у
конструкцију зида. На тако формиран костур са обе стране зида прики
вају се хоризонталне дашчице а потом се унутар убацује глина помеша
на са сламом (служи да се влага из глине ослобађа постепено а не нагло).
Додатна спољна и унут рашња обрада зида не постоји. Кров је на четири
воде а кровни покривач је дрвена шиндра. Ентеријер објекта чине исти
предмети као и код кулаче или брвнаре. Обликовање објекта слично је
као и код многих објеката на окућници у селу. Нема додатних радова на
фасади објекта већ је оно што чини конструкцију уједно и завршна фор
ма фасадног зида. Ни једна површина на објекту не обрађује се додатно
(Слика 19–23).
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Слика 19. Колиба „на приковце” с планине Повлен покривена дрвеном шиндром

Слика 20. Колиба „на приковце” с обронака планине Повлен покривена
каменом плочом
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Слика 21. Колиба с планине Повлен (конструкција „на приковце”)
– конструктивни склоп
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Слика 22. Колиба с планине Повлен (конструкција „на приковце”)
– конструкција зида
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Слика 23. Колиба с планине Повлен (конструкција „на приковце”)
– конструкција зида

ПОРЕК ЛО РЕШЕЊА И УПОРЕДНА АНАЛИЗА
Порек ло становништва и форма објекта
Највећи утицај на форму и конструктивно решење летњих станова
на планини Повлен чини расположиви материјал (врста дрвета), начин
привређивања (сточарство, ратарство итд.) и порекло становништва (знања
и навике о грађењу с претходног станишта).
Становништво села Маковиште и Таор је претежно насељено током
друге половине 18. века и прве половине 19. века. Најпре се доселила по
родица Милосављевић (из Бањана у Црној Гори) која је касније преко
својих истакн утих представника управљала даљим насељавањем оба
села. Дројићи из Маковишта су се доселили из области Куча, Делићи су
се доселили из истоименог села у црногорским Тепцима, Субашићи су
дошли с хајдуцима из области Пљеваља, Шепци су досељени из Колаши
на, Милошевићи-Зекановићи су се доселили из Херцеговине, Васиљевићи
и Тодоровићи су се доселили из Осата у Босни. У селу Таор Веселиновићи
су досељени из Бањана у Црној Гори, Миливојевићи из Пиве, Кузмани
из Грахова, Гачовићи су дошли из Никшића а Зекићи из Осата. Посматра
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јући порек ло становништва види се да је већина порек лом из Црне Горе
(области Куча, Никшића, Пиве и Бањана), затим Херцеговине (Грахово)
и источне Босне (Осат) [Павловић 1925: 41–47].
Упоредна анализа
Летњи станови у југозападном делу Србије, северној Црној Гори и
источној Босни по основу организације, конструкције и обликовања имају
велику сличност с приказаним примерима с планине Повлен. Сличност је
разумљива јер је становништво мигрирало с једне на другу територију а
велики број породица и данас одржава родбинске везе. О најједностав
нијим облицима грађења у Босни и Херцеговини говоре радови Јова По
повића [Поповић 1928: 174–181; 1930: 160–164; 1934: 100–105; 1935: 139–146;
1937: 73–104; 1940: 68–74;]. Одређен број објеката снимљен је током истра
живања које је половином 20. века спровео Народни музеј у Ужицу под
руководством др Новака Живковића.
Од објеката које је забележио Народни музеј у Ужицу велику слич
ност, по конструкцији и организацији, имају два дубирога из села Ерчеге
у општини Ивањица, затим, дубирог на планини Голији, такође у близини
села Ерчеге и један дубирог из Црне Горе (према А. Дероку).
Дубирог с Голије по конструкцији и организацији веома је сличан
кулачама које су снимљене на Повлену. Према педантности у реализацији
дубирози из села Ерчеге имају велику сличност с оним снимљеним на По
влену. Дубирог из Црне Горе је веома сличан ономе с Повлена и Голије.
Постоји сличност у обликовању најједноставнијих објеката између
Црне Горе, западне Србије и источне Босне. Разлози леже у порек лу ста
новништва и сталним миг рацијама од 18. и 19. века до данас. Основна
конструкција је од тесане масивне грађе. Основа је правоугаона и начи
њена од дрвених греда овезаних на угловима. Рогови су повезани у врху
и имају распињачу. Преко рогова је постављена даска и окорци преко којих
је нанета летва и преко трава. Да би се спречило развејавање материјала,
по трави су постављене облице које су повезане при врху. Овакви станови
су били у упот реби до краја 20. века.
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Слика 24 и 25. Дубирог у селу Ерчеге, Ивањица

Слика 26. Дубирог на планини Голији
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Слика 27. Кућер покривен лубом на Голији

Слика 28. Колиба покривена лубом и даском на Голији
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Слика 29. Дубирог у Црној Гори

Слика 30. Колиба на думу с планине Вранице у Босни и Херцеговини

153
ЗАК ЉУЧАК
Летњи сточарски станови на простору планине Повлен служе за бо
равак од пролећа до јесени. Све до краја 20. века коришћени су у облику
приказаном у овом раду. Окућнице на планини састојале су се од објек
та за људе, објекта за стоку, ограђеног простора за стоку, простора за
чување сена и малог врта за узгајање поврћа. Подизане су на земљишту
власника на осунчаном месту прелаза између ливаде и шуме.
Кулача је објекат грађен од тесаног масивног дрвета. На темељни
зид од камена сложеног у суво постављена је хоризонтална греда пове
зана засецањем на угловима. На њих су постављени рогови повезани при
врху зарезивањем и с распињачом постављеном на погодној висини. По
роговима се постављају даске и окорци а на њих летве. Преко летви се
поставља трава у слојевима од дна површине ка врху. По трави се поста
вљају притисци – облице које су повезане на врху међусобно. Њихова уло
га је да се спречи развејавање покривача. Врата су углавном донета од
куће и припремљена раније. При врху кулаче оставља се отвор од дрвених
окорака или даски који надвисује површину крова до 30 cm како не би
дошло до паљења кровне површине топлотом од дима. Поред кулаче за
људе налази се кулача за стоку испред које се налази ограђени тор.
Закрајница или кућер је покретни облик чобанског стана. По органи
зацији и конструкцији веома је слична до сада сачуваним примерцима са
Златибора, Златара и Голије. На санкама се налазе ниски зидови и на њима
двоводан кров. У њој је чобанин спавао и склањао се од лошег времена.
Полубрвнара-полукамена кућа је сложенији облик који је делом сази
дан од камена у сувозиду или кречном малтеру а делом од скелета с испу
ном од талпи. Локалне појаве танкослојевитих кречњака, који је погодан
за обраду, посебно ако се уграђује у облику притесаних блокова, утицале
су да буде често коришћен у градњи. Кров је на четири воде и покривен
је шиндром. Унут рашњост објекта осветљавају врата јер нема прозора.
Сви примери најједноставнијих објеката, снимљени на планини По
влен, у односу на простор цент ралне Србије, источне Босне и Херцего
вине и северне Црне Горе имају велику сличност у организацији, кон
струкцији и обликовању. Сличности су разум љиве јер становништво
наведених простора спаја исто порек ло, делатност и путеви миг рација.
Почетком 21. века долази до промене у начину живота становништва
села која гравитирају планини Повлен. Преко два века устаљени циклуси
пролећних и јесењих миграција престају и почиње нов начин коришћења
зем љишта на планини. Тиме објекти саг рађени за пот ребе годишњег
боравка сточара престају да имају функцију и престаје њихово одржава
ње. Како су саг рађени од локалних и природних материјала временски
услови полако разарају конструкцију. На неким парцелама уместо посто
јећих граде се нови објекти од тврдог материјала и покривени су керамич
ким црепом. Међутим, њихова организација показује много сличности
с традиционалним решењима што се може делимично констатовати и у
обликовању. Приказани облици становања на планини Повлен предста
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вљају последње примере најједноставнијих облика архитектуре који су
и даље били у упот реби. Због великог значаја за историју архитектуре
уврштени су у пројекат новопланираног музеја народног градитељства
„Повлен”.
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SUMMARY: During a research conducted between 1996 and 1998 there were observed
a number of examples of shepherd summer housings in Povlen mou ntain (1,347 m) in
Serbia. These buildings were used from spring to fall, and inhabited by residents of nearby
villages Makovište and Taor.
Building organization is single-spaced. Construction of dwellings ranging from
simple objects such as „kucer”, then „kulaca” covered with hay, objects made of stone
and wooden slabs to objects with nailed slats. Building material, wood and stone, is of
local origin. Stone is partially hewn and appears in the form of thin layers of limestone and
it is easy for handling. All buildings are covered with shingle. The buildings are located
on unfenced plots along with livestock buildings. This paper focuses on organization,
construction and shaping of these facilities.
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cabin, sheperds summer housing, hewn stone

UDC 330.8:929 Harvey D.
UDC 316.334.56
DOI: 10.2298/ZMSDN1550157C
ПРЕГЛЕДНИ НАУЧНИ РАД

ДОПРИНОС ДЕЈВИДА ХАРВИЈА
УРБАНОЈ СОЦИОЛОГИЈИ

МАРИЈА ЦВЈЕТКОВИЋ
Суботица, Србија
mar ijacvj@gmail.com

САЖ ЕТАК: Дејвид Харви је неомарксистичк и теоретичар утицајан у
више дисциплина. У рад у се анализира његова специфична упот реба Марк
сове теорије као допринос урбаној социологији. Посмат рајући градове у кон
тексту константне пот ребе капитализма за превазилажењем проблема преко
мерне акум улације капитала, Харви урбанизацију види као битан чинилац
капиталистичког развоја. Са неолиберализмом, као својеврсним пројектом за
обнову класне моћи, интензивирао се начин решавања и измештања капитали
стичких контрадикција уз помоћ тзв. акумулације развлашћивањем, која резул
тира повећањем урбане сегрегације. Стога, Харви захтева праведније градове,
у којима интерес приватног капитала неће бити одлучујући чинилац облико
вања градова. Харвијев марксизам је заводљив, али такође подлеже и бројним
критикама.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: акумулација развлашћивањем, Дејвид Харви, нео
марксизам, урбана социологија

Неомарксистичк и правац унутар урбане социологије не може да
прође без помена утицајног географа Дејвида Харвија, чији рад баланси
ра између неколико дисциплина. Дуги низ година бави се проучавањем
Марксовог Капитала за који тврди да је од великог значаја за разумева
ње данашње економске и урбане кризе. Највећу инспирацију и црпи из
оригиналног Марксовог дела, покушавајући у геог рафску дисциплину
да имплементира дијалектички материјализам. Свој приступ назива ди
јалектичко-географским материјализмом. Иако за себе тврди да није
активиста, неретко га описују као таквог, због укључености у разне кам
пање, поготово у Балтимору [Gregory 2006].
Дејвид Харви има огроман утицај на бројне теоретичаре различитих
дисциплина. Његова цитираност показује да по броју цитата не заостаје
за Улрихом Беком (Ulr ich Beck), Мишелом Фукоом (Michel Foucault),
Бруном Латуром (Bruno Latour) и Мануелом Кастелсом (Manuel Castells).
Превођен је на бројне језике и одржава предавања широм света која бележе
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огромну посећеност. Најгел Трифт (Nigel Thrift) је покушао да одгонетне
разлог Харвијеве популарности и нуди неколико објашњења. Наиме, Хар
вијева теорија је привлачна мислиоцима левичарске оријентације. Он нуди
теоријску сигурност, снажну и јасну причу, а његово становиште и крити
ка предаторског капитализма су постојани. Отворено флертује са страте
гијама које повећавају циљну читалачку групу. Популарности доприносе
и бројна предавања која држи широм света, пошто и физички присутан
промовише своју теорију [Thrift 2006].
Харви је у свом интелектуа лном раду доживео преокрет методоло
шке позиције. Раније радове карактерише формални приступ и употреба
хипотетичко-дедуктивне методе. Касније, Харви се окреће Марксу и ди
јалектичкој методи. Географ Тревор Барнс (Trevor Barnes) ову трансфор
мацију види као две фазе Харвијевог интелектуалног рада: фазе дедуктив
ног и дијалектичког Харвија [Barnes 2006].
Дедуктивни Харвијев период карактерише залагање за научни при
ступ зарад стварања генерализација и закона у географској дисциплини.
Писао је за време такозване квантитативне револуције, која је представља
ла покрет удаљавања „традиционалне регионалне географије, ка формал
ној просторној науци” [Gregory 2006: 3]. Харви својим доприносом подр
жава ову промену истичући пот ребу за научно оријентисаном теоријом.
Објашњење и интерпретација догађаја зависе од квалитетне теорије, а
оно што теорију чини таквом јесу математика, прецизно дефинисање кон
цепата и њихових међусобних односа, јасна верификациона правила и
рационалност [Barnes 2006: 33].
Прешавши на Џон Хопкинс универзитет (Johns Hopkins University)
у Балтимору 1969. године, Харви постаје критичан према свом претход
ном рад у. Квантитативн у револ уцију види као мање релевантн у, док
његов нови циљ постаје креирање револуционарне теорије. Иако је нова
позиција драстично другачија, постоје одређени континуитети с његовим
претходним радом, а нови приступ представља „нешто између дедукције
и дијалектике” [Barnes 2006: 42].
Харви се у последње време бавио и темом неолиберализма, за коју
се заинтересовао на једној конференцији о неолиберализму, одржаној
2001. године. Тада почиње да увиђа значај заокрета економске политике
крајем седамдесетих година двадесетог века [Harvi 2012]. Објављује Про
сторе неолиберализације [2005], Кратку историју неолиберализма [2012]
и радове на тему неолиберализма.
МАРКСИЗАМ ДЕЈВИДА ХАРВИЈА
Харви је почетком 70-их година 20. века у Балтимору био члан чита
лачке групе Марксовог Капитала, што га је подстак ло на дубље изуча
вање овог дела. Харви се најчешће враћа оригиналном Марксовом делу,
а од каснијих марксиста издваја Анрија Лефевра (Henri Lefebvre). У књизи
Границе капитала [Harvey 2006] нуди своју ревизију Марксове политич
ке економије. Наиме, његова експлицитна намера није била да драстично
мења Марксове поставке, али се дешава и да Харви у потпуности испра
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вља Маркса. Према Алексу Калиникосу (Alex Callinicos), ово је једна од
дистинктивних карактеристика Харвијевог марксизма, а остале су: уво
ђење просторне категорије у дијалектички материјализам, кокетирање с
постмодерним темама, политички активизам [Callinicos 2006].
Као проблем иманентан капитализму, прекомерна акумулација капи
тала представља његов изазов с немогућношћу да се реинвестира по већој
профиној стопи. Прекомерна акумулација подразумева „стање где вишко
ви капитала (можда праћени вишковима радне снаге) леже неискоришћени
без профитабилних исхода на видику” [Harvey 2003а: 149] што умањује
вредност новца, производа и радне снаге. Прекомерна акумулација је општа
капиталистичка контрадикција. Манифестације прекомерне акумулације
капитала су бројне: прекомерна производња робе и презасићено тржиште,
неискоришћен вишак константног капитала, вишак новчаног капитала и
инфлација, вишак радне снаге, ниске најамнине, незапосленост, пад ка
матних, профитних и рентних стопа [Harvey 2006].
Приликом објашњења економских криза, Харви се ослања на Марк
сову тенденцију пада профитне стопе и смешта је у први ток кризе, који
се повезује с проблемом прекомерне акумулације капитала. Да би се она
превазишла, инвестира се у простор и урбанизацију који апсорбују вишак
вредности и привремено решавају проблем. Улагање у простор, такозвани
просторни фикс (spatial fix), само је привремено решење, пошто је преко
мерна акумулација у сржи капитализма. У другом току кризе вишак ка
питала премешта се у финансијску сферу и финансијско тржиште добија
на значају [Callinicos 2006].
Предаторски моменат превазилажења проблема прекомерне акуму
лације капитала и обнове класне моћи представљен је у концепту акуму
лација развлашћивањем, који он заснива на примарној акумулацији капи
тала схваћеног у Марксовом кључу. Клице борбе против ове акумулације
развлашћивањем јављају се у урбаним социјалним покретима, али недо
вољно повезаним, јер не умеју да трансцендирају партикуларизам који
им је укорењен.
О ГРАДОВИМА
Харви користи тржишни механизам за објашњење урбаног развоја
и урбане сегрегације. Занимајући се за урбане неједнакости он се окреће
Марксу и Енгелсу. Енгелс му је послужио као инспирација захваљујући
проучавању уклањања видљивих последица неједнакости у граду [Zukin
2006]. Енгелс из описа нехуманих услова у којима се налазе раднички
квартови уочава да се они смештају на местима где не постоји могућност
учесталог контакта припадника радничке и припадника средње или више
класе. Урбани размештај одликује лицемерје које покушава да уклони
оно „што би могло повредити око и нерве буржоа зије” [Engels 1977: 52].
Закон тржишта одређује да актери који су боље позиционирани на дру
штвеној лествици могу себи да приуште уређен, прозрачан и чист део
града, с добром социјалном климом. Неки други, на незавидном месту
друштвене хијерархије, системски су терани у лошије услове.
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Чикашка школа са својом теоријом концентричних зона успела је да
се дотакне политичко-економског момента за којим Харви трага у проу
чавању урбаног развоја, али није успела адекватно да интегрише конфликт
[Zukin 2006]. Критикујући чикашку школу, Дејвид Харви се оријентише
на капитализам и његова правила која рестуктурирају урбани простор.
Профит је основа која развија неки простор, док други изоставља из тока
инвестиција, што је разлог неједнаког урбаног развоја и урбаних тензи
ја. „Просторни план и архитектонска обележја градова одраз су сукоба
између различитих група у друштву” [Gidens 2003: 590].
Довољан показатељ економског конфликта у граду јесу различите
висине ренте. Харви критикује неокласично хармонично схватање ренте.
На сличан начин као што неок ласичари цeне виде као прост индикатор
односа понуде и тражње, ту функцију имају и ренте, као показатељ упо
требе са одређеног простора. „У критиковању ове идеје о ренти, Харви
поново уводи три категорије диференцијалне, монополистичке и апсо
лутне ренте” [Short 1996: 106]. Рента је начин наплаћивања коришћења
нечијег приватног власништва и показатељ је моћи приватног власника.
Висина ренте варира јер повољнији терени за инвестирање, због добре
географске локације, јефтинијих трошкова или погодне радне снаге, чине
одређено земљиште популарно, што повећава висину ренте и подиже тро
шкове инпута [Vujović i Petrović 2005].
Дејвид Харви се у великој мери ослања на теорију Анрија Лефевра,
поготово када говори о вези капиталистичке репродукције и урбаниза
ције. Оно што у Марксовом Капиталу смета Харвију јесте претерани на
гласак на темпоралности, уз занемаривање просторне димензије, коју
Харви покушава да учита у Марксову теорију. Производња простора омо
гућава решење за кризу акумулације капитала, али исто тако овај метод
ствара и извесна ограничења када је у питању превазилажење кризе [Gregory
2006].
Харви није иновативан у укључивању просторне димензије у Марк
сову теорију. Лефевр је град видео као машину за концент рацију вишка
вредности, а урбаном простору додељује значајно место у производњи
вишка вредности и види га као робу. Простор је инструментализован и
предмет је производње схваћене у ширем смислу. Производња се више
не схвата у уском смислу као производња унутар предузећа, већ се тежи
ште помера на друштвену производњу простора. Урбанизам супституи
ше индустријализацију и постаје главни капиталистички погон, при том
вешто прикривајући свој класни карактер и укљученост у производњи
вишка вредности [Lefevr 1974]. Према Лефевру, „у мери у којој опада део
глобалног вишка вредности, обликованог и оствареног у инд устрији,
повећава се део вишка вредности обликованог и оствареног спекулацијом
некретнинама и изг радњом некретнина” [Vujović i Petrović 2005: 39].
Харви посматра урбанизацију као класни феномен, јер пренос вишка
вредности из једног простора у други омогућава само малобројним гру
пама на вишем степену стратификационе лествице да имају конт рол у
над њим. Капитал је увек у потрази за вишком вредности који настаје из
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вишка производа, а урбанизација апсорбује овај вишак, тако да постоји
снажна веза капиталистичког развоја и урбанизацијских токова. Кон
стантна потреба за апсорпцијом капиталистичког вишка вредности наи
лази на бројне препреке и, уколико се оне не превазиђу, прете да створе
кризу која умањује вредност вишка производа, новца и радне снаге [Harvey
2003а; Harvey 2006; Harvi 2013].
Пример Барона Османа, градоначелника Париза за време Наполеона,
добро показује начин на који урбанизација учествује у акумулацији ка
питала, уз истакнуту улогу државе као гаранта. Барон Осман је у потпу
ности изменио изглед Париза, изг радивши широке и уредне булеваре и
улице под правим угловима на месту уских, изувијаних и спонтано на
сталих уличица. Ова реконструкција запослила је радн у снаг у, али и
апсорбовала огромне количине капитала, што је удвостручило вредност
земљишта. Друга страна медаље очитавала се у креирању нове простор
не сегрегације. Индустрија је у потрази за јефтинијим трошковима изме
штена ван центра, а с њом одлазе и радници, који себи не могу да приуште
живот у реконструисаном делу града. Контрадикторност урбаног разво
ја јесте отворен простор за капитал, а затворен за групе нижег имовинског
статуса [Harvi 2013]. Оно што је заједничко обнови Париза и данашњој
урбаној обнови јесу поништавање простора од стране времена и креатив
на деструкција. Креативна деструкција повезана је с потрагом за профи
табилним регионима којег прати вишак апсорпције капитала кроз урба
низацију и она је деструкција по ниже класе [Zukin 2006].
Битан процес социјалне стратификације јесте резиденцијална дифе
ренцијација. Осећај заједништва између становника истих резиденцијал
них арена произилази из сличног начина живота и искуства. „Социјалне
неједнакости и социјалне слике продукују се и репродукују у урбаном
мозаику града” [Short 1996: 106]. Осећај територијалности и заједништва
класно је одређен. Они који припадају вишим лествицама социјалне хи
јерархије нису у великој мери везани за територију и њене локалне нор
ме и вредности. Они поседују моћ да утичу на простор, а самим тим и да
„иск ључе нежељене елементе” [Harvey 2003: 371]. С друге стране, групе
на нижим позицијама на стратификационој лествици немају ову моћ,
тако да су принуђене на везаност за простор који себи могу да приуште.
Чешћи контакт с групама које су у сличној ситуацији развијају јачу ве
заност за заједницу и локални простор [Harvey 2003].
Према Марксу, конкуренција ће увек довести до стварања монопол
ских ренти, пошто на тржишту опстају они који најбоље превазилазе своју
конкуренцију. У сржи капитализма јесте да тежи цент рализацији. Зато
неолиберална слобода тржишта и подразумева монополе. Монополске
ренте се лако одржавају у протекционистички настројеној спољнот рго
винској политици, где се кроз конт ролу увоза одржава монополистичка
позиција. У либералној политици спољне трговине, где су границе про
пусне, монополске ренте се одржавају уз помоћ централизације капитала
и законским осигурањем приватног власништва. Монополске ренте омо
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гућене су оним приватним власницима чије локације посед ују нешто
јединствено и аутентично [Harvey 2002; Harvi 2013].
Постоји контрадикција која обавезно прати одржавање монополских
ренти и побија њихово дејство. Ако аутентичност неке локације изнесемо
на тржиште, ове аутентичности теже да се изгубе. Комерцијализација и
демократизација производа у најширем смислу води губитку монополских
предности. Комодификација подразумева да се и култ урни производи
понашају као роба. Јединственост културних производа омогућава моно
полску ренту, али што више они постају део тржишта, то се више стандар
дизују и повлађују укусима потрошача. С овом контрадикцијом суочавају
се и градови који покушавају да буду конкурентни. Улагање града у обра
зовање, инфраструктуру и технологију представља стратегију зарад при
влачења инвестиција и покушај стварања монополских ренти [Harvey
2002; Harvi 2013].
Харви прихвата Марксов став да капитал руши просторне баријере,
поништавајући простор временом, што је последица промене технолошке
основе која смањује време обрта капитала. Смањење времена пот ребног
за обрт био је нужан услов за транзицију ка флексибилној акумулацији
капитала. Касних 60-их година 20. века, фордизам се напушта и режим
акумулације прелази на начин флексибилне акумулације. Овде се Харви
надовезује на регулациону теорију. Прелазак на флексибилну акумулацију
види кроз призму временско-просторне компресије. Утицај флексибилне
акумулације на урбану конкуренцију резултирао је све већом неједнако
шћу у дистрибуцији богатства и у неједнаком геог рафском развоју.
Како урбана конкуренција захтева и рад на иновацијама које би град
могао да понуди, то значи да је конкуренција један од узрока за промо
висање нових животних стилова кроз подилажење потрошачима, а самим
тим и прелаза ка постмодернизму у урбаној култури [Harvey 2003]. Пост
модернизам је одговор на флексибилни режим акумулације. Транзиција
из фордизма у режим флексибилне акумулације рефлектује се како на
економском, тако и на уметничком плану. Постмодернизам се у урбаном
смислу односи на „раскид с идејом да планирање и развој треба да се
усредсреде на масовност, техничку рационалност” [Harvey 2003: 363].
Растакање фордистичког и прелазак у постфордистички режим на
урбаном нивоу изнедрило је урбано предузетништво као облик управља
ња који би градове требало да учини конкурентнијим и флексибилнијим
на мак роп ромене. Заок рет ка предузетништву подразумева креи рање
так вих градова који постају атрактиван мамац за глобални капитал и
који су довољно флексибилни и иновативни да доскоче променљивој си
туацији на глобалном тржишту [Harvi 2005].
Предузетничка оријентација града подразумева креирање његовог
имиџа. Град постаје производ чија продаја зависи понајвише од доброг
маркетинга. Аутентичне карактеристике једног града спадају у његов
симболички капитал. Бурдије је писао о значају колективног симболич
ког капитала и ову је идеју Харви приг рлио, али и модификовао, јер он
симболички капитал „повезује с простором пре него са социјалним гру
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пама” [Zukin 2006: 117]. Борба за креирањем симболичког капитала гра
да и његово конвертовање у економски капитал има неизвестан исход
због промене трендова или укуса потрошача. Константна потрага за ино
вацијама које би привук ле пот рошаче доводи и до прекомерне презаси
ћености иновацијама [Harvey 2003].
НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ
У литератури је препознато неколико погледа на неолиберализам.
Oн се посмат ра као: идеолошки хегемони пројект, политика и прог рам,
државна форма и као управљаштво (governmentality), схваћено у Фуко
овом кључу [Springer, према Ward and England 2007]. Прва позиција нео
либерализам види као утицај моћних група на остатак друштва зарад
одржавања свог положаја и ту бисмо могли да сместимо Харвија.
Приликом проучавања неолиберализма, Харви покушава да схвати
овај феномен не одступајући од претходних теоријских поставки. Нео
либерализам види као пројекaт који обнавља моћ више класе. Такозвано
слободно тржиште и здрава конкуренција постоје само у теорији, док у
стварности тржиште нужно постаје монополистичко. Дерегулација отва
ра нова тржишта за улагање, порези на инвестиције се смањују, а реду
кују се социјални издаци, тако да само актери с повољном економско-со
цијалном позицијом нап ред ују у капиталистичкој трци акум улације
капитала [Harvi 2012]. Харви се слаже са Стиглицовим (Joseph Stiglitz)
зак ључцима да се неолиберализам није догодио случајно. ММФ се није
сам реформисао у неолибералном правцу, већ је била потребна политич
ко-економска подршка појединаца који имају моћ доношења одлука [Stiglic
2004].
Неолиберализам се одржава због своје флексибилности и лаког при
лагођавања различитим друштвеним покретима и идеологијама у потрази
за самопотврдом. Кокетирање с неоконзервативизмом један је од покуша
ја ове идеологије да пронађе ширу легитимацијску основу. Неолибера
лизам одликује и промена медијског дискурса, што мења концептуа лни
апарат и ставове реципијената медијских садржаја. Промовише се пред
узетнчко понашање, самоодговорност, индивидуализам и индивидуа лна
слобода. Међутим, Харви неретко критикује овако схваћен идеал слободе,
јер је он само легитимација за слободно тржиште и неометану акумула
цију капитала чија је нужна последица неједнак развој и поларизација
друштва. Ипак, неолиберализам губи легитимитет. За време економске
кризе неретко служи као декларативна стратегија, док се заправо државе
окрећу примењивијим мерама. Такође, земље у транзицији су економски
боље прошле уколико се нису догматски придржавале неолибералних
уџбеничких правила [Harvi 2012].
Харви проучава и утицај неолиберализма на урбану сферу. Заокрет
ка неолибералним стратегијама урбаног управљања је одговор на интензи
фикацију урбане конкуренције. Као пример урбане неолиберализације
Харви наводи Њујорк. У њему се препознаје прилагођавање града тржишним
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токовима и редукција средстава добијаних од стране државе, као и нерав
номеран развој различитих делова града у односу на то у којој мери су
лукративног карактера [Harvey 2010]. Аутори који се баве урбаним нео
либерализмом ретко заобилазе Харвија, било да га користе као основу
својих запажања или критике, или га само успутно помињу. Ово се понај
више односи на географе критичке оријентације који се баве овом темом.
АКУМУЛАЦИЈА РАЗВЛАШЋИВАЊЕМ И ПРАВО НА ГРАД
Принцип акумулације капитала којим је успостављен капитализам
Дејвид Харви види као активан и у модернијем облику и назива га аку
мулација развлашћивањем. Овакав вид акумулације присутан је у свим
облицима капитализма, али с неолиберализмом он поприма веће разме
ре. Неолиберални урбани развој може се посмат рати из перспеткиве ове
предаторске акумулације. Њено теоријско исходиште јесте концепт прво
битне акумулације капитала, али онако како ју је сам Маркс описао у Ка
питалу [Marks 1971]. Харви првобитну акумулацију капитала види и у
данашњем систему, мењајући њен назив, али суштина остаје иста. Све већа
приватизација у неолиберализму велики део јавне сфере приводи у при
ватне руке и ставља га на располагање само неколицини с врха стратифи
кационе лествице. Принципом акумулације развлашћивањем Харви обја
шњава начине на које капитал излази из кризе прекомерне акумулације.
Четири главна обележја овог вида акумулације јесу: 1. приватизација
и комодификација, 2. финансијализација, 3. управљање и манипулација
кризама, 4. државне прерасподеле [Harvey 2005; Harvi 2012]. Укратко, ко
модификација означава претварање у робу онога што до тада није имало
то својство. Приватизација је прелазак из јавног у приватни сектор. Мо
гућност обликовања (урбаног) простора сразмерна је количини приватне
својине. Финансијализација подразумева повећање броја финансијских
трансакција. Финансијски капитал и кредитни систем су предаторске
методе акумулације развлашћивањем. Након 1973. године финансијали
зација је узела огромног маха, тако да је овај метод у много већој употре
би у последње време и Марксов Капитал је примењивији на последњих
неколико неолибералних деценија него што је то случај с периодом после
Другог светског рата.
Управљање и манипулација кризама подразумевају намерно ствара
ње дужничке кризе неке земље. Што се тиче државних прерасподела, ту
Харви мисли на одвајање од модела класног компромиса као стратегије
послератног изграђеног либерализма када је помоћ централне владе била
усмерена ка нижим класама, а не иск ључиво у корист корпорацијама.
Једна од политика акумулације развлашћивања неолиберализма пред
ставља прелазак „заједничких својинских права освојених кроз године
напорне класне борбе (право на државну пензију, на благостање, на на
ционално здравство) у приватни домен” [Harvey 2003а: 148].
Приватизација уз редукцију социјалних издавања Харвију указује
на фаворизованост виших класа од стране државе. Уз помоћ акумулације
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развлаш ћивањем у неолиберализму је дош ло до обнове класне моћ и
[Harvi 2012]. Оно што је новина у неколико претходних деценија су и нове
методе акумулације развлашћивањем, као што је, на пример, такозвана
шок терапија, експресна транзиција од комунизма ка капитализму, или
маневрисање интелектуалним правима и патентима, што у крајњој инстан
ци води ка стварању монопола, попут монопола фармацеутских кућа [Harvey
2003а].
Харвијева књига у којој пише о акумулацији развлашћивањем носи
назив Нови империјализам [2003а]. Империјализам је једно од решења
капиталистичке прекомерне акумулације. Није реч само о војним интер
венцијама, већ и о економском имеријализму успостављеном уз помоћ
међународних институција које обезбеђују оквир међународне трговине,
доприносећи осигурању монополистичке позиције оних капиталистичких
држава које већ доминирају тржиштем. Битан механизам акумулације
развлашћивањем јесте принуда на отварање тржишта [Harvey 2003а: 182].
Акумулација развлашћивањем отвара пут привременом превазилажењу
проблема прекомерне акумулације капитала тако што снижава трошкове
инпута и окреће капитал ка профитабилној рути.
Харви захтева отворену демократију и социјалну једнакост која прева
зилази наводну једнакост на тржишту. Критикује обоготворавање приватне
својине јер могућност креирања простора има само врх стратификационе
лествице. Позива на борбу против предаторског начина урбанизације, као
и на демок ратску конт рол у над вишком производа, инстит уционалн у
одговорност и транспарентност, залажући се за проширење концепције
права на животну прилику, критику и јавну имовину [Harvi 2012]. Кри
тика привилеговања права приватног власништва окреће Харвија концепту
права на град. Ово право подразумева полагање права „на неку врсту
обликујуће моћи над процесима урбанизације, над начинима на које се
наши градови граде и обнављају” [Harvi 2013: 27].
Истич ућ и већ и револ уционарни потенцијал урбаних социјалних
покрета у односу на револуционарни потенцијал радника у фабрикама
или политичких партија, Харви се ослања на Лефевра који револуционар
не покрете смешта у урбани контекст [Harvi 2013]. Револуционарна класа
која настаје у урбаном оквиру је фрагментирана, хетерогена и дезоријен
тисана. Зато све неповољнији положај радничке класе под утицајем нео
либералне идеологије није изазвао масовну побуну, већ само фрагмен
тарне изливе незадовољстава и урбане покрете који не трансцендирају
локалност. Опозиција оваквог типа не уме лако да се уздигне изнад свог
контекста и схвати да проблеми против којих се сви боре јесу одраз аку
мулације развлашћивањем и да тај најмањи заједнички именитељ може
да их уједини и тиме ојача [Harvi 2012].
Харви се користи концептом милитантног партикуларизма, преу
зетим од Рејмода Вилијамса (Raymond Williams), а који се односи на кон
текстуа лну укорењеност различитих социјалних покрета. Харвијево за
лагање за право на град требало би да „прошири хоризонте ‘милитантних
партикуларизама’” [Callinicos 2006: 51] антикапиталистичких социјалних
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покрета. Изнад партикуларизама се издиже класна подела јер је капита
лизам глобални феномен. Класни идентитет није милитантна партику
ларност, већ такав идентитет који „узимајући глобалност капитала, пре
мошћује локално и глобално” [Wright 2006: 94].
КРИТИК А
Теорија Дејвида Харвија неретко je критикована. Како то Џон Рени
Шорт (John Rennie Short) смат ра, „данас је модерно одбацивати рад Деј
вида Харвија” [Short 1996: 108], поготово из постмодернистичког угла.
Слаба тачка Харвијеве теорије уједно је и оно што исту чини толико
примамљивом, а то је његова јасноћа и конзистентност. Највише критика
добија због своје марксистичке оријентације, као и због посвећености тер
мину класе, који истиче само економске разлике унутар друштва, а зане
марује остале димензије. Харви под утицајем критика попушта и уводи
нове елементе у своју теорију (род, културу), али никада не одустаје од
идеје да су класне разлике најбитније социјалне разлике у капитализму
[Wright 2006]. Проблем је што се класна борба заташкава и не назива
правим именом, док се у јавности ствара став да је ова категорија беспо
требна и превазиђена [Harvi 2012]. Ипак, урбани актери налазе се у много
комплекснијем положају хетерогених улога и статуса, него што то Хар
вијева класна поларизација одсликава.
Проблематична је и верификација Харвијеве револуционарне тео
рије, јер је репрезентација стварности занемарена у корист њене промене.
Револуционарна теорија нуди објашњење постојеће стварности, али се и
потрвђује кроз свој еманципаторски потенцијал, тако да је верификована
тек када постаје пракса. Критеријуми попут остварених потенцијала ре
волуционарне теорије исувише су апстрактни да би теорија била научно
тестирана [Barnes 2006].
Харвија критикују и због ослањања на концепт вредности који види
као основу политичке економије, али и због тезе да је прекомерна аку
мулација капитала иманентна капитализму. Тачније, проблематична је
његова поједностављена унут рашњо-спољашња дијалектика, која види
само тенденцију ка прекомерној акумулацији као унут рашњој против
речности капитализма и спољашњим превазилажењима ове противреч
ности у виду просторно-темпоралних фиксева, девалуацији капитала и
повратку акумулацији развлашћивањем [Doel 2006].
Недостатак Харвијевог рада, који и сâм признаје, јесте да је он гео
графски ограничен. Концентрисан је углавном на Европу и Северну Аме
рику. Међутим, у Краткој историји неолиберализма [Harvi 2012], он се
фокусира на неолиберални развој и у другим деловима света. На пример, он
овде читаво поглавље посвећује специфичном кинеском неолибералном
путу. Такође, у поглављу о неједнаком геог рафском развоју, он обраћа
пажњу и на Јужну Кореју, Мексико и Аргентину, али још увек ова разма
трања остају на „агрегатном, макро-нивоу” [Gregory 2006: 23].
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Капитал је главни агенс обликовања урбаног простора и социјалне
сегрегације. Урбани развој посматра се кроз призму потраге за апсорпци
јом вишка капитала, како би се акумулација капитала неометано одвијала.
Објашњавајући градове као машине за циркулацију капитала, он запада
у ситуацију да све дистинктивне карактеристике градова посматра са ста
новишта капиталистичке профитабилности или потенцијалне прима
мљивости инвеститорских финансија, или експлоатисаности од стране
капитала, занемарујући културну димензију градова. Ипак, оптужбе за
економски редукционизам Харви види као поједностављење његове тео
рије [Harvi 2013: 155].
ЗАК ЉУЧАК
Урбана социологија прихватила је Харвија као теоретичара равно
правног осталим неомарксистима, попут Кастелса и Лефевра. Харви подсећа
социологе колико је Марксова политичка економија актуелна теоријска
парадигма за проучавање урбане социопросторне сегрегације. Уз Харвија
немогуће je занемарити релевантност проучавања економске димензије
урбане стварности.
Његова хуманистичка оријентација и залагање за праведније градо
ве чине га интересантим за бројне урбане покрете и активисте. Харви је
мислилац који инспирише на размат рање превазилажења неправедног
друштва. „Конзистентност његове критике, као и његова непоколебљива
посвећеност ‘животним просторима’ у односу на просторе капитала, тера
нас да континуирано мислимо о промени правила” [Zukin 2006: 120].
Харви урбаној социологији нуди Марксову политичку економију
допуњену просторним категоријама и прилагођену потребама ове дисци
плине. Урбана социологија добија Маркса филт рираног кроз Лефеврову
мисао, али представљену на знатно једноставнији начин. Оно што га чини
популарнијим од Лефевра јесте једноставан и јасан став, као и предузет
нички однос према сопственој теорији. Честа предавања и заводљивост
Харвијеве мисли доприноси томе да се он у научном свету понаша упра
во као што се понашају и успешни градови прешавши на предузетничку
оријентацију. Управо овим Харви је обезбедио себи популарну позицију
звезде-теоретичара, познатог у бројним дисциплинама. Социолози би од
Харвија могли да уче како да утичу на препознатљивост својих доприноса.
Битан Харвијев допринос је у томе што посредно служи као попу
ларизатор урбане социологије, али и као специфичан мост између разли
читих дисциплина. Критички геог рафи преко његове теорије долазе у
контакт с Лефевром и осталим ауторима урбане социологије, док истовре
мено и социологе отвара према географима, урбанистима, економистима
и теоретичарима осталих дисциплина. Ова комуникација веома је битан
сегмент у превладавању дисциплинарне ограничености социологије која
може бити кобна по њу саму.
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SUMMARY: David Harvey is a neo-Marxist theorist inf luential in many disciplines.
This paper analyses his specif ic use of Marx’s theory as a contribution to urban sociology.
Observing cities in the context of a constant need of capitalism to overcome the problem
of over-accumulation of capital, urbanization is seen as an important factor of capitalist
development. Methods of temporary relocation and resolutions of capitalist contradictions,
with the help of so-called accumulation by dispossession, are intensif ied in neo-liberalism,
which is seen as a project for the restoration of class power. Therefore, Harvey demands
more equitable cities in which the interest of private capital will not be the main factor of
their shaping. Harvey’s Marxism is alluring, but it is also the subject of numerous criticisms.
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САЖЕТАК: Промене у концепту иновација у смислу заокрета од за
твореног ка отвореном моделу намећу пот ребу за прилагођавањем стра
тегија предузећа у складу с тим и активно укључивање корисника у ино
вациони процес. Стратегије би, због промена у односима између субјеката
иновативне активности, пот ребе јачег повезивања и сарадње међу њима,
као и промена у управљању интелект уа лном својином требалe да буд у
засноване на корпоративном предузетништву. Предмет овог рада је анали
за утицаја новог концепта иновација и иновативних стратегија на побољ
шање туристичких услуга и ист раживање начина на који корисници ту
ристичких услуга мог у да се укључе у иновациони процес.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: oтворене иновације, корпоративне стратегије, ту
ристичке услуге

Због промена у концепту иновација који је у последњих неколико
година напредовао од традиционалног, линеарног модела, до модернијих
приступа као што је системски, интерактивни модел иновација који по
чива на међузависности у иновативном процесу, дошло је и до промене
у гледишту на правац иновационог процеса. Промене до којих је дошло
огледају се у трансформацији ранијих чврстих граница компаније у полу
пропустљиве мембране, са циљем олакшавања кретања иновација између
спољашњег окружења и унутрашњег истраживачко-развојног процеса у
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компанијама. Главни правац тог процеса је потрага за новим идејама које
имају тржишни потенцијал.
Основа дефиниције отворених иновација је у томе да фирме у отво
реном моделу могу да комерцијализују како сопствене (интерне) тако и
туђе (екстерне) идеје, односно технологију и да користе и унут рашње и
спољашње ресурсе [Chesbou rgh 2003а]. Сходно томе и пројекти у отво
реном процесу могу бити покренути како из унутрашњих, тако и из спо
љашњих извора, а нове технологије могу ући у пројекат у различитим
фазама. Што се тиче пласирања пројеката на тржиште у овом моделу то
може да се чини путем out-licensing и spin-off подухвата, али и као допуна
традиционалним каналима продаје [Chesbourgh 2003].
У отвореним иновацијама претпоставља се да предузећа могу и треба
да користе спољне као и унут рашње идеје, и унут рашње и спољне путе
ве ка тржишту, како би се откриле и схватиле иновативне могућности
[De Jong et al., 2008]. Основна карактеристика отворених иновација је да
се процес иновација не одвија нужно у границама фирме. Уместо тога про
цес се дели између већег броја актера. Карактеристика окружења у којем
компаније раде сада су повезивање и сарадња [Koldžin and Medić 2012:
125–129]. Промена до које доводи концепт отворених иновација је спо
собност да се сарађује с многима. Џејмс Суровјецки (James Surowiecki)
то назива „мудрост гомиле” (wisdom of crowd) [Surowiecki 2005]. Прет
поставка је да колективна интелигенција веће групе људи премаш ује
мудрост неколицине људи кaкo у погледу идеја тако и у погледу знања.
Проблем је како организовати ту колективну интелигенцију. Централни
проблем који произи лази из оваквог резоновања је како објединити и
синтетизовати знање и идеје многих. У вези с „мудрoшћу гомиле” и „ино
вационим заједницама” (innovation communities) су и идеје о „масовном
прилагођавању” (mass customization). Разлика између масе као извора и
„масовног прилагођавања” како је дефинисано у актуелној литератури
је у томе где се налази центaр процеса иновација. У првом случају у фоку
су је фирма, а људи (појединци) добијају задатке којима подржавају про
цес иновација. Постоји, дакле, јасан пошиљалац и прималац задатка. При
мери „масовне сарадње” радије узимају облик само организовања, крећу
се од доле према горе, при чем у је идеја носилац и фокус. Корисници
(појединци) обично имају различите задатке као што су модератори фо
рума, ко-програмери техничких платформи, или као цензори материјала
поднетог од стране других чланова заједнице.
Фон Хипел (Von Hippel) идентификује кориснике као изворе инова
ција. Корисници су група реализатора истраживања и развоја која се често
превиђа. Они су партнери у мрежи с којима предузећа све више сарађу
ју. Интеракција с корисницима може обезбедити недостајуће спољашње
улазе у процес учења које предузећа сама не могу лако обезбедити [Von
Hippel 2005]. У последње време предузећа омогућавају корисницима да
заједно с њима развијају нове производе или технологије. Пример за то
је open source софтвер [Henkel 2006: 953–969]. Предузећа могу имати ко
ристи од иновација које су покренуте од стране корисника и развијене у
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активноj сарадњи с њима. На тај начин она смањују трошкове ист ражи
вања и развоја као и комерцијализације и укључ ују кориснике како у
развој производа тако и у процес комерцијализације. Предузећа такође
могу проактивно подржавати своје кориснике да даље развијају њихове
производе нудећи им инструменте којима ће да покрећу своје иноватив
не напоре. Предузећа такође могу бити активна и у креирању подршке
заједницама корисника како би се идентификовале и искористиле нове
могућности. Хенкел (Henkel) тврди да предузећа, усвајањем open source
стратегије, могу учинити да њихова технологија постане доступна јав
ности, како би се иницирала нова развојна сарадња до које се долази без
икаквих уговорних односа [Henkel 2006: 953–969].
Гледајућ и из перспект иве иновац ионог сис тема, Етковиц (Hen ry
Etkowitz) и Леjдесдорф (Loet Leydesdorff) лансирали су концепт троструког
хеликса1 [Leydesdorff and Etzkowitz 2000: 109–123]. Троструки хеликс је
спирални модел који обухвата више реципрочних односа на различитим
тачкама у процесу капитализације знања. Трострук и хеликс означава
однос универзитет-инд устрија-влада као однос релативно једнак их, а
ипак међусобно зависних, институционалних сфера које се прек лапају
[Groeneveld 2008]. Модел је развијен средином деведесетих година 20.
века, а обично се користи како би се објаснило унут рашње функциони
сање регионалних иновационих система и кластера.
Свет у 21. веку динамичан је и у непрекидном кретању из разлога
глобализације и хиперконкуренције. Традиционални модел троструког
хеликса не узима у обзир предузетнике и менаџере независно од њихових
сектора. Последица тога је да се не користе брилијантне идеје иноватив
них појединаца. Прва карика која недостаје је одсуство „контекст менаџ
мента” у покушају да се пронађе заједнички именитељ између високо
институционализованих актера у класичном моделу троструког хеликса.
Друга дилема троструког хеликса је у идентификацији и организовању
сналажљивих појединаца који нису добро организовани и обично нису
постављени од стране класичних институција [Asplund 2012].
С тим у вези, у новијој литератури пласира се модел четвороструког
хеликса. Иако теорија четвороструког хеликса постоји као концепт она
још није коначно дефинисана и не користи се широко у ист раживању
иновационе политике. До сада не постоји универзално прихваћена дефи
ниција концепта четвороструког хеликса. Мада концепт још нема једин
ствену дефиницију заједничко за све врсте четвороструког хеликса је да
укључује четврту групу учесника. Ову групу по многим ауторима [Fuzi
2013; Engelbrektsson and Soderman 2004] чине корисници.
У последњих неколико година, поред предузећа, владе и ист ражи
вачко развојних институција и „цивилно друштво” појављује се као важан
актер у иновационом процесу [Arnkil et al., 2010]. Сходно томе четворо
струки хеликс може се посматрати као сарадња између фирми, универзи
тета, владе и корисника. На основу дефиниције групе аутора [Arnkil et al.,
1

Хеликс, од грчке речи έλικας/έλιξ – спирала.
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2010] четвороструки хеликс је модел у којем корисници, фирме, универ
зитети и влада сарађују како би се произвеле иновације. Те иновације
могу бити било шта што се смат ра корисним за партнере у иновационој
сарадњи (на пример, технолошки и друштвени производи и услуге, комер
цијалне и некомерцијалне иновације).
КОРПОРАТИВНЕ СТРАТЕГИЈЕ У ФУНКЦИЈИ
ОДРЖИВЕ КОНКУРЕНТНОСТИ ТУРИЗМА
Стратегије које се користе у корпоративном предузетништву подра
зумевају сагледавање тржишних трендова и процену нових могућности
које се касније кроз иновативну активност пласирају на тржиште, где
иновације имају веома важну улогу. Оне се појављују у различитим обли
цима, као радикалне иновације или као постепене иновације.
Управљање иновацијама има важну улогу у екстерном окружењу,
али исто тако утиче на то какве ће генеричке стратегије предузеће одабра
ти. Неизвесност коначних резултата чини да је управљање иновацијама
веома тешко и захтевно, а менаџер се мора сусретати с бројним изазовима
и изборима. Ови избори представљају пет дилема које менаџмент преду
зећа мора да реши ако се предузеће упушта у иновацију [Des i dr., 2007:
438]: Од мноштва идеја одабрати која има највише шанси да дâ добре
резултате. Ово је непрестано присутна дилема; Искуство или иниција
тиве дилеме су, који менаџери ће водити иновациони пројект? Они вишег
ранга и с више искуства, или менаџери средњег ранга, с мање искуства али
с више иницијативе и спремности на ризик; Ангажовање интерних или
екстерних кадрова, стално је присутна дилема јер за спровођење инова
тивних пројеката често су неопходни компетентни стручњаци; Ствара
ње способности или сарадња, подразумева да је предузећима неопходан
механизам помоћу којег ће да граде везе са спољним сарадницима у про
цесу иновације; Постепено или рано увођење иновација подразумева да
предузећа морају да воде рачуна о времену и обиму иновативних процеса.
Постепено увођење иновација мање је ризично, али је брзо увођење ино
вационих процеса некад ефектније и даје боље резултате.
Због комплексности реализације пројеката заснованих на корпоратив
ном предузетништву једну од значајних улога имају партнери у стварању
иновација, а у циљу да обезбеде оне вештине и знања који су често неоп
ходни да би иновативни процес био успешан. Услед оваквог партнерства
које може бити у оквиру самог предузећа или ван њега, потребно је ство
рити тзв. креативне просторе, који подразумевају ослобађање од свако
дневних рутинских активности.
Управљање иновацијама представља веома важну активност за преду
зеће, јер да би успешно спровело иновациону активност менаџмент мора
бити усредсређен на крајњи циљ, увођење нових производа или увођење
нових процеса којима се остварује конкурентска предност. Један од видо
ва реализације иновативних процеса у великим корпоративним системима
јесте дефинисање стратегије засноване на корпоративном предузетништву.
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Овакав вид стратешког профилисања помаже предузећима да изгра
де нове изворе конкурентске предности, којима ће остварити одрживи
тржишни квалитет, али истовремено и допринети тржишној валоризаци
ји, односно тржишном квантуму. Успешно корпоративно предузетништво
значи да предузеће најчешће мора да изађе ван тренутних операција и
тржишта у пот рази за новим повољним приликама.
За иницирање и спровођење и ублажавање неизвесности и тешкоћа
код спровођења корпоративних подухвата могуће је применити следеће
иновативне стратегије: отворена иновација; стратегија „плавог океана”
и стратегије нових подухвата [Des i dr., 2007: 443–467].
Стратегија отворене иновације заснива се на идеји да предузеће своју
интелектуалну својину покаже отворено и добитак подели с осталима. За
спровођење стратегије отворене иновације неопходне су одређене прет
поставке: „не раде сви паметни људи за нас; ако остали користе наше ино
вације и ми ћемо профитирати, уколико то унапређује пословни модел
наше иновације; може се имати користи од ист раживања и развоја које
користе друга предузећа; иновација и пројект не морају потицати директ
но од нашег предузећа да би се остварила корист; унапређење пословног
модела иновације, боље је него да предузеће изађе прво на тржиште”
[Chesbrough 2003; 2003a: 35–41].
Коришћењем модела стратегије, отворена иновација предузећа може
на дужи рок да оствари и задржи конкурентску предност и профит [Boljević
et al. 2011: 151–157).
За отварање новог тржишта где влада слаба конкуренција, предузе
ћа могу користити стратегију „плавог океана” [Kim and Mauborgne 2004].
Управо применом овог модела стратегије, предузеће може да надмаши
своје конкуренте, који су свој раст остварили путем постепеног унапре
ђења и проширивања производних активности у привредним областима,
где влада велика конкуренција.
Елементи стратегије „плавог океана” по ауторима: Створити тржи
шни простор без конкуренције подразумева да предузећа, која примењу
ју ову стратегију, треба сама да стварају такав тржишни амбијент, услед
брзог развоја технологије, путем којих се отварају нове могућности за
предузећа; Ослабити конкуренцију подразумева да предузећа применом
ове стратегије могу да изађу изван граница одређене привредне делат
ности да би понудиле нове или различите производе. Овде технолошке
иновације нису пресудне; Створити и задржати нову потражњу, значи
да се предузећа не морају борити за предност на постојећем тржишту,
већ да траже повољне шансе новим тржиштима; Одбацити равнотежу
вредност– трошкови претпоставља да предузећа траже шансе које им
може донети корист у структури трошкова; Тежити истовремено и ди
ференцијацији и ниским трошковима, предузећа успостављају такав по
словни амбијент у циљу одрживих стратегија, повезивањем капацитета,
цена и трошкова [Kim and Mauborgne 2004].
Једном усвојена и прихваћена стратегија „плавог океана”, од стране
предузећа доводи до веће производње, до стицања предности у увођењу
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иновација као и постизању боље комуникације свих елемената организа
ционог система самог предузећа. Овако усвојене стратегије отварају пут
којим предузећа могу да иду у настојању да постигну и одрже конкурент
ске предности, јер их је веома тешко имитирати.
ПОБОЉШАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ УСЛУГА
УКЉУЧИВАЊЕМ КОРИСНИК А
Информационе и комуникационе технологије и технолошке инова
ције постале су незамењиви део туристичке индустрије. Мобилне и на
web-у засноване услуге нуде путницима шансу за приступ информацијама
о актуелним понудама, догађајима и географским чињеницама о жељеној
дестинацији путем интернета или смарт телефона. У том контексту важно
је ист ражити на који начин корисници туристичких услуга могу да се
укључе у иновациони процес у областима туризма, спорта и забавне ин
дустрије. Да би се добили одговори на та питања пот ребно је идентифи
ковати различите концепте, методе и начине примене. Поред тога потребно
је развити метод за идентификовање, праћење и евалуацију онлајн (on-line)
заједница у тим областима.
Да би потребе корисника услуга, па и у области туризма, могле бити
укључене у нови производ потребно је да постоји систем којим се потре
бе корисника преносе у спецификацију производа тј. пот ребна је специ
фикација система. Дак ле, користе се конфигурације производа којима се
преносе пот ребе купаца у дизајн производа у циљу остварења коначног
решења заснованог на знању о реа лизацији производа [Schubert and Koch
2002: 1953–1965]. Генерално, идентификација и имплементација захтева
клијената значајна је за успешан развој производа [Engelbrektsson and
Soderman 2004]. На основу искуства, проблем прилагођавања процеса
ко-креације различитим клијентима може бити решен идентификацијом
различитих профила пот рошача који одговарају пот ребама и ограниче
њима сваког појединачног купца. Да би се конфигурисао одговарајући
профил купаца потребне су специфичне информације о клијентима. Због
тога је пот ребно да на почетку процеса ко-стварања производа постоји
скуп иницијалних питања, тј. пот ребно је да се креира профил купца.
Профил корисника обично се састоји од општих информација о клијен
тима и бави се основним демог рафским атрибутима, информацијама о
специфичним интересима производа, о општим интересима, о односима
с другим купцима, о историјату куповине и употребе [Leckner and Lacher
2003] као и од специфичних информација о купцима што се изводи из
улазних питања и контекстуа лних информација о клијентима, као што
су време у дану, датум, итд [Schubert and Koch 2002: 1953–1965].
Да би могла да се конфигурише, персонализована понуда туристич
ког пакета потребно је прво спровести процедуру профилисања корисни
ка туристичке услуге. У том смислу није довољно сачинити само тачан
профил корисника туристичке услуге већ је пот ребно обезбедити и да
процес профилисања буде брз и што је могуће једноставнији, како кори
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сник услуга не би морао трошити много времена на ове активности пре
него што добије понуду [Fürstner and Anišić 2010].
Идеја и пот реба да се сваком купцу понуди персонализовани тури
стички пакет, али без много труда и времена утрошеног на процес конфи
гурације од стране купца, резултирало је у развоју on-line конфигуратора
производа који предлаже група аутора [Fuerstner and Nadj 2012].
Предложено решење конфигураторa туристичких пакета заснива се
на поступку профилисања корисника туристичке услуге и поступку кон
фигурације. Развијено решење генерише детаљан туристички пакет за
сваки дан, који је базиран на инпутима добијеним од корисника и проце
дура које су развијене за конфигуратора. Развијен конфигуратор тестиран
је на студији случаја на ширем подручју северне Бачке како би се добила
повратна информација о резултатима конфигурације која треба да служи
као водич за даљи развој. На основу резултата конфигурације може се за
кључити да се дефинисањем веома малог броја улазних параметара може
конфиг урисати комплетан туристички пакет. Ако је купац задовољан
профилом дефинисаним након првог нивоа профилисања, и ако он при
хвата задате вредности пакета, број улазних параметара само је три. То
су подаци о старости и типу корисника, локација и смештај. Одређена пи
тања проистичу из чињенице да представљена конфигурација генерише
туристички пакет на овај начин. Једна од проблематичних тачака је да
конфигурација не узима у обзир то да ли купци имају специфичне захте
ве у вези с некoм туристичкoм атракцијoм или рестораном. Осим тога,
корисници немају мог ућност да предложе нове и прилагоде постојеће
компоненте, које би се могле користити за конфигурацију нових туристич
ких пакета. Такође, не постоји могућност за повратне информације о про
филисању купца и резултатима конфигурације. У погледу праваца могу
ћих ист раживања у буд ућности предлаже се укључивање клијената у
бирање жељених постојећих компонената, дефинисање нових и прила
гођавање постојећих компоненaтa, при чему се сугерише оцењивање или
гласање. Такође, предлаже се да би требало размотрити и повратне инфор
мације о клијентима и резултатима конфигурације. Претпоставка је да
би то требало да претвори предложени конфигуратор у свеоубухватно
решење за понуду туристичких пакета. Овако побољшан конфигуратор
могао би да буде примењен у свим интернет услугама за туристичке по
нуде на одређеном подручју и да служи као средство којим се олакшава
проналажење одговарајуће туристичке понуде на лак и брз начин. Прет
поставља се да ће се на овај начин повећати интересовање туриста у датом
региону што ће довести и до повећања профита од туризма [Boljević et al.,
2011].
ЗАК ЉУЧАК
С обзиром на то да се концепт иновација значајно променио у послед
њих неколико година од затвореног према отвореном концепту, где основ
не карактеристике окружења у којима предузећа функционишу треба да
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буду повезивање и сарадња, ново управљање интелектуа лном својином
и корпоративно предузетништво предузећа налазе се пред снажно изра
женом пот ребом решавања проблема и нејасноћа, које се јављају између
тржишних захтева и унутрашње конципираних ентитета. То подразуме
ва увођење нових иновативних стратегија.
Овакав вид стратешког профилисања може да помогне туристичким
предузећима да изг раде нове изворе конкурентске предности, којима ће
остварити одрживи тржишни квалитет, али истовремено и допринети
тржишној валоризацији. На тај начин предузећа стварају нову потражњу
чиме добијају шансу да успешно послују на неист раженој територији,
односно туристичком тржишту уз смањење трошкова, уз истовремено
повећање задовољства крајњих корисника туристичких услуга.
Примена онлајн (on-line) конфигуратора кога предлаже група аутора,
а којим би се сваком купцу понудио персонализовани туристички пакет,
без много труда и времена утрошеног на процес конфигурације, предста
вља добар пример активног укључивања корисника туристичких услуга
у правц у њиховог побољшања. На овај начин може доћи до повећања
интересовања туриста у одређеном региону као и до повећања профита
од туризма.
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SUMMARY: Changes in innovation concept in terms of a shift from a closed to an
open model impose the need to adopt enterprise strategy accordingly and to actively involve
users in the innovation process. Due to changes in the relationship between the subjects
of innovative activity and the need for enhancing cooperation among them, strategies
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САЖЕТАК: Опште основно и стручно образовање женске деце у Србији
има дуг у традицију. Инстит уционално школовање женске деце, које је запо
чето 1846. године, временом је указивало да се оно није могло задржати само
на нивоу основне школе, већ да су општи развој друштва и пот ребе захтевале
да се учини и даљи корак ка оснивању стручних женских занатских школа.
Женске занатске школе почеле су с радом још давне 1863. године, и с прекиди
ма за време ратова, радиле су све до 1948. године. Значајну улогу за формирање
и рад Женске занатске школе имало је Беог радско женско друштво и много
бројне женске под руж ине по целој држави, а у период у између два светска
рата и Министарство за трговину и индустрију. У отоманском периоду поло
жај хришћанске жене на просторима Косова и Метохије био је веома тежак.
Оне су обављале углавном послове везане за породицу и вођење домаћинства.
Запостављање жена била је последица пат ријархалног односа и конзерватив
ног гледања на њену улогу и место у друштву тадашње Османске империје. С
друге стране, било је тешко променити схватање родитеља да и женску дец у
треба школовати. Међутим, и поред таквих схватања и системских проблема,
у многим градовима на Косову и Метохији основане су по приватним кућама
основне школе за женску дец у. Женске основне школе на Косову и Метохији
пре Првог светског рата основане су у Призрену, Пећи, Приштини, Косовској
Мит ровици и Гњилану. До почетка Првог светског рата у Призрену, Косовској
Мит ровици и Гњилан у радиле су и Женске занатске школе.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: женске занатске школе, женске основне школе, за
кони, наставни план и прог рам, подружина, просвећивање

Пут женске деце до основног и стручног образовања, и то у друштву
какво је било србијанско током 19. века, које је за кратко време морало
да из периода устанка и ратова за ослобођење, убрзано крене и ухвати
корак с развијеном европском културом, био је изузетно напоран и дуг.
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Обесправљена, увек на маргини друштва, лишена могућности да на би
ло који начин промени свој недостојан положај, жена се лако мирила с
тим. С малим изузецима, жена је вековима била само мајка, супруга и
домаћица, али је временом Србија постајала свеснија чињенице, да жена
мора да преузме и неке друге дужности, и да својом снагом, умом и ду
хом користи и своме народу, али и друштву у целини. Ово је дак ле било
пот ребно и с пат риотског гледишта, јер су образоване Српкиње могле у
породицама и у друштву много више да учине за развијање и ширење
родољубља, од нешколованих [Бакић 1910: 115]. Због тога, настојало се
да се постепено отк лањају многе дотадашње пог решке и заблуде у обра
зовању женског подмлатка, са циљем да оне у друштву заузму положај
какав им и приличи, и какав траже интереси друштва.
ОСНИВАЊЕ ПРВИХ ЖЕНСКИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА
У ОСЛОБОЂЕНОЈ СРБИЈИ
У Србији ослобођеној од турске власти, први који је уочио пот ребу
школовања женске деце био је Димитрије Давидовић [Prpa Jovanović 1994:
3]. Он је 1821. кнезу Милошу упутио писмо у којем је предлагао да се поред
школа за мушку децу отворе и школе за женску децу. Овај Давидовићев
предлог није наишао на разумевање [Prpa Jovanović 1994: 364–365]. Међу
тим, питање отварања школа за женску децу временом је све више добија
ло на снази, тако да власти више нису могле да игноришу такве и сличне
захтеве за организовање женских школа. Још пре него што је Попечитељ
ство донело ближа упутства, како је било предвиђено законом, септембра
1845. године, прва женска школа у Кнежевини Србији основана је у Пара
ћину. То је вероватно убрзало рад у Министарству, па је 3. јула 1846. годи
не издата уредба под називом „Устројеније девојачких училишта” којом су
одређени задатак, организација и садржина ових школа [Ћунковић 1971:
38]. У почетку рада новооснованих школа, велики проблем био је недово
љан број наставница, без обзира на мали број ових школа. Тек 1863. годи
не отворена је Виша женска школа у Беог раду, која је поред образовања
и васпитања, припремала своје ученице за наставнички позив.
Отварајући Вишу женску школу за образовање наставничког кадра
за српске девојке и жене, дошло је до различитих комбинација између
елемената традиционалног и новог схватања о женама и породици. Основ
но је било, како осмислити нову улогу жене. Мишљења су се разилазила,
пре свега по питању, да ли је жени, да би обављала своје послове домаћи
це, потребно образовање или јој је способност за то урођена. Дебата изме
ђу различитих мишљења највише је вођена у часопису Домаћица, органу
женског друштва основаног 1879. године. Против професионализације
улоге домаћице најчешће се износио аргумент да би то водило до претва
рања жене у ,,мушкиње” и да ,,чистота” девојака и жена не сме да буде
помућена великим знањем и начитаношћу. Женско друштво, с мање или
више успеха, успевало је ипак да се носи и обара такву аргументацију
[Прошић-Дворнић 1985: 47–54], указујућ и истовремено на недостојан
положај жена, и њихово маргинализовање услед мушке доминације.
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ЗНАЧАЈ БЕОГРАДСКОГ ЖЕНСКОГ ДРУШТВА ЗА ОТВАРАЊЕ
И РАД ЖЕНСКИХ РАДЕНИЧКИХ И ЗАНАТСКИХ ШКОЛА
Године 1875. неколико напредних жена из Беог рада удружило се да
заједнички поведу рачуна о збрињавању сиромашне женске деце, о обра
зовању домаћица и мајки. Оне су тада основале Беог радско женско дру
штво. На иницијативу Катарине Миловук, управитељке Више женске
школе и председнице Београдског женског друштва, основана је октобра
1879. године прва Женска раденичка школа у Србији. Исте године, 2. де
цембра, извршио је свечано освећење Раденичке школе. Мит рополит
Србије Михајло Јовановић у присуству књегиње Наталије, тадашње за
штитнице Женског друштва, која је својом моралном и материјалном
подршком омогућила отварање Раденичке школе [Домаћица 1929: 1–3].
Беог радско женско друштво није се задржало само на оснивању своје
школе, већ је образовало своје подружнице и у унут рашњости земље,
којима је главни циљ био оснивање стручних (тзв. раденичких школа), у
којима су се женска деца образовала за добре домаћице, мајке и поред
тога обу чавале у разним радовима за домаћу пот ребу [Домаћица 1929:
1–3]. Ове школе су временом постале окосница друштвеног рада за срп
ско друштво које се уз много отпора модернизовало.
Женске занатске школе представљале су важан фактор за опште
просвећивање женске омладине, како на економском тако и на култур
но-просветном плану. Ученице које су завршиле ове школе, с обзиром на
стечено стручно и општеобразовно знање, имале су могућност да с успе
хом обављају занатске послове, да се посвете породици као добре, на
предне мајке и домаћице, и да на тај начин дају свој допринос у форми
рању модерног српског друштва.
Један од првих задатака подружина, пре почетка рада школе, било је
пронаћи стручну учитељицу која ће подучавати ученице ручном везу, кро
јењу и шивењу хаљина. Помоћ је најпре пристизала од Беог радског жен
ског друштва и управнице Катарине Миловук. Она је подружини пружала
сву потребну помоћ у тражењу стручне учитељице, утврђивање основних
правила рада школе, као и око набавке прве шиваће машине. Управа је
одмах доставила и услове под којима се требала примати особа која ће
радити у школи. Ти услови су, између осталих, били:
1. дужност учитељице Раденичке школе је да обу чава сву, женску
децу, коју Подружина у школу прими, свима женским радовима, нарочито
кројењу и шивењу женских хаљина, белог рубља и др. женских радова,
2. часови учења биће сваког дана, изузимајући празнике и то од 8–12
и од 14–17 сати,
3. по могућству предавати два пута недељно немачки језик,
4. подружина платиће Вам онако како је у огласу објавила, плату 6,
поред бесплатног стана и огрева зими,
5. У случају да би једна страна отказала, дужна ће бити на два месеца
отказати раније [Домаћица 1929: 1–3].
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Сл. 1. Прва Управа Београдског женског друштва
Први ред (горњи): Мица Протићка, Каја Јовановићка, Лена Рош,
Јелисавета Рошићка, Јелена Ивановићка, Христина Јовановићка.
Други ред: Мицика Динуловићка, Љубица Терзибашићка, Јелена Грујићка
(подпредседница) Катарина Миловук (председница), Милка Миловановићка,
Милица Вујовићка, Јелена Чолак Антићка.
Трећи ред: Сара Карамарковићка, Анка Недићка, Анка Срећковићка и Лујза
Витковићка1

На основу Правила Раденичке школе по којима је утврђен рад шко
ле, одређено је да школовање траје две године. На крају друге године,
јуна месеца, учитељица ће одржати испит пред Управом Под руж ине.
Надзор у школи одржаваће учитељица, дежурне чланице и председница
Подружине.
Правила Раденичке школе које је доносила подружина Женског дру
штва доносимо у целини:
Чл. 1. У ову школу примаће се девојке од 12–17 године, које су доброг
владања, у овој школи учиће се: шивење руком и на машини, кројење
рубља и хаљина,
Чл. 2. У овој школи сироте ученице не плаћају ништа, али су зато оне
дужне да раде и израђују школски рад. А кћери чланица подружинских
плаћаће 8, а не чланице 12 динара месечно,
1

Вардар календар за просту 1927. годину, Коло српских сестара, Београд 1926. стр. 138.
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Чл. 3. Број ученица одређује Управа,
Чл. 4. Ученице се имају покоравати реду школском,
Чл. 5. Часови школски биће пре подне сваког дана од 8–12 часова,
Новембра, децембра и јануара од 2–4 часова, фебруара, марта до октобра
од 2–5 све остале од 2–6 час,
Чл. 6. За погрешке реда школског биће ученице кажњене: 1. опоменом,
2. укором, 3. месечном зарадом, 4. тромесечном зарадом, 5. иск ључењем
из школе,
Чл. 7. Дотична учитељка казниће ученице опоменом и укором, а оста
ле казне извршиће Управа,
Чл. 8. Ученица, која се 15 пута задоцни за пола године без узрока
биће отпуштена. Но у овом случају родитељи њени, дужни ће бити да
плате, за такву ученицу ако је бесплатно за све време за које се до тада
учила по 6 динара месечно. Само они изостанци морају се оправдати,
који су учињени услед болести саме ученице њених најближих, а зато је
дужан родитељ или старатељ ученице доћи и оправдати,
Чл. 9. Ученице бесп латно мог у се у школ у примати кад је место
упражњено, а платежне кад се год пријаве,
Чл. 10. Школска година почиње 1. августа,
Чл. 11. Свака ученица учиће у школи 2 године. Но на крају друге
године ако не положи добро испит, дужна је остати у школи да учи још
6 месеци а затим опет испит да полаже,
Чл. 12. Учитељица је дужна да одржи испит пред управом, а полагаће
се сваке године у јуну месецу,
Чл. 13. Школа се дели на две класе. У прву класу долазе ученице, које
су у школу и положиле добро испит,
Чл. 14. Ученице које су у другој класи имају права на зараду. Зарада
ће им се исплаћивати при крају сваког месеца пред дежурном чланицом.
Ученице су дужне да потпишу списак примљене зараде,
Чл. 15. Одмор школски биће сваке године одмах по свршеном испиту
и трајаће 20 дана. Сем тога школа неће трајати за време бербе 7 дана, пред
Васкрс 3 дана и пред Божић 3 дана и сваког празника који црква празнује,
Чл. 16. Надзор у овој школи води учитељка, дежурна чланица за вре
ме сваког дежурства и председница Подружине,
Чл. 17. Учитељицу бира Управа, која ће јој одређивати плату и уговор
с њом утврђивати,
Чл. 18. Свака чланица дежураће у школи 1 дан, кад год јој дође ред.
[Домаћица 1929:1–3].
Први покушај законског уређења и рада женских занатских школа,
почиње доношењем Закона о установи девојачке школе донет 26. јула 1886.
године. Задатак ових девојачких школа, у које се припремају ученице које
су са успехом завршиле нижу основну школу, је „да спремају и усавршава
ју женску децу у женском раду и да унапређују знање стечено у основној
школи”. Оснивале би се према потреби и биле би интернатског уређења,
а школовање би трајало три године. Министар просвете прописује на
ставни план и програм, као и организацију рада [Ћунковић 1971: 136–137].
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ОБРАЗОВАЊЕ ЖЕНСКЕ ДЕЦЕ НА ПРОСТОРИМА КОСОВА
И МЕТОХИЈЕ У ОТОМАНСКОМ ПЕРИОДУ
У отоманском период у положај хришћанске жене на просторима
Косова и Метохије био је изузетно тежак. Оне су обављале углавном по
слове везане за породиц у и домаћинствo. Запостављање жена била je
последица пат ријархалног односа и конзервативног гледања на њен у
улогу и место у друштву тадашње Османске империје. С друге стране,
било је тешко променити схватањa родитеља o потреби школовања и жен
ске деце. И поред наведених потешкоћа, прва женска школа на Косову и
Метохији, основана је у Призрену 1836. године, а њена прва учитељица
била је Анастасија Наста Димит ријевић [Васиљевић 1928: 139]2.
Анастасија Димит ријевић била је из познате призренске трговачке
породице. Њен отац, трговац, доносио је с путовања књиге захваљујући
којима се у међувремену описменила. Школовала се у Призрену код при
ватних учитеља. Због телеснoг недостатка (била је хрома), зарек ла се да
се неће удавати, па се посветила књизи и учитељском позиву. У својој
кући је 1836. године отворила прву женску школу у Призрену коју је по
хађало петнаестак девојчица. Уједно је то била и прва женска школа у
целом српству – женска школа у Земуну отворена је 1839, а у Параћину
1845. године [Марковић Новаков 2011: 61]. Поред писмености учило се во
ђење домаћинства, кројење, шивење и вез. Школу су издржавали ђачки
родитељи, занатлије и трговци, као и Црквено-школска општина. Школа
није имала проблема с турским властима. Престала је с радом 1845, када
се Анастасија из Призрена преселила код сестре у Ниш. Када се у Нишу
1845. отворила Прва мешовита мушка и женска школа, постављена је за
учитељицу. Одушевљена за учитељски позив, неуморно је радила пуних
40 година, до 1874. године (најпре 15 година као приватна и 25 година као
општинска учитељица) [Петковић 2003: 4]. Три године пре ослобођења
Ниша престала је да ради, јер је „даскал девојка” изгубила слух и дели
мично вид, због чега је од државе примала материјалну помоћ. Одласком
Анастасије у Ниш 1844. престала је с радом Женска школа у Призрену.
Тек, после 5–6 година поново је отворена школа у Панталејској улици, у
кући попа Јована Филотијевића. Његова кћи Александра Филотијевић
Мицић, радила је као учитељица све до 1862. године. О Александри се
зна да је била веома образована жена. Поред учитељског позива радила
је и на образовању жена у граду. Била је и позната по томе што је радила
на осавремењивању наставног рада, набављајући нове школске књиге
које су коришћене у Србији. Поновни рад женске школе у Призрену поче
ће 1870. године, доласком Марије Недић за учитељицу. После три године
рада наслеђује је њена ученица Султана, коју је довела из Велеса. Султану
2
О рад у учитељице Анастасије Димит ријевић видети више: Петар Костић, Просвет
но-културни живот православних Срба у Призрену и његовој околони у 19. и почетком 20.
века, Скоп ље 1933, 6, 16; Споменица школе ученика у привреди 1893–1958, Ниш 1959, 10;
Јагош Ђилас, Српске школе на Косову и Метохији од Немањића до 1912, Приштина 2000,
123–124; и Александ ра Марковић Новаков, Православна српска богословија у Призрену
(1871–1890), Ниш 2011.
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је заменила Мара Ајтић Радуловић, и она је прва учитељица из Призрена
која је имала завршену Вишу женску школу у Беог раду.
Од 1879. године, учитељица у Женској школи била је Станка Кампа
релић. Она је радила у школи све до 1882. године, када је, због хапшења
супруга Ђорђа Кампарелића, наставника призренске Богословије, мора
ла да напусти Призрен. Станка се образовала у Кијеву, а у Призрену је
била веома цењена од стране грађанства, као вредна и способна учитељи
ца. На месту Станке, за учитељицу поново долази Мара Ајтић Радуловић
која је на овом месту остала све до 1885. године. Мару је заменила Магда
лена Марковић из Призрена (касније удата Лазаревић) са завршеном Вишом
школом у Беог раду. У то време у Призрен долази неколико учитељица с
добрим и општим педагошким образовањем. Поред Маре Ајтић Радуло
вић и Магдалене Марковић, Вишу женску школу у Беог раду завршиле
су и Милена Новичић, Боса С. Кампарелић, Зорка Росић, Даница Кујун
џић, Загорка Ристић, Анка Комарчић и Анђа Мрав [Чановић 1976: 144–145].
Милена Новичић, кћи призренског учитеља Николе Муслина, радила је
две године у женској основној школи (1888. и 1889). Даница Кујунџић,
родом из Србије, и Анка Т. Комарчић, родом из Призрена, радиле су у
школи од 1896. до 1900, односно 1901. Магдалена Марковић Лазаревић,
поново је била учитељица у школи од 1902. до 1911. године. Од 1912. Жен
ска основна школа у Призрену више не постоји, већ је у оквиру Основне
школе у Призрену постојало женско одељења [Чемерикић 2003: 133].

Сл. 2. Ученице четвртог разреда Женске школе у Призрену 1893. године3
3

Михајло Чемерик ић, Призрен и околина 1019–1941, Беог рад 2003, 135.
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Kако се у Призрену, тако се и у Пећи водило доста рачуна о образо
вању женске деце, нарочито код имућнијих грађана. Још далеке 1854. го
дине Катарина Симић отворила је школу за женску децу. Школа је почела
с радом у кући њеног сестрића, калајџије Ристе Аврамовића у Пећи. Рад
школе у почетку финансирали су родитељи ученица, да би нешто касни
је био основан Школски фонд за рад свих школа у Пећи. За формирање
Школског фонда, из кога су исплаћивани учитељи, нарочито су се залага
ли: Спасоје Глишић, Коста Поповић и Илија Јокић. Они су снажно утицали
на занатлије и трговце да за пот ребе школа дају прилоге. Сталну помоћ
школи пружали су свештеници Пећке пат ријаршије. Архимандрит ма
настира Дечана, Хаџи Кирил је купио кућу где је смештена школа. Школ
ски фонд се увећавао и завештањем угледних и богатих грађана Пећи и
учитеља, тако да су школе могле радити без прекида [Чановић 1976: 146].
Програм рада школе за женску децу заснивао се на сличним садржа
јима као и за друге школе на Косову. Поред општеобразовних предмета,
један део састојао се од верских садржаја. Велику улогу за развој школ
ства у Пећ и имала је Црквено-школска општина, нарочито у набавци
уџбеника који се користе у школама тадашње Краљевине Србије. Године
1866. на тражење учитељице Катарине Симић из Пећи, митрополит Ми
хајло је од Министарства просвете издејствовао ,,да се пећкој учитељици
Екатарини поклоне књиге за њену школу”. Било је и других примера где
су се црквене власти заузимале за набавку књига и уџбеника [Чановић
1976: 146]. Женска школа у Пећи, за разлику од мушких велику пажњу
посвећивала је припремању ученица за рад у домаћинству и нарочито у
женском ручном рад.
Прва учитељица женске деце у Пећи, Катарина Симић, веома се по
светила школовању женске деце. Своје образовање стек ла је у Пећи уз
помоћ неких занатлија, који су учили код попова и калуђера. Веома рано,
након удаје, остала је удовица са својом ћеркицом, која је убрзо умрла,
тако да је Катарина остала сасвим сама. Вероватно су и ови породични
губици утицали да се сасвим посвети образовању женске деце. Радећи у
школи упоредо је радила и на оснивању женског удружења, које је у Пећи
радило под називом ,,Женско друштво Кенавија”. Велику помоћ у свом
раду имала је од своје две сестричине, Пет ре и Јефимије Аврамовић и
братанице Јованке Јовановић. Од 1860. године Катарина је Јефимији Авра
мовић и Јованки Јовановић препустила све послове око школовање жен
ске деца, а она се замонашила. Као монахиња, радила је на сакупљању
помоћи за пот ребе школе за женску децу у Пећи. С тим циљем одлазила
је у Србију, Војводину и Славонију, а с Катом Илић путовала је у Цариград
и Јерусалим, где су заједно успеле да прикупе значајна средства, која су
уложиле у Фонд за школовање женске деце, депонујући их у Хипотекарну
банку у Беог раду [Чановић 1976: 147].
За разлику од Призрена и Пећи где су веома рано основане женске
основне школе, у Приштини је прва женска школа почела с радом 1891.
године. Слично је било и са женском школом у Гњилану која је почела с
радом нешто раније [Чановић 1976: 147]. Тачније, школске 1897/1898. го
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дине почела је са радом и женска школа у Гњилану, која је имала у првом
и другом разреду 11 девојчица, које је учила Христина Ђорђевић [Станковић 2002: 22]. Боравећ и у Гњилан у, 1897. године, Тодор Станковић,
српски конзул у Приштини, нарочито се интересовао за школске прили
ке. Највише података добио је од Зафира Поповића [Станковић 2002: 22].
У разговору с гњиланским учитељима, сазнао је о проблемима и тешко
ћама с којим су се суочавали, али су се и похвалили да се у њиховом
месту и женска деца школују. На територији Турске мало је било оваквих
примера, јер се школовање женске деце сматрало за срамоту [Станковић
2002: 24].
Све до 1890 године школу у Мит ровици похађала су само мушка
деца. За школовање женске деце није се осећала потреба, као да је постојао
извесни страх од описмењавања женске деце. Тако је било све до фебруара
1891. године, када је основана женска основна школа. Те године уписано
је 15 ученица, а наставу је изводила Јефтимија Симић, свршена ученица
четвртог разреда мушке основне школе [Вукадиновић и Богавац 2001: 56].
ПРВА ЖЕНСКА ДРУШТВА И ОСНИВАЊЕ ЖЕНСКИХ
ЗАНАТСКИХ ШКОЛА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ
Прва женска занатска школа на простору Косова и Метохије отво
рена је у Призрену 1898. године као двогодишња Нижа женска занатска
школа. Школа је отпочела рад у кући Хаџи Спасе Лазића-Чемерикића
[Костић 1933: 56]. Школу су похађале ученице које су завршиле основну
школу све до своје чет рнаесте године [Костић 1933: 56]. Школу је отво
рила и издржавала Црк вено-школска општина уз помоћ родитеља, уз
предходну сагласност Рашко-призренског митрополита Дионисија [Станковић 2001: 81]. Рад школе је нарочито напредовао формирањем Женског
добротворног друштва ,,Српкиња” 1909. године, када је друштво преузело
бригу о даљем школовању девојчица после завршене четворогодишње
основне школе. Захваљујућ и Беог радском женском друштву, које је у
стручном смислу помагало рад и оснивање женских занатских школа,
Нижа женска занатска школа у Призрену прераста наредне године [Виријевић 2008: 175] у Женску раденичку школу. За учитељицу школе дошла
је свршена ученица Беог радске раденичке школе Јелена Јосиповић4.
Наставни план и прог рам школе усмерен је углавном на стручно
оспособљавање ученица: кројење, шивење, везење, плетење и ткање, као
и подучавање за вођење домаћинства. Доласком Јелене Јосиповић за учи
тељицу, активност рада у школи била је много већа и разноврснија. У њој
су ученице училе шивење, кројење и ручне радове. Сем практичног рада
у школи, учитељица је ученицама предавала знања из осталих наука. По
ред образоване учитељице у школи је радила и самоука жена по имену
4
Јелена Јосиповић стручно се усавршавала у Беч у где је завршила годишњи главни
курс ,,Шнајдер Академије” а затим и специјални тромесечни курс у истој установи. У бечкој
Раденичкој школи Женског друштва похађала је Курс за крп љење и била је на обуци у спе
цијализованом ,,Салон у Марије Ото” [Виријевић 2008].
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Пана, која је умела да кроји ,,минтан”, ,,јелече”, ,,димије”, као делове град
ске ношње у Призрену [Станковић, 2001: 81].
Управа женског добротворног друштва ,,Српкиња” у Призрену више
пута се оглашавала о значају школовања женске деце, обраћајући се роди
тељима и стараоцима женске деце да их упишу у школу. Управа друштва
старала се и о финансирању рада школе, њене редовне чланице издвајале
су месечно по два гроша, утемељивачи 60 а добротвори 120 динара [Станковић 2001: 82]. У оквиру школе Друштво је организовало повремене
курсеве за израду женског одела. Решењем министра трговине и индустри
је један такав курс одржан је од 1. јуна до 1. септембра 1913. године [Станковић 2001: 82].
Активност Друштва ,,Српкиња” и Женске занатске школе била је
врло значајна за време балканских ратова. Чланице друштва и ученице
школе шиле су рубље за војску и болнице, неговале рањенике и биле су
распоређене по болницама [Станковић 2001: 84].
После балканских ратова стекли су се бољи услови за несметани дру
штвени и образовни рад на Косову и Метохији, па и у Косовској Мит ро
вици. Једна од првих акција била је отварање Прве женске занатске школе
у Косовској Митровици, намењене школовању сиротих девојака за ,,шваље,
кројиље, везиље и ткаље”. Ученице узраста 13–17 година, уз препоруку
чланице управе или неке друге угледне личности, примане су на бесплат
ну обуку у трајању од три године [Станковић 2001: 84]. Убрзо је женска
занатска школа у Косовској Мит ровици престала с радом због Првог
светског рата а обновљена је 1921. године. Сва архивска грађа из ранијег
периода је била уништена, па се администрација почела редовно водити
од обнављања рада школе.
Женска занатска школа у Косовској Митровици имала је два одеље
ња: једно, први и други, приправни, друго први, други и трећи стручни.
Укупан број ученица је био 65, а водиле су наставу две учитељице, Ра
дојка Илић и Марија Пешић-Глишовић [Домаћица 1935: 90].
Пре Првог светског рата у Гњилану је основана Гњиланска женска
подружина и Раденичка школа на скупу одржаном 2. марта 1914. Том при
ликом изабрана је и Управа у следећем саставу: Мица Пилетић као пред
седница, Надеж да Кокановић као потп редседница, Лепа Поповић као
благајница и за деловођу Боса Спасојевић. За Управне чланице изабране
су: Љубица Стевановић, Милка Чохаџић, Риза Прљичевић, Љубица Дичић,
Стојанка Дичић, Евица Поповић, Ката Поповић, Наталија Поповић, Каћа
Катанић, Цвета Павловић, Стојанка Ђорђевић, Хаџи Атина Лаћков, Савка
Поповић, Милка Денчић и Милева Живковић [Домаћица 1914: 138].
Рад женске занатске школе у Гњилану отпочео је 1914. године с јед
ним одељењем од 32 ученице и учитељице. Гњиланска подружина и њена
женска занатска школа за време Првог светског рата сарађивала је с Под
одбором Црвеног крста у Гњилану на прикупљању одеће (кошуља, чарапа,
пешкира и др.) за војску. У школи је израђивано рубље за рањене војнике
које је предавано Црвеном крсту [Домаћица 1935: 6]. Несебично пожртво
вање чланица свих формираних женских подружина на Косову и Метохији,
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које су заједно с ученицима занатских школа испољиле у тешким ратним
и послератним временима и када је свака помоћ била од великог значаја
за опоравак напаћеног српског народа, чинило их је несумњиво, родољу
бивим субјектима тог времена.
ЗАК ЉУЧАК
Прегледом школског система друге половине 19. и прве деценије 20.
века у Србији, с посебним освртом на Косово и Метохију, може се потвр
дити да су женска деца била изложена дискриминацији која је проистекла
из једне пат ријархалне културе, која очигледно није била подстицајна за
њихово друштвено укључивање путем редовног школовања. Но, без обзи
ра на то, многе жене, које су се самообразовале или стицале знања одла
ском у иностранство на школовање, дале су велики допринос у описме
њивању припадница нежнијег пола. Све оне имале су жељу да жене у
тадашњој Србији изађу из сенке и веровале су да је то могуће уколико се
буду школовале и радиле, а друштво их у томе не буде спутавало, него,
напротив, подстицало. У време када је већина жена још била необразова
на и потлачена, оне су се бориле за родну равноправност бавећи се тиме
суштинским проблемима.
Пут еманципацији жена у Србији крчила је на јединствен начин и
Катарина Миловук, која је још 1900. послала захтев краљу Александру
Обреновићу да дозволи право гласа женама. Исти захтев упућен је и Се
нат у Краљевине Србије, док је у Лондон у, тек 1904. године, основана
Међународна алијанса за женско право гласа [Милановић 2014: 25]. Дакле,
упркос свему може се рећи да је Србија, иако патријархално, али не и на
задно друштво, тежила напретку и у том погледу. Започети рад на про
свећивању женске омладине омогућио је да оне као школовани чланови
српске популације, активно доприносе ширем образовању и оспособља
вању за рад, због чега је постојање оваквих школа представљало значајну
културну и педагошку појаву [Видосављевић 2012: 452].
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SUMM ARY: Basic education and training of female children in Serbia has a long
tradition. It turned out that the instit utional education of female children, which began in
1846, could not be kept only at the elementary level, because the overall development of
the society and its requirements demanded the establishment of women’s vocational schools.
Women’s vocational schools began operating back in 1863, and with interr uptions during
the wars, worked until 1948. Female society of Belg rade and many women’s societies
across the count ry had an important role in the establishment and work of the women’s
vocational schools, as well as the Ministry of Trade and Industry in the period between
the two world wars. In the Ottoman period, the position of Christian women in the territory
of Kosovo and Metohija was very diff icult. They were mainly engaged in activities related
to the fam ily and hou sehold man agement. The neg lect of women was the result of
pat riarchal relations and conservative views on their role and place in the society of the
then Ottoman Empire. On the other hand, it was diff icult to change the perception of
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parents that female children should also be educated. However, despite such perceptions
and systemic problems, there were established in private homes in many cities in Kosovo
and Metohija elementary schools for female children. Before the First World War, women’s
element ary schools in Kosovo were established in Priz ren, Peć, Prišt ina, Kosovska
Mitrovica and Gjilan. Until the beginning of the World War I, women’s vocational schools
also worked in Prizren, Kosovska Mit rovica and Gnjilane.
KEYWORDS: female elementary school, women’s vocational schools, community,
enlightenment, laws, curriculum
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СРПСКА ЕНЦИКЛОПЕДИСТИК А
И КАПИТАЛНИ ИЗДАВАЧКИ ПРОЈЕКТИ У СРБИЈИ
Трибина о актуелним питањима енциклопедистике у нашој култури одржа
на је 1. новембра 2014. године у оквиру програма 59. Међународног сајма књига
у Беог раду. У разговору су учествовали: проф. др Драган Станић – председник
Матице српске и Уређивачког одбора Српске енцик лопедије; проф. др Радош
Љушић – главни уредник једнотомне Енцик лопедије српског народа и Школског
свезнања и уредник струке Школство, педагогија и просветне установе у Срп
ској енциклопедији; проф. др Бранко Бешлин – главни уредник Српског биограф
ског речника; проф. др Душан Иванић – уредник струке за књижевност Српске
енциклопедије и Енциклопедије српског народа. Модератор трибине била је Деја
на Оцић, енциклопедиста и уредник за лексиког рафију у Заводу за уџбенике у
Беог раду.

Дејана Оцић: Енциклопедијски рад евидентира и сабира знање једне
нације и као благо га похрањује у трезор. Чува га од заборава али и гради
основ за будући развој. Национална енциклопедија не само да обавештава
и објашњава, она и легитимише и конституише, она је залог за будућност
једне нације. А будућност имају оне нације које се за њу спремају.
Енцик лопедистика подразумева напоран истраживачки рад, саку
пљање обимних и разноликих знања, да би се она сажетије, прегледније
и тачније представила јавности.
Енциклопедијска дела не читају се „редом”, већ према потреби коју
намеће актуелно интересовање, пружајући разноврсност информација.
Потребна су у свакодневном животу, али су и незаобилазна помоћ
у научним и стручним пословима.
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Могу бити опште и посебне, тематске и биографске, а разликују се
и по броју учесника, односно да ли су дело једног или групни рад бројних
аутора, али су често и резултат приређивачког рада.
Учесницима ове трибине, осим других улога које имају у српској кул
тури, заједничко је што свако од њих има значајно искуство у енциклопе
дијским пројектима. Сада је прилика да видимо колико се њихова искуства
сусрећу или разилазе.
Најпре бих замолила учеснике да представе данас најважније, капи
талне, енцик лопедијске пројекте.
Мислим да би било најбоље да разговор отпочне реч господина Ста
нића зато што је Српска енциклопедија највећи пројект данас. Изволите.
Драган Станић: Хвала. Матица српска је заправо добила предност,
не моја персона. Као што је добро познато, Матица српска је својеврсно
средиште српске енциклопедистике и трудила се, колико је то било могу
ће у политичким околностима социјалистичке Југославије, да Срби добију
упориште те врсте. То што говорим вреди разумети у контексту свих ра
справа које су вођене – и у кући а нарочито изван куће – када је требало
конституисати пројекте попут Српског биографског речника, о чему ће
нам нешто опширније рећи професор Бранко Бешлин. Што се тиче Српске
енциклопедије, она је заиста данас централни енциклопедистички пројект
код Срба. Замишљен је, као што је познато, у десет томова. Томови ће
бити реа лизовани, по садашњим проценама, у 18 књига. Сама предисто
рија овог пројекта посебна је прича, али да се задржимо само на последње
две и по деценије, када је постало јасно да је, у социјалистичкој Југосла
вији, управо српска култура била хендикепирана тиме што су енциклопе
дистички пројекти – рекао бих, диригованом политичком вољом – били
сит уи рани пре свега у Заг ребу. У енцик лопедистици социјалистичке
Југославије тај посао био је тако обликован да су политичке идеје непо
средно из политичке праксе биле пројектоване у енциклопедистику, а на
тај начин служиле као нека врста додатног поступка легитимизације оно
га што су политички органи већ настојали да спроведу. Када је дошло до
распада социјалистичке Југославије Матица српска је – заједно са Српском
академијом наука и уметности – врло брзо реаговала на ово стање и тада,
већ 1991. године, ове две институције изјасниле су се да је потребно хитно
кренути у организовање послова на изради националне енцик лопедије.
Овај предлог већ 1992. године ушао је и у политичке структуре, чак је
било обећано да буде донесен Закон о Српској енциклопедији, али друштве
ни хаос у који смо ушли, а свакако и одсуство праве политичке воље, уз,
рекао бих, константни недостатак довољно јасних представа, нарочито
у сфери политике, о томе колико је енцик лопедистика заправо значајна,
учинило је да ни те, 1992, а ни потоњих година, све до 2005. године, не
буде донесен Закон о Српској енцик лопедији. Крајем те, 2005. године, до
несен је Закон о Српској енциклопедији, између осталог и великим залага
њем колеге Радоша Љушића и партије која је тада била на власти, која је
имала доста јасне представе о националној самосвести и о неопходности
градње националног идентитета. Од тада почиње рад на Српској енцикло
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педији, конституисан је Уређивачки одбор који је водио академик Чедо
мир Попов, одабран је најекономичнији модел за организацију ових посло
ва. Законом је било предвиђено да се формира цент рална редакција која
би, мимо Уређивачког одбора, бринула о самој реа лизацији послова. За
кључак Уређивачког одбора био је да би то било дуплирање капацитета
и непот ребан вишак трошкова, па смо донели одл ук у да Уређивачк и
одбор обавља све функције Цент ралне редакције и да непосредно брине
о свим аспектима Српске енцик лопедије: у погледу реа лизације основног
концепта, наручивања текстова, провере њихових вредности, верифико
вања свих текстова, па и коначног изгледа саме Српске енциклопедије. Еко
номичнији модел од овога заиста се не може замислити. У овом тренутку
имамо преко хиљаду сарадника на овом пројекту, а трошкови су заиста
минимални. Изнећу само један податак. На годишњем нивоу, већ година
ма функционишемо с износом од 20 милиона динара за цео овај подухват.
Резултати овог улагања су следећи: 2010. године добијамо прву књигу првог
тома Српске енцик лопедије, 2011. другу књигу првог тома Српске енци
клопедије, 2013. добијамо други том Српске енцик лопедије, који покрива
слово В. Прве две покривају слова А и Б. До краја 2014. године, према
нашем плану, да је финансирање било као и претходних година, био би
заокружен посао на изради прве књиге трећега тома. Нажалост, још 2013.
године кренуле су прве назнаке о томе да ће финансирање ићи веома лоше,
што се и 2014. године манифестовало тако што смо добили смањење сред
става од преко 60%.
Дејана Оцић: Извињавам се, али, пошто је предвиђено да тај проблем
изнесемо у одговорима на следећа питања, можемо ли сада да саопшти
мо само резултате, односно који су пројекти до сада урађени и који су
у току?
Драган Станић: Опростите што сам одлутао, али свако говори оно
што га највише пече, а мене највише пече управо та неспособност поли
тичке заједнице да јасно сагледа шта је то од стратешке важности за нашу
науку и културу.
Дејана Оцић: Доћи ћемо и до тога.
Драган Станић: За Матицу је веома важан пројект Лексикон писа
ца Југославије. Он је сада закључен, због немогућности да се на исти начин
настави, јер се изводи од 1971. године. Последња, четврта књига, изашла
је 1997. године. Будући да је немогуће овај посао реа лизовати на таквим
концептуа лним основама, ми смо га трансформисали у пројект Лексикон
писаца српске књижевности и ја се надам да ће први резултат уследити
врло брзо, можда већ следеће године. Поменуо бих још једну ствар, која
у овом материјалу није поменута, а део је Матичиних пројеката који су
управо стратешки далекосежно осмишљени. То је пројект који је и енци
клопедистички и картографски. Реч је о Атласу насеља Војводине, за сада
само Војводине, јер смо нашли финансијски оквир за реа лизацију овог
пројекта. Атлас Срема је изашао прошле, 2013. године, а до краја 2014.
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године ће се појавити и Атлас Баната. Сада се интензивно ради и на
Бачкој, надам се да ће, ако не следеће, онда 2016. године овај пројект бити
заокружен. Ако буде памети и финансијских средстава, ми ћемо овај про
јект продужити тако да, практично, прикажемо целу Србију.
Дејана Оцић: Да ли бисте сад Ви, господине Љушићу, рек ли нешто
о капиталним пројектима који нису поменути?
Радош Љушић: Поменуо бих три пројекта на којима сам радио. У
Заводу за уџбенике то је Школско свезнање, које смо урадили пре неко
лико година, и Енцик лопедија српског народа. Што се тиче Службеног
гласника, радимо лексиконе градова Србије, и то је један од наших нај
већих пројеката. Урадили смо четири таква лексикона, за Пирот, Ниш,
Крагујевац, Ужице, а ових дана планирамо да започнемо рад на још не
колико лексикона. Ми нећемо да делимо Србију на Војводину и Србију.
Следећи лексикон се односи на Панчево, а ти пројекти углавном падају
на терет Службеног гласника, делимично нас помажу локалне заједнице.
Они се разликују од претходно наведених, јер смо из тих лексикона из
оставили биог рафије личности, што може да буде дискутабилно, али, у
сваком случају – то су лексикони који пружају најосновније податке о
историји и о стању свих наших до сад обрађених градова – а надам се да
ћемо то и даље наставити. Дозволите ми да кажем нешто о чему касније
можемо и више дискутовати: ми, у српској лексикографији – ако тако могу
да кажем, и, ако смем тај термин да упот ребим, јер је он за мене доста
проблематичан – нисмо имали, рецимо, школску енциклопедију, и мислим
да је то био велики недостатак у нашем образовању, до појаве Школског
свезнања „Завода за уџбенике”. Могу да вам кажем да су сви они који су
читали и користили ту енцик лопедију дали врло позитивна мишљења о
њој. Друга ствар коју смо урадили – то је Енцик лопедија српског народа
у једном тому. Будући да смо били свесни чињенице да велика српска
енцик лопедија у десет томова не може тако лако и тако брзо изаћи, а по
учени оним што нам је пружила Мала енцик лопедија Просвете – која је
веома коришћена – ми смо одлучили да направимо једнотомну Енцик ло
педију српског народа, и тај напор који је за овакве пројекте трајао кратко,
око три године, уродио је плодом. Данас се Службени гласник и Завод за
уџбенике заносе идејом да ову енциклопедију прошире у двотомну, каква
је била Просветина енцик лопедија. Надам се да ћемо наћи решење, за
сада то не иде сасвим лако, и верујем да ћемо, у догледно време, добити
двотомну Енцик лопедију српског народа. За разлику од многих других
народа, који су у области енциклопедистике далеко испред нас, ми смо још
на земљи. Они су можда и на небесима, тамо се раде прво велике енцикло
педије, па онда скраћене. Тако да, код Немаца рецимо, постоји енцик ло
педија у 32 тома, па у 16 томова, па у 8 томова, па у 4 тома, па у 2 тома,
и на крају, направили су енцик лопедију у једном тому. А ми Срби смо
почели истовремено – у десет томова, у једном тому, па ћемо се, можда,
једног дана сусрести у пет томова, и то ће бити, надам се, један од већих
наших успеха.
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Дејана Оцић: Сада бих замолила господина Бешлина да представи
капиталне пројекте на којима ради.
Бранко Бешлин: Рећи ћу неколико реченица о Српском биографском
речнику. Прво, његов историјат је дуг више од четрдесет година. Сама та
чињеница говори да је прича о настанку Српског биографског речника
доста индикативна за стање у српској, условно речено, лексиког рафији.
Наиме, идеја за покретање пројекта Српски биографски речник потек ла
је од професора Александра Форишковића давне 1972. године. Следеће,
1973. године, пројект је озваничен, а први том Српског биографског реч
ника појавио се тек 2004. године. На том пројекту стицали смо искуства
о раду на енциклопедистици. Нисмо их имали много. Центар лексикогра
фије био је у Заг ребу, а пројект је био амбициозно замишљен. Под тим
подразумевам да је предвиђено да у 12 томова Српски биографски речник
обухвати 22.000 биог рафија, и то не само Срба, него свих оних који су
оставили трага у српској историји. Значи, и странаца и страних владара
и страних државника који су обележили српску историју. Припремни ра
дови су трајали врло, врло дуго. У међувремену, много се тога промени
ло. Неких сарадника који су радили на самом почетку одавно нема међу
живима. Друго, што се тиче првобитне методологије, радили смо с карти
цама. Појавили су се рачунари, па смо прешли на електронско обрађива
ње грађе... О амбицији Матице српске да Српски биографски речник не
остане једини пројект, после тих стечених искустава, сведочи чињеница
да је, у оквиру Матице, основано посебно одељење: Лексикографско-био
библиог рафско одељење. И, коначно, 2004. године појавио се први том
Српског биографског речника. Колико су припремне радње тек ле споро,
толико су послови на објављивању ових првих пет томова речника текли,
морам рећи, готово невероватном брзином. Први том појавио се 2004, дру
ги већ 2006, трећи 2007, четврти 2009. и пети 2011. године. Ја сам уредни
штво преузео 2012. године, шести том је у прелому, што значи да се рад
на њему приводи крају. Не верујем да ће Матица српска – хтео бих да ве
рујем, али то није могуће – држати тај темпо какав је био од 2004. до 2011.
године. Морамо имати у виду да уредништво речника није професионал
но – не бих сад објашњавао структуру Уређивачког одбора. Ни ја сâм, као
главни уредник, нисам стално запослен у Матици српској. Речник окупља
преко 1.000 сарадника, на овом последњем тому их је радило 310. И, оно
што бих хтео да нагласим, пошто у Речник не улазе само знаменити Срби,
то није лексикон знаменитих Срба, него и оних који су обележили кул
турни, политички и привредни живот у својој средини, да употребим ту
можда мало незграпну реч, у провинцији. Ми имамо низ драгоцених са
радника не само у највишим академским круговима, него међу ентузи
јастима широм целе Србије. Тих дугих четрдесет година колико се ради,
шта је иза тога све стајало, који су разлози за успоравање посла, то је можда
индикативно за стање у српској академској заједници, и за наше међусоб
не односе. Ипак, има оправдања и у томе што нисмо у сваком моменту
располагали довољним финансијским средствима, али бих волео да кажем
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да је Речник сада, са те стране, збринут и у погледу наставка рада на том
послу ја сам оптимиста.
Дејана Оцић: Господине Иванићу, као учесник у већини претходно
поменутих пројеката, шта бисте Ви рек ли, додали или одузели до сада
реченом?
Душан Иванић: Одговарао сам за књижевност, филологију и цели
низ филолошких области у Енцик лопедији српског народа, а у Српској
енцик лопедији за књижевност. Ја се стварно сад, кад ме прозива колеги
ница Оцић, осећам помало у деликатној позицији – незгодно је у очи да
хвалим главне уреднике, а још је можда незгодније да их кудим – тако
да ћу говорити понешто од тих општих ствари. Сматрам да су то значајни
послови, и Енциклопедија српског народа и низ енциклопедијских издања
Матице српске, јер без тих издања ми се заправо не бисмо могли снаћи
у сопственој историји. Оно што је специфично у погледу тих издања, што
не важи једино за школски лексикон, јесте, да тако кажем, сужавање енци
клопедијских циљева. Дак ле, не општа енцик лопедија, него енцик лопе
дија српскога народа и енциклопедија која се тиче Срба. Сад је таква мода,
то ви сви знате, нека врста парцелизације: постоји огроман број локалних
енцик лопедија, Новог Сада, Ваљева, Ниша итд., иде се на то. Али овде
је ипак у питању један општији захват.
Где су тешкоће кад се реа лизује такав посао? Или, кад се замишља
такав посао? Те енцик лопедије, и једна и друга, хоће да буду, што би ре
као Лаза Костић, „српски памтивек”. Али, на који начин ћете доћи до тога
памтивека, то су заправо проблеми организације овога посла. Кад поми
слите гдје су све Срби живјели у историји, колико су престоница имали,
коначно од Цариграда до Беча, Будимпеште и тако даље, Крушевац, овд је
на нашем терену... Друга ствар која је за нас врло важна, и она је можда
најтежа: довољно квалитетна информација о томе шта се о нама писало
изван наших средина, изван српске средине, шта су писали странци који
су се бавили српском културом. То је неопходна врста прожимања у на
шим енциклопедијама, прожимања знања која су настајала у различитим
културама о нама, и оних знања која су настала у нашој средини. Тако
да не чуди што су, рецимо, Абдул Азис или Фрањо Јосип одреднице у на
шим енцик лопедијама, и то је природно. Оно што је ту можда важно, тај
атрибут српски – то је изазвало, колико се ја сјећам, доста реакција на
Енцик лопедију српског народа. Атрибут српски је примљен отприлике
као црвена марама, као да смо ми једина нација која не би имала право да
се бави собом, сопственом културом, идентификацијом својих основних
вриједности. Било је доста негативних реакција, тако да би човјек поми
слио као да смо нешто криви што смо то радили. Још једна ствар која ми се
чини да је врло важна, главна ствар – ако хоћемо да енцик лопедија буде
добра, а надам се да су добре – јесте практично квалификовање ствари
и мјерење на ком мјесту и колико ће простора извјесна одредница доби
ти у енцик лопедији. И, још, рецимо, можда прва претпоставка успјеха
енцик лопедијског посла јесте формирање ваљаних азбучника, а ваљан
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азбучник не можете преписати, него га морате формирати на основу мо
дерних знања. Формирати га, дак ле, дати енцик лопедији одговарајуће
атрибуте, термине, појмове и тако даље. Оно што је било важно за нас,
бар за мене, поготово у области књижевности и филологије, јесте прона
лажење личности које су оставиле врло значајно дјело – а да се тиче
српског народа. Само ћу вам побројити, рецимо, Геземан, Јернеј Копитар,
Грим, Шмаус, Срезњевски, Шафарик, Ранке, Томазео, Гете... Неки од њих
су допринијели више српској култури него многи Срби, и то истакнути
културни дјелатници.
Јавио се и проблем друге врсте, и тиме ћу завршити: Шта ћемо с лич
ностима које су по злу познате у српској историји, шта ћемо с Антом Па
велићем, шта с Хитлером, шта, рецимо, с идеолозима, какав је био Анте
Старчевић? Требало би се можда учити од оних енциклопедијских иску
става каква су настала у народима сличне историје – има и осим нас оних
који су страдали и страдају. Ето, то су неколика питања која смо морали
непрестано рјешавати.
Дејана Оцић: Пре него што поставим следеће питање, само бих
мало да допуним, мада, слика заиста говори више од речи1: ово је део
реализованих пројеката, а има их још, значи ипак се ради на томе, ту
се налазе и Речник појмова ликовних уметности и архитектуре који је
Завод за уџбенике урадио заједно са Српском академијом наука и умет
ности, Лексикон историје педагогије српског народа, Речник имена, а
детаљније о томе може се видети из Библиог рафије српских енцик ло
педија и лексикона Дејана Вукићевића, коју је Завод за уџбенике управо
сад, за време трајања Сајма објавио. Тамо је изнето све што се урадило
претходних деценија, чиме је ово својеврстан прилог систематизацији
енцик лопедистике до сада, али истовремено и нека оријентација у томе
како и шта радити и у којим пројектима и куда ићи у будућности.
Следеће питање, на које су моји саговорници већ почели да одгова
рају, указује на то да је енцик лопедистика таква област да у њој има и
много проблема. Пошто сте ви, господине Станићу, већ о неким пробле
мима енцик лопедистике проговорили, молим Вас да сад наставите.
Драган Станић: Мислим да има неколико проблема у вези с орга
низацијом ових послова, и ти проблеми се морају поступно решавати,
ако треба, један по један. Рецимо, веома је важ но да избегнемо – бар
унутар тима који ради, или људи који могу утицати на организацију ова
квих послова – ситуацију коју је поменуо професор Иванић. Постоји код
многих људи потпуна аверзија спрам националне културе, спрам нечега
што припада корпусу националне културе, и што отвара питања разг ра
ничења различитих националних корп уса. Наш одговор би, мислим,
морао бити врло јасан у том погледу. Ако та питања нисмо решили током
1
На стол у исп ред учесника, присутнима на увид, налазиле су се изложене публика
ције: Српска енцик лопедија (1. и 2. књига I тома и II том), Енцик лопедија српског народа,
Српски биографски речник (5 томова), Лексикон писаца Југославије (4 тома), Школско све
знање, Лексикон историје педагогије српског народ, Српски Who is Who, Речник појмова
ликовних уметности и архитектуре (Том I, А–Ђ), Ономастикон. Речник имена.
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19. или почетком 20. века, морамо их решавати данас. То је питање одго
ворности пред сопственом културом, пред сопственом нацијом. Ако је и
дошло до застоја, а несумњиво јесте, поготово у периоду југословенства,
онда морамо што пре и што јасније то питање разрешити. Начин на који
се у претходном периоду мислило о овим проблемима само је уносио ма
глу и стварао забуну. Било би пре свега пот ребно да отк лонимо аверзију
спрам оваквих питања и да што јасније разрешимо све што је спорно.
А када то на ваљан начин обавимо, онда ћемо – а то је друго важно
питање ових осетљивих послова – успети да обавимо и поуздану концеп
туа лизацију знања о националној култури, о националној књижевности,
уметности, науци итд. Не могу ова питања баш увек да се реше сасвим
једнозначно, тако да један феномен припада само једној култури, али ми
смо се одавно научили да, о овим стварима, мислимо флексибилно. При
падност неког писца двема књижевностима, понекад и трима, или више
њих, понекад је решење које је сасвим прихватљиво. Такве специфичне
случајеве ми не бисмо смели да истиснемо из нашег видног поља, односно
морамо их увек чувати унутар концепта националне енцик лопедистике.
Ово концептуа лно питање је, добрим делом, у Српској енцик лопедији на
ваљан начин разрешено.
Има још низ појединости које ћемо сада и убудуће разрешавати, али
мислим да Уређивачки одбор врло добро поставља те проблеме. У мир
ној и академској расправи та питања доводимо до оног нивоа који омогу
ћује озбиљан рад на самој изради одредница. Треће питање које бих иста
као – јесте питање саме организације посла. То није лако код нас урадити,
будући да је наш менталитет склон разним облицима аутаркичног пона
шања: не волимо да се подређујемо колективу и да делујемо потпуно тим
ски, што је за енциклопедистички рад изузетно важно. Ја, међутим, мислим
да је Српска енциклопедија показала како се, уза сву флексибилност према
специфичним ставовима појединих људи, ипак може доћи до решења које
се могу и морају систематски спровести унутар Српске енцик лопедије.
Четврти проблем тиче се финансирања оваквих пројеката. То је вео
ма тешко решив проблем уколико нема разумевања политичке заједнице
и уколико изостане финансијска подршка. Врло једноставно речено, уче
сници овог енциклопедијског посла наши су најбољи научници, то су чла
нови Академије, професори универзитета, људи из научних института
итд. Нико ове одреднице не пише да би напредовао у своме звању, те се
одреднице пишу из других разлога: уколико постоји неки виши друштве
ни интерес и уколико је неко спреман да плати писање тих одредница.
Иначе, хонорари у оквиру Српске енцик лопедије, а мислим и у српској
енциклопедистици у целини, релативно су мали, ту се нико неће обогати
ти, али је неопходно да бар можемо људима на тај начин да кажемо хвала
како би они наставили свој посао.
Дејана Оцић: Господине Љушићу, изволите.
Радош Љушић: Мало ћу да будем критичнији према себи и према
другима. Постоји израз, јединство супротности, који се хвали као нешто
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што је обогатило српску културу, али смат рам да су јединство народа и
државно јединство основа без које ниједан народ, ниједна држава, не мо
гу да напредују. Отуда и мислим да је српском народу преко пот ребна
институција какву имају многи народи а какву ми немамо, а требало би
да је имамо већ одавно. Та се институција зове лексикографски завод. Да
ли ће тај лексикографски завод бити у оквиру Матице српске, Академије,
или посебно, питање је о коме се може дискутовати, али лексикографски
завод мора да постоји и, сходно томе, мора да постоји закон о лексикогра
фији. Један тим у Академији, коме сам и ја припадао, од почетка деведе
сетих година 20. века, мучила се све до 2005. године да нешто учини
поводом Српске енцик лопедије, и ништа није успела да уради док нисмо
донели Закон. Дак ле, без закона нема ничега. Мора се донети закон о
српској лексикографији, мора се установити лексикографски завод, и тек
тада можемо правити планове, не само о једној енцик лопедији. Српска
енцик лопедија била би основа, а радило би се безброј других енциклопе
дија, како се ради у другим државама, а како ради и хрватски лексикограф
ски завод. Мислим да нас та наша подељеност много кошта, да расипамо
снагу и новац. Ако би постојао лексиког рафски завод, или ако би посто
јао закон о лексикографији, онда би држава из свог буџета издвајала сред
ства за све врсте делатности у том заводу. Па, нису ваљда Хрвати луди
што имају лексикографски завод и што имају десетак енциклопедија. Сам
тај пример показује да је требало, ако никога другога, бар њих да следимо.
Зато сам ја против тога да радимо овако растурени на све стране, ту и
тамо да постижемо лепе резултате – без жеље да икога критикујем. Ми
слим и да је Матица српска својим радом постигла лепе резултате, да је то
и Завод за уџбенике постигао, да је то и „Гласник” у неку руку постигао,
али ти би резултати били далеко бољи ако би се ове три инстит уције
ујединиле у оквиру једне институције, у оквиру једног лексиког рафског
завода. Он може бити у Новом Саду, у Београду, или у Нишу, дакле, није
битно где ће бити његов центар, и уопште није битно где ће бити та инсти
туција, него је битно да све буде обједињено у оквиру једне институције
и све снаге да буду окупљене око тога, и да се направи јединствени план
и прог рам за рад на лексиког рафији а не да радимо свако на своју руку,
свако према неким својим плановима, и да трошимо средства сходно оно
ме што смо ми чинили. Овде ћу да изнесем пример који је битан и врло
карактеристичан за нас Србе. Институција (Службени гласник) у којој
сам ја сада директор има одељење лексиког рафије и она се трудила да
оснује лексикографски завод и да донесе закон о лексикографији. Позван
је директор хрватског лексикографског завода Влахо Богишић да нам на
пише закон о српској лексиког рафији. Тај господин је неких 7–8 месеци
радио у „Гласнику”, примао плату по 110.000 динара, и ми смо потрошили
негде око 4,5 милиона – а нити смо добили закон, нити смо направили
неки помак напред. Ово напомињем не зато да бих упутио прекор човеку
који је можда хтео из најбољих намера да нам помогне, него ово казујем
да бих показао колико смо ми неорганизовани, неспособни да се органи
зујемо и, што је још важније, неспособни да се ујединимо у идеји да имамо
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једну добру установу, и да та установа окупи све најбоље људе који ће, на
овом послу, најбоље радити. Све док Срби не буду имали лексикографски
завод и закон о лексиког рафији, ми ћемо имати шаренило какво видите
овде, ничим обједињено. Не кажем да је ово лоше, заслужује сваку врсту
похвале, али ово је хаотично. А нама треба ипак осмишљен рад, а тај
осмишљен рад без институција и без тог закона неће бити добар.
Дејана Оцић: Да ли бисте Ви, господине Станићу, можда опет не
што рек ли поводом овога, или да идемо редом?
Драган Станић: Редом.
Дејана Оцић: Онда бих замолила да узмете реч Ви, господине Бешлин,
затим господин Иванић.
Бранко Бешлин: Наравно да број оваквих издања, лексико-издања,
сведочи о општој развијености једнога народа, да сведочи о економској
развијености, сведочи о културној развијености, о развијености науке,
односно о способности за организован систематски и ист рајан рад. Ово
су пројекти које не може да ради појединац, морају да га раде установе.
Ту идеју о неопходности (сад је помињао професор Љушић) лексикограф
ског завода код Срба, ја, и сви у Матици свесрдно подржавамо. Наиме, опет
ћу се вратити на оно искуство из рада на Српском биографском речнику:
ми смо дуго одбијали професионализацију, верујући да ћемо такав зама
шан посао моћи да обавимо захваљујући ент узијазму сарадника, и то
спољних сарадника, с минимумом новчаних средстава, а испоставило се
да то није могуће, да смо, с временом, морали да професионализујемо по
сао, отворимо нова радна места, али, сматрам да је то још увек недовољно,
јер немамо завод у правом смислу те речи. Оно што још смета (кад гово
римо о нашем менталитету) развоју енциклопедистике: те књиге су одраз
тренутног домета наше културе и науке, у њима има грешака. Највише
волим да се сакријем иза једне реченице Данила Басте који је промовисао
Српски биографски речник и том приликом рекао: „Ово нису књиге с
којима се послови завршавају, ово су књиге с којима се послови почињу.”
Оне се могу исправљати, али оне су нам неопходне и, још једном да поно
вим, за то је неопходна професионализација и једна установа која ће то
радити.
Душан Иванић: Лако је сложити се с овим о чему су моји претход
ници говорили: да је пот ребна инстит уционализација овак вог посла.
Дакле, чврсти оквири. Оно око чега се не бих сложио, наравно нећемо по
лемисати професор Станић и ја, јер знам шта мисли кад је говорио о пре
ђашњој историји енцик лопедистике – везано је за лексиког рафски завод
загребачки. Практично, постојање тога завода омогућило је најбоље ствари
у нашој енцик лопедистици, рачунајући на српски удио. Кад помислите
да су, у Станојевићевој енциклопедији, сарадници били Слободан Јовано
вић, Радослав Грујић, Вељко Петровић (за књижевност итд.), а у овој новој,
у социјалистичкој Југославији, да су били Младен Лесковац, Божидар
Ковачек, Јован Деретић, Радомир Константиновић... Ми у то доба нисмо
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имали бољих људи и да институција није била иза тога – тешко би се мо
гло шта направити. Ни данас не могу да радим без Библиографије Југосло
венског лексикографског завода из књижевности која обухвата седам, осам
књига а тако обухвата и историју, историју музике и низ других области.
Тако да, без обзира на сва огрешења тога завода и тих енцик лопедија о
српску културу, немогуће је радити без резултата рада таквих институ
ција. Било је изузетно кад сам, у младим данима, све то откривао јер, као
што је рекао професор Бешлин, то су послови с којима се почиње, на осно
ву њих се може учити. Тако да сматрам да није Матице српске и ово помало
што је, прије тога, урадио Завод – па ми бисмо били у 19. вијеку, гдје су се,
практично, те ствари рјешавале на потпуно индивидуа лноме нивоу, кад
су појединци, Милан Ђ. Милићевић, или, прије њега, Магарашевић, пра
вили енциклопедијска издања. Једино што, бојим се, кад професор Љушић
помиње закон, знате, ми доносимо законе, али их се не држимо. Имамо
ми закон и о енцик лопедији српској, па ником ништа, а, ако Бог да, биће
нешто.
Дејана Оцић: Ово помињање завода, односно институција које би
се тиме бавиле, говори помало, чини ми се, и о несрећи српске енцик ло
педистике. У време када је постојала одређена институција она је била
само део југословенске, а сада, када је кренула неким својим правцем, чак
и уз делимичну, скромну, подршку државе, појављује се интернет. Енци
клопедистика данас нема довољан одјек и интересовање у јавности.
Дак ле, ово су два питања: прво, популарност енцик лопедија, и, друго,
утицај интернета на штампане енцик лопедије?
Радош Љушић: Осећам пот ребу да одговорим на једно питање које
је поставио колега Станић. Дакле, ми заиста немамо политичку подршку.
То је ван сваке сумње. Једини човек који нас је разумео у последње две
и по деценије био је Војислав Коштуница. Мене су покојни академик Че
домир Попов и Василије Крестић мало истурили и ја сам у преговорима
с Коштуницом успео да добијем његову сагласност и тако смо добили За
кон о Српској енциклопедији. Не бисмо га добили без његовог разумевања.
А што се тиче примедбе да не треба много веровати у законе који Срби
донесу, то је потпуно тачно. Али, пазите, ми смо од 1992. до 2005. године
радили све што смо могли. И ништа нисмо урадили. Али, кад смо доне
ли Закон о Српској енцик лопедији 2005. године, без обзира на то што смо
каснили, ипак смо од 2010. до данас добили два тома Српске енцик лопе
дије. Дак ле, не кажем да би тај закон о лексиког рафији нас гурнуо брже
у посао, или да би нам омогућио да тај посао радимо као што га раде дру
ги народи, уредније и мирније – али без њега се не може. Мислим да је
основа у томе, као што је Бешлин рекао: ово је почетак, а добар почетак
за ово био би један такав закон и једна таква институција.
А, што се тиче она два питања, мислим да интернет ништа не смета.
Што би интернет сметао Српској енцик лопедији, па ми ћемо је ставити
на коришћење и у елект ронској форми, а не само у штампаној. То само
може да користи читавом овом пројекту. Све оно што савремена техно
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логија омогућава да се до неких података брже дође – ми морамо да се
прилагодимо томе. Не видим разлога да је то нама сметња, пре ће нам
бити од користи.
Дејана Оцић: Користи, али вероватно и задатка, је ли тако?
Драган Станић: Ако ми дозволите, још нешто у вези с претходним
питањем. Формирање завода, енцик лопедијског завода Србије, била би
добра и пот ребна ствар. Послови који се раде показују нам да ми имамо
пре свега стваралачких капацитета, имамо и добру организацију посло
ва, имамо и резултате. Кад би се појавила таква политичка подршка да може
да покрије овакву једну институцију, то би било сјајно. То би подстак ло
даљи развој енцик лопедистике, јер ово што смо ми конституисали у ра
зним установама, то је темељ који би имао далекосежне могућности да
љега развоја. У погледу израде, рецимо, лексикона појединих нау чних
дисциплина итд., итд. Много тога има да се уради у српској енцик лопе
дистици. Али, наше околности су такве да ни за тако важан пројект, као
што је национална енцик лопедија, нема адекватне подршке. Ми смо до
били вербалну подршку председника Републике. И он је рекао да је то
заиста капиталан пројект, да га треба подржати. А онда смо, те исте годи
не, кад смо добили вербалну подршку, имали овај – слободно могу рећи
– финансијски ударац најниже врсте који је погодио Српску енциклопедију.
И то није први пут. Први такав ударац је био 2009. године. Дошао је од
министра чије су неолибералне концепције такве да сте могли то и оче
кивати. А онда је дошао 2013. године нови ударац. Тадашњи министар
науке је рекао да је то техничка грешка. Могуће. У реду. Прихватили смо.
И надали смо се да ће даље посао ићи како треба. А онда смо ове године
заустављени у обављању тих послова, јер с тим средствима могу, буквал
но у хладном погону, да се држе тих шесторо запослених. Ништа не може
да се уради, ни један једини текст не може да се плати. Сада у овом целом
послу губимо годину дана. Предлагали смо одређена решења и председ
нику Републике и с министром смо разговарали. Од Матице такође дола
зи ова подршка, односно препорука да се иде ка формирању завода. То би
могло да држава дâ институционалну подршку да ствари иду даље. Е, сад,
када се то, међутим, ради, најгоре што може да нам се деси јесте да по
литичари скроје некакав закон и да га спусте одозго међу енциклопедисте.
Мислим да би у расправу о томе морали да буду укључени сви они који
изводе ове послове, односно бар ови основни пунктови, односно инсти
туције које су градиле српску енциклопедистику и још увек је граде. Ако
то обезбедимо, ми ћемо добити добар, флексибилан закон који би омогу
ћио да се послови наставе на најбољи могући начин. Ова искуства јефтиних
пројеката не треба тек тако пренебрегнути и гурнути у страну, него те
јефтине пројекте треба даље наставити, само с много већом сигурношћу,
и уз овај организациони облик који сви прижељкујемо.
Што се тиче нових медија, ту нема никаквих проблема, отвореност
постоји, и већ смо, кад је реч о Српској енцик лопедији, у разговорима с
онима који су нарочито за то заинтересовани, само је сада питање како
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ћемо то реа лизовати, тако да ови текстови буду доступни свим корисни
цима: како онима који се служе књигом, тако и овима који се користе
елект ронским медијима. Нама је, међутим, основни циљ да мало одмак
немо у производњи Српске енцик лопедије. С три слова то није богзна
каква добит. Али, кад добијемо бар половину слова, онда је то нешто што
корисник може и те како да осети као велику вредност наше културе.
Бранко Бешлин: Само ћу нешто о интернету. Наиме, поменуо сам у
свом првом излагању да је пројект започет на најтрадиционалнији начин,
методама које су биле актуелне седамдесетих година, листићима. Испи
сано је 100.000 листића из књига и поређани су у кутије и фасцикле. То је
у међувремену све елект ронски обрађено, значи да ми нисмо заостајали
у том погледу. И, следеће, ми смо спремни – било је више расправа у Ма
тици српској – свесни смо тога шта је интернет, спремни смо на то да ће,
пре или касније, Српски биографски речник морати да буде на интернету,
да појединци већ преписују текстове биог рафија из Речника и стављају
их на интернет. Ми ћемо мало сачекати. Речник је већ поодмакао, разлози
су помало научни, значи да одмакнемо још у послу, а помало крајње про
заични, имамо много ових књига на лагеру. Па ћемо сачекати још, и то
неће бити дуго. Они који се служе интернетом, да не буду забринути, неће
дуго чекати да виде ове биог рафије на интернету. Ми смо већ ставили
огледне. Нама је врло стало – јер смо свесни да се то преписује, ставља
у Википедију – и желели бисмо да те биог рафије буду на интернету, али
на сајту Матице српске, која је радила овај речник. Значи, може се у до
гледно време очекивати да ће ово бити дигитализовано и на интернету.
Иначе, све постоји у елект ронској форми, свака од ових биог рафија, али
код нас у кући.
Дејана Оцић: Господине Иванићу, да ли бисте Ви рекли нешто поводом
енцик лопедистике и интернета?
Душан Иванић: Вјерујем да ћемо остварити ово што каже професор
Бешлин. Да имамо, заправо, неку врсту виртуелне енцик лопедије, која
ће стално бити отворена. Е, сад је проблем како ће се она допуњавати.
Дак ле, ажурирање мора да буде квалитетно.
Дејана Оцић: То опет спада и у организациона питања.
Драган Станић: Пре свега, у концептуа лна.
Дејана Оцић: Наравно.
Драган Станић: Можемо допуњавати, не на начин Википедије, по
што смо ми иначе у разговору с Википедијом. Рекли смо који су наши при
говори. Непоузданост те публикације је оно што је основна лоша тачка
свега тога. Ми само хоћемо да наша институција стоји иза свих могућих
допуна. Не може се тек тако интервенисати, него само оно до чега је наука
дошла. Једино поуздана научна сазнања могу да одлуче како ће изгледати
одредница.

208
Дејана Оцић: Верујем да смо, ипак, за ово кратко време које нам је
било на располагању, успели да издвојимо неке проблеме, тезе, питања,
да направимо, у ствари, кроки трибину. Чини ми се да смо начинили ски
цу, нацрт за даље, исцрпније расправе које би, надајмо се, водиле и ре
шавању питања институционализације области енцик лопедистике. До
следеће прилике, до нових питања, јер верујем да су нова питања и нови
одговори у заједничком интересу, а на ползу српске културе. А надам се
да смо и вама, посетиоцима Сајма књига, успели макар донек ле да при
кажемо шта смо поводом енцик лопедистике имали на уму. Захваљујем
се свима на интересовању и на пажњи.
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ДРУШТВЕНА НАУК А У ДОБА КРИЗЕ
МЕТОДСКЕ СВЕСТИ
(Милан Брдар, Наука и истина – запостављене перспективе
филозофије науке, Институт друштвених наука, Беог рад и
Центар слободарских делатности, Крагујевац 2014)
Питање истине није само кључн и про
блем епистемологије као једне од најзначај
нијих филозофских дисциплина, него и један
од кључних проблема филозофије у целини,
али и битно питање сваке нау чне дисципли
не те, коначно, и темељно егзистенцијално
питање сваког људског бића. Том питању,
двадесет пет година свог ист раживачког ра
да посвет ио је Милан Брдар, писац књиге
Наука и истина. Аутор књиге познато је име,
не само у нашој савременој социолошкој на
уци и филозофији, већ и у најширој српској
култ урној јавности, пре свега, као изразити
рад икалн и крит ичар и полем ичар о кључ
ним питањима нашег савременог нау чног,
култ урног и пол ит ичког живот а. Управо,
наглашен критичк и став и бескомп ромисна
борба за аутономију нау ке, чине онај аспект
интелект уа лне делатности по коме се пре
познају научни радови и јавна иступања овог
аутора. Своју стратегију радикалног крити
чара, Брдар доследно спроводи у свим сво
јим теоријским радовима којих има знатан
број, па би се могло говорити о његовом кон
тин уи р аном делов ању, на крит ичкој де
струкцији највећ их идеолошких, политич
ких и нау чн их митова, који су обележ ил и
друш тво и нау к у о друш тву у 20. век у. О
овом ауторовом настојању најбоље говоре
њег ове студ ије Филозофија у Дишановом
писоару: Постмодерни пресек XX-вековне
филозофије (Ср. Карловци – Нови Сад 2002),
као и оне посвећене Карлу Поперу, после ру
шења Берлинског зида, по други пут прона
ђеној политичкој икони тзв. отвореног дру
штва и неолибералне политичке мисли. Ту
свакако спадају и ауторови интервјуи сабра
ни у књигама Хроника разорене Троје, у ко

јима размат ра акт уелно стање на нашој на
учној сцен и и указује на главне узроке и
аспекте, сада већ вишедеценијске кризе срп
ске академске интелект уа лне елите. У том
контексту треба посмат рати и Брдарову нај
новију студ ију Наука и истина: Запос та
вљене перспективе филозофије нау ке (Бео
град – Краг ујевац 2014), која у теоријском
смислу, не само по својој ширини, већ и по
репрезентативном избору најрелевантнијих
теоријских становишта, савремене филозо
фије и нау ке о друштву, као и дубином за
хвата, представља најамбициознији теориј
ски рад овог аутора.
На укупно 504 стране, студ ија Наука и
истина, представља резултат Брдарових те
мељних ист раж ивања из методологије, фи
лозофије нау ке и епистемологије, у период у
од чет врт века. У „Увод у” који је писан у
хегеловском маниру, Брдар не даје само уоп
штене информације о настанку и концепци
ји своје студије, већ настоји да на концизан
начин јасно истакне главна обележја савре
меног теоријског контекста, специфичност
властите теоријске позиције и методолошког
приступа у размат рању кључних проблема
савремене методолог ије, епистемолог ије и
филозофије нау ке.
За разлику од неких других аутора [Арон
1998: 5–54] који смат рају да је друштвеним
нау кама оду век било теже него природним
да се оду п ру уплитању идеолог ије, писац
књиге Наука и истина истиче, да у питањи
ма епистемологије не постоји битна разлика
између ових нау к а. Ипак, за разл ик у од
сличних књига већи део ове расправе посве
ћен је проблемима филозофије друштвених
наука. Већ самим методолошким приступом
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аутор јасно одређује поље свог теоријског
интереса, које представља пок ушај темељ
ног преиспитивања „трансформативних то
кова савремене филозофије у другој половини
XX века”, раздобљу у којем је, по његовом
мишљењу, у „значајном делу европске фило
зофије”, суспендована „филозофска рефлек
сија најновијих промена у области филозо
фије нау ке” [Брдар 2014: 11].
Штавише, Брдар смат ра да у дужем пери
од у у овој области филозофије, нема значај
нијих теоријских продора, нити филозофија
нау ке показује интерес за размат рања пита
ња и проблема модерне нау ке. Главни узрок
„суше” у овој области филозофских ист ра
живања, аутор види, пре свега, у новонаста
лом друштвеном и идеолошком контексту,
у коjем је „англосаксонска филозофија нау
ке под утицајем поперизма и либерализма,
нарочито после пораза њеног главног рива
ла марксизма”, (...) постала „идеолошки ни
шта мање риг идна од марксизма за време
стаљинизма” [Брдар 2014: 12].
Друг и узрок, који је, по ауторовом ми
шљењу, утицао на пад филозофског нивоа
ист раж ивања у области савремене филозо
фије нау ке налази се у нек ритичком односу
англосаксонске филозофије према властитој
традицији (емпиризам, поперовски критич
ки рационализам итд).
Треба напоменути да je аутор у уводу ове
студије, на индиректан начин скицирао сво
ју критик у англосаксонске епистемолошке
традиције и филозофије нау ке, сугериш ућ и
да су од посебног теоријског и друштвеног
инт ереса управо она нау чна пит ањ а која
острвска филозофија већ дуж и период мар
гинализује.
По Брдаровом мишљењу, филозофија нау
ке требалa би да одговори на питање – коли
ко модерне идеологије утич у на образовање
метатеоријских позиција у сфери друштве
них наука и филозофије и да ли о променама
нау чно-теоријске стратегије и нау чне пара
дигме у друштвеној теорији одлучују научни
арг ументи или се те промене дешавају без
обзира на њих? (стр. 13) Према ауторовом
миш љењу, неоп ходно је да се одговори на
питање „да ли на промену научне парадигме
у друш твен им нау кама пресудн ије утич у
идеолошки или филозофски арг ументи? У
контексту ових епистемолошких размат ра
ња, аутор испит ује „однос дијалектике, хер
менеутике и аналитичке методе у формирању

владајућ их филозофских оријентац ија XX
века” [Брдар 2014: 13].
Иако се ова расправа бави иск ључиво во
дећ им правц има и личнос тима савремене
епистемолошке науке, занимљиво је истаћи,
да аутор верује да се у размат рању проблема
филозофије науке наша средина налази у по
вољн ијем положају од вел ик их европских
филозофских сред ина у којима дом ин ира
нека од водећ их савремен их филозофских
струја. Буд ућ и да наша друштвена теорија,
због „тан уш не” филозофске трад иц ије не
мора да робује ни једној од њих, Брдар сма
тра да нам так ве околнос ти пружају боље
могућности за критичко преиспитивање раз
лич ит их теоријских оријент ац ија. Овако
описан у, теоријску сит уацију, чини нам се,
могуће je схватити и на другачији начин. На
име, управо због „танушне” филозофске тра
диц ије наш а тео р ијс ка мис ао о друш тву
често показује колебања, а понекад и ропску
зав ис ност прем а разл ич ит им пом одн им
правц има, филоз офским пок рет има и на
учн им модама1. Дод уше, треба рећ и да то
није карактеристично само за наш у, већ и за
друг е, не само мале филозофске култ уре,
понекад, чак, и за главне цент ре светске фи
лозофске прод укције. С друге стране, так ве
околности пружају нам прилику да темељно
ист раж ујућ и узроке дубље или слабије ре
цепције појединих филозофских струја, ори
јентација и праваца, сагледамо на критичк и
изош трен ији нач ин стање и перспект иве,
наше савремене филозофије и нау ке о дру
штву.
Књига Милана Брдара Наука и истина
представља управо један такав покушај, бес
пред расудног исп ит ивања из разл ич ит их
филозофских перспектива, епистемолошких
проблема у делима водећ их европских фи
лозофа и социолога у којој се аутор залаже
за заснивање пројекта нау ке схваћене у ем
фат ичком смислу, лишене било как вог об
лика идеологије.
1
„Од класичног доба до наших дана, ин
телект уа лне моде су имале своје инстит уције:
Дворове, салоне, новине, ревије, медије. (...) Кад
се каже То је лепо, подразумева се: сви су то
дело морал и да смат рају леп им, правим, итд.
Мода у материји миш љења, теорији бар, значи
да чак и дела која као улог у имају истин у и која
у принцип у позивају арг ументације потпадају
под реж им осећаја и његове неоспорне поделе”
[Лиотар 1997: 85], уп. [Свенсен 2005].
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Поред општих напомена, аутор у „Уводу”
објашњава основне принципе свог методо
лошког приступа, које заступа у овој књизи.
Брдар с посебном пажњом прати два дијаме
трално супротна процеса, који карактеришу
развитак модерне епохе: процес диференци
рања и процес синтезе, који се на парадок
салан начин одвијају истовремено, како на
нивоу социјално-политичке генезе, тако и на
другом „нивоу модерне филозофије” [Брдар
2014: 14].
Темељним обележјем модерне епохе, аутор
смат ра процес диференцирања, рационали
зовања и секуларизовања, који су се „опада
њем примата теологије испољавали као по
трага за новим медијем друштвене синтезе”
[Брдар 2014: 14].
Писац Науке и истине, настоји да укаже
на различита противречја овог процеса, не
само у временском размак у од Канта до Хе
гела, већ и у постхегеловској епохи. Он сма
тра да је трансформацијама субјекта модер
не филозофије, самој филозофији „измицао
феномен смрти Бога”, која у секуларном по
ретку има статус Платоновог највишег добра
које чини „јединство истине, добра и лепог”
[Брдар 2014: 15].
Према Брдару, 19. век карактерише инсти
туционално и дисциплинарно конституисање
друштвених наука (Конт, Маркс), а проблем
политичке заједнице постаје цент рална тема
филозофије „у вид у прог рамске утопије за
једнице еманципованог човечанства” [Брдар
2014: 15]. Ако је еманципација основни под
стицај, а утопија њен крајњи резултат ту би
свак ако требало укључ ит и и либ ер алн у,
анарх ис тичк у и Конт ову позит ивис тичк у
утоп ију и модерне концепц ије пол ит ичке
заједнице, јер су и оне биле део политичког
пејзажа у 19. век у [Берлин 1994].
Као и у својим претходним књигама, аутор
наглашено критички говори о марксистичкој
филозофији као филозофији еменципатор
ског ума, и истиче да је она у највећој мери
определила развој филозофије у 20. век у. У
овом контексту треба помен ути и ауторово
указивање на окрет филозофске теорије ка
пракси који је инициран спором Хегелових
ученика, средином 19. века. Међутим, иако
се често истиче да су те промене подразуме
вале револуционарни преображај политичке
заједнице у склад у с идеа лима слободе, јед
накости и солидарности, треба имати у виду,
да је у оквиру филозофских школа, инспи

рисаних Хегеловом политичком филозофи
јом, постојао веома широк спектар политич
ких идеја и концепц ија о променама дру
штва које нису имале на уму револуционарне
методе деловања [Брдар 2014: 16].
Када истиче да су у филозофији 20. века
језик и заједница кључне филозофске теме,
Брдар има у вид у две главне линије ове ори
јентац ије: онај који је настао почетком 20.
века, после тзв. језичког окрета (Мур, Расл,
Витгенштајн) (стр. 16) у тематском смислу
карактерише окрет ка критици метафизике,
као и ону знатно доминатнију струју европ
ске филозофије, која представља „знак рас
познавања целокупне филозофије у XX веку
– од аналитичке филозофије језика до Бах
тинових ист раж ивања језика у конт екс ту
марксиситичке филозофије” [Брдар 2014: 17].
Унутрашњу генезу филозофије језика аутор
описује као њен пут од синтаксе и семиотике
до језичке прагматике. Овај важан ток савре
мених филозофских кретања, Брдар прати у
раздобљу од средине 19. до осамдесетих го
дина 20. века. По његовом мишљењу, темељна
трансформација филозофије у првој полови
ни 20. века, која је довела до констит уисања
рефлексивне теорије друш тва, учин ила је
готово невид љивом разл ик у између фило
зофског и социолошког диск урса о знању и
науци. Следећи делимично поједине Флеко
ве теоријске увиде о природи знања, аутор
у својој анал изи настоји да покаже да „ре
флексија проблема сазнања није мог ућа на
апстрактном нивоу односа субјект-објекта и
у оквиру класичне епистемолошке расправе”
[Брдар 2014: 17].
Брдар смат ра, да се оне морају посредо
вати друштвено-историјски с јасном свешћу
о околностима настанка тог знања. Аутор на
тај начин показује да, „филозофска рефлек
сија епистемолош ких проблема више није
могућа без херменеутичког посредовања дру
штвених и историјских околности субјекта
сазнања без обзира да ли је реч о појединицу
или нау чној заједници” [Брдар 2014: 17].
Ова ауторова напомена, представља ујед
но и објашњење због чега у појединим погла
вљима ове књиге значајно место припада со
циолошком сад ржају, па се, понекад, стиче
утисак да су епистемолошки проблеми у дру
гом план у. Ист ицањем важ ности социоло
шког аспекта у филозофији науке, Брдар има
за циљ да нагласи пот ребу „реформе и пре
форм улисање саме епистемологије и мето
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дологије”, односно, „неоп ходност преласка
чисте епистемологије у друштвену епистемо
логију, која научнике више ничему не подуча
ва, него их једино упознаје с реалном логиком
развоја нау чног знања [Брдар 2014: 18].”
У свом разматрању, Брдар најављује „смрт”
класичне „методологије” (стр. 18), која је про
узрокована елиминацијом њених високо по
стављених нормативних захтева. По његовом
миш љењу, нова концепц ија „методолог ије
више нема за циљ да креира методу на начин
како би требало, него да реконструише метод
ске фигуре науке и знања којима су научници
подвргнути” [Брдар 2014: 18]. Према ауторо
вом миш љењу, реч је, о својеврсној пот реби
социјалних теорет ичара за методолошким
самоосвеш ћивањем. Стога, главни задатак
своје филозофске анализе, која је спроведена
у дел има најп ром инентн ијих теорет ичара
епистемологије и социологије сазнања, Брдар
види као пот ребу да се укаже на „значај ре
зултата XX вековне филозофије за социоло
гију као и достигн ућа социологије за фило
зофију” [Брдар 2014: 18].
Главне токове трансформац ије модерне
филозофије, како их види писац ове књиге,
чине: трансформација метафизике субјектив
ности, од Декарта и Канта преко Хегела до
теорије друштва, језички окрет у филозофији
почетком 20. века, чијим окончањем филозо
фија залази у домен теорије друштва и њоме
бива посредована. Тиме долазимо до ауторо
ве филозофске стратегије настале на „учин
цима приказане трансформације, која узима
на савремен нач ин нау к у за свој предмет,
постављајући питање: Колико наука о самој
себи говори (не)истину” [Брдар 2014: 19]? На
тај начин, Брдар настоји да покаже да сазна
вање света и пои мање саме нау ке у свет у,
представља два битно различита проблема,
који се одвијају упоредо са самосазнањем
филозофије и под њеним пат ронатом.
Откако је у модерном добу филозофија по
чела да губи, не само примат, већ и подручја
која су јој одузеле нау ке, она је као део са
мосазнања била заинтересована за сазнање
природе и домете науке. У одређеном смислу
дошло је до фузије између филозофије, исто
рије нау ке и друг их нау чн их дисцип лина.
Резултат је један од најзначајнијих видова са
морефлексије, како науке тако и филозофије
у 20. веку, што је, без сумње достигн уће фи
лозофије у правц у такозваног позитивизма,
који, већ због огромног учинка саморефлек

сије, више не пос тоји у свом уџб ен ичком
облик у.
Оштро теоријско разрач унавање с нај
значајн ијим предс тавн иц има и правц има
модерног мишљења о друштву и указивање
на кључне проблеме и заблуде савремене
мисли о друштву, као и трагање за алтерна
тивама у облас ти соц ијалне филозофије у
20. и 21. век у, главне су карактеристике ове
Брдарове књиге.
Расп рава Наука и истина сад рж и увод и
десет поглавља. У уводном дел у своје сту
дије, аутор на концизан начин одређује пред
мет својих теоријских размат рања и страте
гију своје нау чне анализе методолошких и
епистемолошких принципа друштвене науке
и друштвених феномена.
Главна поглавља у овој књизи посвећена
су најпознатијим савременим социолозима
(Алфреду Шицу), филозофима (Томасу Куну,
Карл у Поперу, Марксу), нау чницима (Флек)
и водећ им теорет ичарима савремене дру
штвене теорије.
У првом поглављу, аутор размат ра фено
менолошке основе друштвене нау ке у дел у
Алфреда Шица утемељивача овог правца у
соц иолог ији. Своје исп ит ивање принц ипа
Шицове феноменолошке социологијe, Брдар
доводи у везу с идејама Џорџа Х. Мида, које
су се показале погодним ослонцем за приме
ну феноменологије у друштвеним нау кама.
У крит ичк и инт он ираној инт ерп рет ац ији
Шицових идеја и напосе његове рецепције
у америчкој друштвеној нау ци, аутор исти
че да је „општи проблем феноменологије –
сазнање суштине феномена или пак рефлек
сије основе нау чног сазнања којом би оно
било „враћено изворима”, Шицовим посред
ством је у етнометодологији преображен у
когн ит ивн и однос појед инаца према дру
штвеној стварности. „Захваљујућ и његовом
становишту, радикалан став етнометодоло
гије према владајућим научним становишти
ма имао је карактер анархои дног здравора
зумског бунта подг рејаног уверењем да се
криза друш твен их нау ка може превазић и
уколико се у први план истакне свакодневно
миш љење” (стр. 62–63). Брдар истиче да је
етнометодологија, „без значајних резултата
у теоријско-методолошком погледу, врло брзо
нашла уточиште у оквиру одбацивања тради
ције и у крајњем резултат у дели све карак
теристике социолошког емпиризма-феноме
нал изма, изразит у парц ијалност предмета
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ист раживања и непостојања било какве тео
ријски осмиш љене концепц ије друш тва”
(стр. 63).
У другом поглављу, аутор критичк и пре
испитује апоретични карактер теорије нау ч
них револ уција Томаса Куна, његово одре
ђење „научне парадигме”, „нормалне науке”,
кључних принципа филозофског учења не
мачког филозофа. Указујући на основне сла
бости у Куновом начину одлучивања између
парадигми, Брдар наводи више разлога због
којих се мора одбацити Кунова тврдња да се
суђење о карактеру парадигми мора препу
стити специјалистима као носиоцима компе
тентног суда. С обзир ом на то да овак ав
предлог има за консек венц у увођење неког
„ваннаучног ауторитета”, који се олако од спе
цијалиста може претворити у идеолошке спе
цијалисте и конт ролоре нау ке, аутор смат ра
да се ово решење мора одбацити (стр. 129).
У трећем поглављу, аутор се бави критич
ким размат рањем (конструктивизма и епи
стемологије) у којем су обухваћена филозоф
ска становиш та водећ их представн ика тог
правца: Флека, Попера и Куна. Буд ућ и да је
један од кључних проблема Брдарове студи
је не само концепција, већ и преиспитивање
стат уса епистемологије као филозофске ди
сцип лине, и нарочито, како он истиче, њена
данас знатно измењена функција у друштве
ним нау кама. У студији овом проблем у по
свећено је четврто и пето поглавље ове рас
праве, мада се о тим питањима на више или
мање имплицитан и експлицитан начин рас
правља и у другим деловима.
Четврто поглавље посвећено је проблеми
ма које карактериш у становиште друштве
ног конструктивизма и њем у припадне тео
рије епистемологије у којима се размат рају
теоријска становишта конструктивизма обра
зована под утицајем Флека, Барнса и Блура.
Брдар говори о мет одским греш кама које
чине припадници овог правца миш љења и
о иманентним слабостима конструктивизма
које су, по његовом миш љењу, сад ржане у
„изједначавању свих прича”, као и у увођењу
екст рап ривилегованог диск урса (стр. 186).
У петом поглављу, размат рају се узроци
смене проблемских поља и промена теориј
ских парадигми. Аутор има за циљ да у раз
вијеном облику изложи своје гледиште о фи
лозофији друштвених нау ка и разради кон
цепт позит ивне епис темолог ије и покаже
њене предности у односу на класичн у епи

стемологију, поперовског типа. Другим ре
чима, аутор смат ра да је поменута англосак
сонска епистемолошка традиција изг убила
некадашњу важ ност и да за констит уисање
савремене филозофије и друштвених нау ка
не игра више важ ну улог у.
У шестом поглављу, аутор указује на глав
не негативне последице теоријског и идео 
лошког наслеђа Карла Маркса, као и „плит
коу мно обнављање либерализма” (стр. 258).
У главним аспектима Брдар Марксову мисао
оцењује као „политичк у метафизик у, заве
ден у еманципацију и пропал у над у”. Иако
бисмо после овако сажетог негативног салда,
о теоријском и практичном учинку Марксове
мисли, могли помислити да је она, за нашег
аутора, данас теоријски потпуно ирелевантна,
показује се, међутим, да он, не настоји само
да нап рави прецизан инвентар проблема и
заблуда, који су, обележ ил и марксистичко
раздобље нау ке о друштву, већ покушава да
укаже и на одређени значај Марксових и марк
систичких увида, који би требало да „осавре
мењени” омогуће обнову критичке друштвене
теорије у доба неолибералног капитализма.
Брдар смат ра да је капитализам данас, после
рушењ а ком ун изма досег ао свој највиш и
успон и попримио империјални карактер. По
водом ове ауторове тврдње, мож да, није не
умесно подсет ит и на још неке момент е у
развоју капитализма, који могу бити допуна,
али и важ на кор екц ија, иначе, исп равног
ауторовог става. На питање, да ли је ово заиста
херојско доба капитализам, још увек немамо
релевантан и поуздан филозофски одговор.
Али чак и да прих ватимо ауторову тврдњу,
да се капитализам, мож да, налази на неком
од историјских врхунаца свога развоја, ипак
не би требало губити из вида, да досадашња
историја показује да је његов живот цик ли
чан и да га карактеришу велики успони и ду
бок и падови. Као што можемо говорит и о
великом успон у капитализма у време коло
нијализма, и његовом слом у у доба рађања
фашизма и нацизма, исто тако, чини ми се,
можемо говорити и о периодима његове стаг
нације и кризе, у доба депресије као и најно
вије рецесије, која је у првим деценијама овог
столећа зах ватила најразвијенији део капи
талистичког света, САД и ЕУ.
У седмој глави, Брдар покушава да утврди
стварни значај различитих аспеката језичког
окрета и његовим филозофским значењем и
значајем за развој и настанак кризе савремене
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науке о друштву. Аутор одбацује тезу Ричар
да Рортија по којем се ради само о техничком
терм ин у који за филозофију нема значајне
консеквенце. Насупрот мишљењу америчког
филозофа, Брдар смат ра да се ради о епохал
ном филозофском догађају којим „прва фило
зофија постаје непосредно непрепознатљива,
тим пре што сама програмски одбацује мета
физику” (стр. 301). У овом свом увид у аутор
као да има у вид у Кантову критику метафи
зике. Али као што је добро познато Кантова
критика традиционалне метафизике [Хајдегер 1979] није заборав метафизике, иако је
тачно да су три Критике кенигсбершког ми
слиоца отвориле и епоху антиметафизичког
миш љења, која ће своју кулминацију дож и
вети у дел у језичк и инспирисане савремене
филозофије. Али исто тако, језички обрт није
само пок рен уо нову струју антиметафизич
ког миш љења, већ је и сам језик као „кућу
битка” учинио његовим онтолошким темељем
[Heidegger 1988].
Осмо поглав ље посвећено је рет ориц и,
херменеутици и дијалектици, где аутор, с јед
не стране, настоји да направи разг раничење,
а са друге, помоћу диск урс анализе, испита
комплементарност ових филозофских мето
да. Критика идеолошких аспеката реторике
потп уно је оправдана и она је, по свом ради
кализму позната, како код античк их, тако и
код савремених мислилаца. И Платон у анти
ци и Кант у модерној филозофији, оштро су
крит иковал и и одбац ивал и реторик у. Али
су исто тако у историји филозофије остали
запамћени по својим славним метафорама;
„пећина”, „коперниканска револуција”, „океан
заблуда” и сл. На ту чињениц у указују мно
ги савремени тумачи Платонове и Кантове
филозофије. „Премда је увек настојао да ко
ристи и развија диск урзивно миш љење до
најдубљих граница, Кант се није клонио по
времене упот ребе реторских фигура, четири
такве фиг уре које су учиниле најјачи утисак
на његове савременике и следбенике су: ко
перн иканска револ уц ија, острво истине и
узбуркани океан заблуде, звездано небо и мо
рални закон, и визија вечног мира” [Čičovački
2005: 102].
У деветом поглављу („Laudibus Sensum
Communem”), аутор говори о мог ућностима
акт уел изац ије Кант ове трансценденталне
филозофије и указује на предуслове њене се
мантичке трансформације. Насупрот Апелу,
који у својој језичкој трансформацији савре

мене филозофије, смат ра да код Канта треба
радње разума замен ит и радњама споразу
мевања, Брдар ист иче да је неоп ходно ове
друге увести као доп ун у, јер радње разума,
по његовом миш љењу на нивоу „трансцен
денталне аперцепције нису довољне за обез
беђење објективности истине” (стр. 369). Овом
доп уном проблем семиотичке трансформа
ције показао би се као унут рашњи проблем
Кантове филозофске мисли, што је, по ауто
ровом миш љењу, мног о јач и арг умент од
Апеловог покушаја да се Кантовој трансцен
денталној аперцепц ији пос редно омог ућ и
прагматска димензија.
Последње поглавље ове књиге посвећено
је херменеу тичкој филозофији и херменеу
тичкој методи. Аутор размат ра три аспекта
херменеу тике (постхегелијанска херменеу
тика, херменеу тика као теорија разу мевања
и херменеу т ика као умеће тумачења), али
теж иште свог испитивања о херменеу тици
прецизира као расправу о методи. Брдар с пра
вом диференцира дијалектик у и херменеу
тик у, али не иск ључ ује ни њихову методску
комп лементарност и настојећ и да унап реди
мет одолош ку свест теорет ичара друш тва
инсистира на њиховом херменеу тичко и ди
јалектичко-критичком посредовању.
После темељног размат рања кључних те
орија савремене методологије, Брдар истиче
да је теорија сазнања у друштвеним наукама
неодвојива од самог сазнања. Свако учење,
било оно либерално или марксистичко, које
исказе и схеме намеће као догме, клизи од
науке ка идеологији. Критичка свест је у со
циологији, политичкој филозофији или нау
ци о друштву конститутивна за саму нау чну
свест.
У временима која дубоко обележава ауто
деструктивни релативизам у многим својим
аспектима чини се да би се епохални задатак
филозофије требало усредсредити на одбра
ну идеје истине. Та фок усираност, као што
у својој књизи показује и наш аутор није, ме
ђутим, лишена тешкоћа: свак и догматизам
уст рајава на захтеву за поседовањем истине
и уверен је да је управо он овлаштени посед
ник свеобавезујуће истине.
С друге стране, релевантан део савремене
филозофије, напосе онај који се надахњује
идејом модерне нау ке и нау чног етоса, на
стоји да надомести сам појам истине појмо
вима као што су вероватноћа и оправдано ве
ровање. Априорно одбацивање оправданости
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таквог надомештања увлачи нас у замку дог
матизма, одувек блиског с релативизмом, па
у крајњем случају и с нихилизмом. Утолико
нам се чини да је Брдаров покушај да темељ
но преиспита кључне проблеме везане за пи
тања о истини, представља вредан допринос
да се избегну замке или неке лажне алтерна
тиве, попут догматске уображености и нихи
лизирајућег релативизма.
На крају можемо рећ и да је аутор студије
о Науци и истини у свомe веома сложеном
истраживању кључних епистемолошких про
блема и филозофије науке показао да је про
блем истине немогуће разјаснити без отвара
ња питања о самој концепцији модерне науке.
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УПРАВЉАЊЕ АГРАРОМ СРБИЈЕ У ТРАНЗИЦИЈИ
(Зоран Д. Симоновић, Управљање аграром Србије у транзицији,
Институт за економику пољопривреде, Беог рад 2014)
У издању Инстит ута за економику пољо
привреде у Београду и уз подршку Министар
ства просвете, нау ке и технолошког развоја
Републике Србије изашла је из штампе 2014.
године књига Зорана Д. Симоновића Управља
ње аграром Србије у транзицији. Ова моно
графија пружа нов приступ суочавања с веома
сложеним проблемом промена у традиционал
но најваж нијој грани привреде у Србији.
Монографија садржи 329 страна, при чему
је основни текст изложен на 302 стране (1–302),
списак кориш ћене литерат уре на 18 страна
(303–320), док су прилози дати на девет страна
(321–329). У моног рафији се мог у диферен
цират и два аспекта ист раж ивања. Први је
управљање аграром Србије у условима које
пружа интег рација у Европску унију (ЕУ).
Други аспект истраживања односи се на тран
зицију, односно на стварање услова за пре
вазилажење нет рж иш них односа у аграру
Србије. Комплексност проблематике и више
годишње ист раж ивање аутора резултирали
су у шест глава монографије које представља
ју логичк и складн у и повезан у целин у.
Прва глава „Развој теорије менаџмента и
његова примена у Србији” посвећена је тео
ријско-методолошком објашњењу концепта
менаџмента, његовом настанку и развоју, као
и сагледавању достигн утог степена развоја
менаџмента у Србији. Аутор указује на чиње
ниц у да, за разлику од модерних тржишних
прив реда, Србија пролази кроз децен ију
транзиције и да, у склад у са тим, с резервом
треба узети трен утно стање и облик менаџ
мента у Србији. Указано је на неоп ходност
модернизовања система менаџмента у целини
и формулисане су препоруке за превазилаже
ње постојећ их ограничења система менаџ
мента у Србији. На крају прве главе дефи
нисани су основни постулати менаџмента у
аграру. Аутор наглашава да значај менаџмен
та у аграру произи лази из значаја пољоп ри
вреде за привредни развој конкретне земље,

док је сложеност менаџмента у аграру резул
тат разноврсности облика производних је
диница.
У другој глави, која носи назив „Полити
ка у аграру Србије у предт ранзиционом пе
риод у”, ист ражена је евол уц ија концепт а
аграрне политике у Србији, као и прог рам
ске основе аграрне политике у социјализму
и сагледан процес транзиције аграра и тран
сформац ије аграрне пол ит ике. На основу
свеобух ватног историјског прегледа, аутор
зак ључ ује да процес занемаривања аграрне
пол ит ике, немарног односа и игнорисања
проблема везаних за пољопривреду предста
вља својеврстан контин уитет који у Србији
траје више од шездесет година. Као главни
циљеви реформ исања аграрне пол ит ике у
Србији издвојени су радикална реконструк
ција и модернизација агросектора, изг радња
одрж иве и ефикасне агроп ривреде, обезбе
ђење здравс твено безбедне и квал ит етне
хране, под рш ка одрж ивом развоју села и
заш тит а жив отне сред ине од нег ат ивног
утицаја интензивиране пољопривредне про
изводње.
Трећа глава „Управљање аграром у про
цесу европске интег рације” посвећена је све
обухватној анализи европског модела пољо
привреде. Аутор је значајну пажњу посветио
анализи аграрне политике и развоју аграра
ЕУ. Сагледани су циљеви аграрне политике
ЕУ и систематизовани механизми за њихово
остварење. Објашњен је развој и основни по
стулати Заједничке аграрне политике (ЗАП)
Европске уније и дат је критичк и осврт на
реформе ЗАП 2003. и 2006. године. Пољопри
вреда је представљала најобимније поглавље
у преговорима транзиционих земаља пре њи
ховог уласка у ЕУ. Утицај европског модела
пољоп ривреде на пољоп ривред у земаља у
транзицији је битан. Аутор значајн у паж њу
посвећује обележјима развоја пољопривреде
и аграрне политике у европским зем љама у
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транзицији. Такође, анализирана је улога са
временог управљања у аграрној политици,
економски значај аграрног сект ора, као и
производња и спољнот рговинска размена у
аграрном сектору. Посебн у паж њу у оквиру
треће главе аутор посвећује уређењу аграр
ног трж иш та и под рж ав ању инт ег ралног
аграрног развоја у процесу транзиц ије. С
обзиром на то да аграрно тржиште земаља у
транзицији још увек није изг рађено у довољ
ној мери, само његово уређење обу хвата сет
сложених радњи. Неке од тих радњи су избор
производње, техничко-технолошка опрема,
финансијско-кред итна потпора. Аутор на
глашава значај тржишно-ценовне политике,
политике развоја јавних служби за пољопри
вреду, пореске политике и обезбеђивања со
цијалне сигурности за аграрни развој у пери
од у транзиције.
Чет врт а глава носи назив „Управ љање
аграром Србије у процесу транзиције”. У окви
ру сагледавања развојн их карактерис тика
пољопривреде, најпре је дат осврт на глобалне
карактеристике привредног развоја Србије.
Наглашена је дистинктивна карактеристика
пољопривреде Србије у односу на друге земље
у транзицији. Наиме, за разлик у од других
транзиционих земаља, у Србији је у време со
цијализма зад ржана традиционална струк
тура у пољопривреди и доминантан део пољо
привредних газдинстава био је у приватном
власништву. Управо је пољоп ривреда зад р
жала контин уитет приватног власништва и
нек их основн их обл ика трж иш них инс ти
туц ија. Даљ е у оквиру чет врт е глав е, а на
основу емпиријских података, аутор сагле
дава раст производње и прод укт ивности у
пољопривреди Србије, као и спољнотрговин
ска размена и подршка извозу Србије. Стати
стичк и подаци о обим у и структ ури извоза
пољопривредних производа из Србије указу
ју на неконкурентност домаће агропривреде.
Као кључна огран ичења извоза пољоп ри
вредних производа из Србије издвојени су
фактори интерне природе, попут неповољних
кредита, домаће валутне нестабилности, не
рег уларног плаћања производа. Све то ути
цало је на успорену модернизацију пољопри
вредне производње и квалитет производа за
извоз. Значајан сегмент четврте главе посве
ћен је производно-орган изац ион им карак
теристикама пољоп ривредних газдинстава
у Србији. Извршена је анализа промена у по
седовној структури пољопривредних газдин

става. Наглашено је да данас у Србији велики
број газдинстава има скромне радне потен
цијале, ниску акум улативн у моћ, остарел у
радну снагу, руинирана и застарела средства
за рад, што су све ограничавајућ и фактори
њихове трансформације у комерцијална га
здинства. Када су у питању агроинд устриј
ски комп лекси, прив ат из ац ија пољ оп ри
вредних организација довела је не само до
промена у својинској структ ури и нач ин у
привређивања, већ и до разних проблема како
нових власника, тако и запослен их. Аутор
наглашава да зад руге у условима реформе
аграрне политике Србије у процесу транзи
ције представљају практичне организације.
Разлог овоме је флексибилност, прилаг о
дљивост, али и оспособљеност одређеног
броја задруга да играју значајну улогу у про
цесу трансформације. Што се тиче малих и
средњих предузећа као организационог обли
ка у пољоп ривреди, истиче се њихов значај,
бројне преднос ти, али и огран ичењ а која
постоје за њихов развој у аграру Србије. По
следњи сегмент чет врте главе посвећен је
анализи инвестиција и економског положаја
пољоп ривреде Србије. Анализа статистич
ких података упутила је и на низ зак ључака.
Наи ме, у Србији пос тоји позит ивна стопа
раста инвестиција у пољопривреди, али је и
капитални коефицијент у пољопривреди око
седам пута нижи у односу на капитални ко
ефицијент за привреду као целину. Значај по
љопривреде, мерен њеним учешћем у основ
ним мак роекономским агрегатима у Србији
је велик и, док је, с друге стране, присутна
тенденција опадања различитих видова фи
нансијске под ршке пољоп ривреди. Све ово
захт ева један избалансиран однос између
резулт ат а оствар ен их у пољ оп рив ред и и
улагања у пољоп ривред у.
У петој глави „Реформа аграрне полити
ке Србије у процесу транзиције и европских
интеграција” анализиран је релативно новији
период развоја аграрне политике у Србији.
Као основна обележја аграрне политике Срби
је у последњој деценији 20. века хронолошки
се могу издвојити: неуспели покушај наставка
аграрне политике из социјалистичког перио
да, девас тац ија пољоп ривреде у условима
ратова у окружењу, наставак аграризац ије
привреде који је манифестован кроз смање
ње обима пољоп ривредне прои зводње уз
истовремено повећање учешћа пољопривре
де у бруто друштвеном производу и на самом
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крају, функционисање пољопривреде у усло
вима ратне економије. Новина која је пред
стављала меру заштите пољопривреде у овој
тешкој деценији била je увођење тзв. аграр
ног буџета. Од 2000. године, аграрна поли
тика Србије пок ушава да нап рави заок рет у
правцу својих стратешких опредељења. Про
мењена аграрна политика усмерена је на раст
конкурентности породичних комерцијалних
газдинстава, нап ушта се политика подсти
цаја дохотка и прелази се на политик у под
стицаја инвестиција. Најновија законска ре
шења из области пољоп ривреде предвиђају
и регулишу постојање јавних служби за пољо
привреду. Аутор у наставку пете главе критич
ки анализира имплементацију ових законских
решењ а у пракси, дет аљно сагледавајућ и
функцију пољоп ривредно-саветодавне слу
жбе, под ршку нау чноистраж ивачког рада и
усмеравања аграрног образовања, пореску по
литику и социјалну сигурност пољопривред
ника. Посебан сегмент пете главе монографи
је посвећен је испитивању компатибилности
аграрне пол ит ике Србије са Заједн ичком
аграрном политиком Европске уније. Наиме,
Србија се тренутно налази у фази испуњава
ња неопходних услова који би јој омог ућили
прик ључење Европској унији. У том смислу
се, између осталог, као императ ив намеће
прихватање добре праксе Европске уније на
пољу развоја пољопривреде и аграрне поли
тике. Стога је у овом сегмент у извршена и
компаративна анализа усклађености аграрне
политике Србије са ЗАП, указано на неопход
ност усклађивања аграрног развоја и еколо
шки прихватљиве пољопривреде, сагледана
је проблематика стандарда квалитета у аграр
ном сектору, истакн ут и су еколош ки про
блеми заштите животне средине и проблеми
заштите култ урне баштине. Зак ључује се да
предп рис тупн и период и преговори имају
значајан утицај на домаћу аграрну политику.
Шеста глава обухвата релевантно емпириј
ско ист раживање и носи назив „Ист ражива
ње резултата примене савременог концепта
управљања аграром Србије у условима тран
зиције на примеру Нишавског округа (јун–
авг уст 2013. године)”. Циљ ист раж ивања је
било сагледавање резултата примене модер
ног концепта управљања аграром Србије у
процесу транзиц ије. У сврху реа л изац ије
циља ист раж ивања прип рем љен је посебан
анкетни упитник, који је састављен у складу
с ист раживањима у моног рафији. На основу

спроведене обимне статистичке анализе за
кључује се да је примена модерног концепта
управљања на овом подручју тек отпочела,
односно да постоје произвођачи који су задо
вољавајуће успешни, али и они који још нису
упознат и са мог ућностима и предностима
његове примене. На крају шесте главе дата је
SWOT анализа која се у потп уности уклапа
с пот ребама емпиријског ист раж ивања, а у
циљу да се основне идеје ове моног рафије
и емп ир ијс ки пот врд е. Овај циљ је и по
стигн ут.
Аутор нас упознаје и с методом свога рада.
Он ист раж ује пре свега главн у литерат уру,
затим статистичке изворе, практична реше
ња у аграрној пол ит иц и (законодавс тво),
прог раме, пројекте, стратег ије и најновија
нау чна саопштења дата у многим домаћ им
и страним часописима или на интернету. Зо
ран Симоновић је не само остварио потпуни
увид у постојећу литературу и изворе, углав
ном домаћу, али и страну, већ је презентовао
резултате ист раж ивања на основу најнови
јих сазнања нау ке саопштених у периодици
и на интернет у. Реа лизовани циљ ист раж и
вањ а, спознав ање менаџмент а аграрне по
литике Србије ради стварања основа за кон
зис тентн ије план ирање и вођење аграрне
политике, представља оригиналан допринос
ове монографије. Ово истраживање је значај
но како за аграрну и економску науку, тако и
за праксу. Остварени резултати истраживања
у овој моног рафији представљају доп ринос
обогаћивању сазнања о савременом концеп
ту управ љања аграром Србије у условима
транзиције. Циљ је да се овим истраживањем
расветли и транзициони период и процени
аграрни развој Србије, разу ме се, имајућ и у
виду укупан напор да се испуне услови за при
ступ у Европску унију. У моног рафији су
конципирани принципи који уважавају реал
ност пољоп ривреде Србије, чиме се ствара
основа за евент уа лн у нову аграрн у полити
ку. Посебно треба истаћи компаративну ана
лизу управљања аграром у Европској унији
и Србији. Joш један велики допринос ове мо
ног рафије може се сагледати управо у овој
анал изи. Посебан доп ринос је остварен у
шестом дел у моног рафије, који се односи на
истраживање спроведено у Нишавском окру
гу. Анкетирана су пољопривредна газдинства
у овом округу на узорку од 0,5% и резултати
анкете обрађени су методом анализе Х² теста.
Приказ ових резултата ист раживања је ори
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гинални допринос расветљавања проблема
тике управљања аграром Србије у пракси.
Моног рафија Управљање аграром Србије
у транзицији може се сматрати значајним ин
телект уа лним делом које обогаћује аграрн у
и економску литерат уру у Србији и које је
важ но, како за аграрн у и економску нау к у,

тако и за решавање практичних проблема из
области управљања аграром.
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САВРЕМЕНА ПСИХОЛОГИЈА О ЖЕНАМА
И МУШКАРЦИМА
(Dušanka Mitrović, Aleksandra Trogrlić: Psihologija polnih razlika
i sličnosti, Sinapsa edicije, Beograd 2014)
Једн а од основн их чињ ен иц а људс ког
искуства је свест о томе да је људски род по
дељен на мушкарце и жене. У свим познатим
култ урама, пол је један од основних крите
ријума за разл иковање друш твен их улога.
Већина култура које су оставила писане тра
гове имала је и специфичне ставове о психо
лошким разликама између полова. У нашој
култ ури и у наше време, полне разл ике (и
сличности) предмет су великог интересова
ња и пажње како лаичке тако и научне јавно
сти. Двадесети век био је сведок радикалних
промена у схватању друштвених улога поло
ва, укључ ујућ и и промене у прих ватљивом
диск урсу о полним разликама. Нау ка, а по
себно психологија, у великој мери доп рине
ла је овим променама. Уклањање, или бар
смањивање предрасуда о разликама између
мушкараца и жена може се приписати и пси
холошким ист раж ивањима.
Шта се може рећи о психолошким полним
разликама и сличностима, на основу дана
шњег стања у науци? Савремена научна про
дукц ија доноси огромн у кол ич ин у нових,
неретко и конт радикторних, података чија
интег рација представља озбиљан изазов и
за експерте у тој области. Душанка Мит ро
вић и Александра Трогрлић са Одсека за пси
хологију Филозофског факултета Универзи
тета у Новом Саду храбро су прихватиле тај
изазов. Књига две ауторке Психологија пол
них разлика и сличности нуди нам критички
преглед резултата психолошких ист ражива
ња полн их разл ика и сличнос ти. Српској

нау чној литерат ури је такав преглед одавно
недостајао.
На 239 страна ауторке су успеле да покри
ју ист раживања из различитих области – од
биолошких основа пола, еволуционих теори
ја порек ла психолошких разлика, преко пол
них разлика у интелектуалним способности
ма, па све до разлика у социјалном понашању.
Књига је подељена на девет основних по
главља. У првом се представља предмет и
основни проблеми истраживања полних раз
лика. Ауторке се овде успешно носе с пробле
мом терминологије у ист раж ивању полних
(и/или родних) разлика, као и везом ове теме
с политиком и идеологијом. Од посебног зна
чаја је размат рање ист раж ивачке методоло
гије. Питање не само за лаичку публику него
и студенте је, колике разлике треба да буду да
би биле значајне – статистички и практично,
и како поред ит и резултат е из разл ич ит их
ист раж ивања. Читање овог поглавља биће
сигурно од помоћи у правилном разумевању
преосталих поглавља, и надамо се да га ни
једна читатељка ни читалац неће прескочити.
Биолошке основе полних разлика диску
тују се у другом поглављу. Иако се ова књи
га бави психологијом, неопходно је познава
ти и биолошке основе пола да би се психо
лошки и социјални аспекти могли разумети.
Овде се посебно истиче преглед ист ражива
ња о одс тупањима од уобичајеног развоја
биолошких аспеката пола, као и о вези хор
мона и различитих облика понашања. Резул
тати, на пример, указују да је често навође
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на веза нивоа тестостерона и агресивности
највероватније прецењена или чак непосто
јећа (стр. 31).
„Родни идентитет и сексуа лна оријента
ција” наслов је трећег поглавља. Ово је, на
равно, једна од тема која је веома заступљена
у јавности током последњих неколико деце
нија. Упркос конт роверзности теме, ауторке
успевају да је обраде избалансирано, и држе
ћи се резултата емпиријских ист раж ивања.
Оно што ће мож да разочарати поједине чи
татељке и читаоце, када се, на пример, ради
о психологији сексуа лне оријентације је – да
нема једноставних одговора. Ист раж ивања
дају чес то неконзис тентне резултате, који
опет дају повода за различите интерпретаци
је, које онда воде конт радикторним зак ључ
цима. Ипак, испоставља се да и биолошки
фактори – генетски, хормонални, неу ро-ана
томски, и социјално-психолошки утич у на
сексуалну оријентацију. Посебно је занимљи
ва интеракција биолошких и социјалних фак
тора. Показало се на пример, да „хормонална
средина фетуса [...] није дефинисана искључи
во биолошким факторима, пошто може бити
значајно измењена не само мед иц инским
интервенцијама, већ и услед спонтаних хор
моналн их реа кц ија трудн ица на енвирон
ментално прод укован и стрес” (стр. 55–56).
Ауторке наводе и једн у веома интересантн у
илустрацију:
Неколико ист раживања, поред иници
јалног, у коме су субјекти били особе му
шког пола зачете у период у Другог свет
ског рата, указало је на нешто повећан у
инциденцију нестандардне сексуалне ори
јентације мушкараца чије су мајке током
трудноће, посебно у другом и трећем три
местру, биле изложене различитим стре
совима. (стр. 56).
Проблем има узрок а полн их разл ик а и
сличности детаљно се бави четврто погла
вље. Овде су покривене еволуционе теорије,
као и социјално-психолошке теорије које се
међусобно разл ик ују по нагласку на соци
јалном учењу, когн ит ивн им факт орима и
социјалним улогама. Читатељка која траж и
једноставне одговоре овде ће поново бит и
разочарана. Међутим, кога занима преглед
савремених тоерија и модела узрока полних
разлика овде ће наћи квалитетно штиво. Ис
траживања указују, на пример, да социјали
зац ија од стране врш њака има утицаја на

форм ирање полн их разл ик а пут ем полне
сег регације. Лако је запазити да се дечаци и
девојчице предшколског узраста често играју
у одвојеним, полно-специфичним групама.
Међутим, ист раживачи су запазили да деча
ци и девојчице другачије реагују када се гру
пи прик ључи вршњак другог пола:
Девојчице које су преферирале дечач
ке активности дечаци су примали у своје
групе и, иако су добијале нешто мање по
зитивног фидбека, кретале су се од групе
девојч ица до групе дечак а без теш коћ а.
Дечаци који су преферирали активности
девојчица изазвали су много интензивније
реакције вршњака. Иако су им девојчице
понекад допуштале да се прикључе групи,
у игри су добијал и сасвим огран ичене
улоге, као и много више негативног фид
бека у вези с начином на који се играју.
Остали дечаци су им се ругали, задирк и
вали их, давали им увредљиве надимке и
физички им претили чак и када су они по
кушавали да се поново прик ључе групи
дечака. Так ве негативне реакције наста
виле су се током година у вртићу иако су
многи дечаци веома брзо престали с по
кушајима да се прик ључе дев ојч ицама
(стр. 80).
Стереотипи о полним разликама у инте
лект уа лн им карактеристикама су познате.
Резултати нау чних ист раживања на ту тем у
су мање познати. Пето поглавље, под насло
вом „Когниција, интелигенција, едукација
и професија” може помоћи да боље разлику
јемо чињенице од предрасуда, као и нагађања
од нау чних хипотеза. Како је ова тема прак
тично у иск ључ ив ом домен у психолог ије,
није изненађујуће да је ово и најобимније по
главље. Ауторке јасно показују, наравно, да
је ова област много сложенија од журнали
стичке опсесије питањем: Ко је интелигент
нији, мушкарац или жена? Постојећа ист ра
живања, према ауторкама, указују да:
...иако се спорадично извештава о пол
ним разликама у просечном постигн ућу
и варијабилности у општој интелигенци
ји, чини се да је опрезан зак ључак већине
аутора по коме полне разл ике у опш тој
интелигенцији не постоје или су тривијал
не, сасвим на месту, а да је у случају вари
јабилности констатација да се ради о фе
номен у „сад га видиш, а сад не”, такође
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доста добар резиме прик уп љених емпи
ријских евиденција (стр. 112).
Овај зак ључак може се потк репити рези
меом резултата ист раж ивања које су кори
стиле Равенове прог ресивне мат рице, иначе
чес то кориш ћеног инс трумента и код нас.
Тако, према ауторкама, „знатан број ист ра
живања полних разлика у интелигенцији у
којима је коришћен овај инструмент исходо
вао је све могуће резултате, од веће успешно
сти мушкараца, преко непостојања разлика,
до веће успешности жена” (стр. 109).
С друге стране, међутим, „досадашња ис
траж ивања сугериш у да су полне разлике,
по свему судећи, присутне у бар три домена:
вербалним, визуелно‐спацијалним и мате
матичк им способностима” (стр. 112). У вер
балн им способнос тима чес то се пок азују
значајне разлике: на задацима вербалне флу
ентности у корист жена, а на вербалним ана
лог ијама у корист муш караца. На мног им
друг им типовима задат ак а нема разл ик а.
Муш карц и пок аз ују прил ично дос ледн у
предност на појединим задацима који мере
визуелно-спацијалне способности, а посеб
но на задацима менталне ротације. Стање с
математичк им способностима прилично је
комп ликованије, и у великој мери зависи од
узраста, типа задатака, социо-културних фак
тора, и слично. За психологе који се баве обра
зовањем и професионалном оријентацијом
посебно ће бити занимљив део који обрађује
полне разлике у образовним и професионал
ним интересовањима и постигн ућ има.
Наредно поглавље обрађује полне разли
ке у доменима личности и емоционалности.
Прегледана истраживања о полним разлика
ма у карактеристикама личности ограниче
на су на три модела: петофакторски, ‘Big 5’,
и Ајзенков трофакторски модел. Дак ле, они
које зан има Фројдово миш љење о полн им
разл икама мораће да пот раже нек у друг у
литерат уру.
Према ауторкама, поједина ист раживања
указују да „жене показују виши негативни
афект, субмисивност и нег ујуће понашање,
као и да се више баве осећањима него иде
јама” (стр. 148). Ако се то уклапа у постојеће
стереотипе, изненађујуће делује констатаци
ја да су „родне разлике у особинама лично
сти највеће у просперитетним култ урама у
којима жене имају веће образовне мог ућно
сти и у којима постоје прогресивније идеоло
гије у вези с полним улогама” (стр. 148). У

целини, показује се да методологија, посеб
но примењени упитници, значајно утиче на
резултате, посебно када је реч о међукултур
ним поређењима и пок ушају проналажења
‘универзалних полних разлика’ у каракте
ристикама личности.
Што се тиче емоционалности, истражива
ња указују да су жене емоционално експ ре
сивније, а мушкарци склонији интернализа
цији емоција. Посебно је занимљива концизна
дискусија о еволуционистичком објашњењу
полних разлика у реаговању на сексуа лн у и
емоционалн у неверност.
Поглавље које се бави односом пола и со
цијалног понашања пок рива неколико обла
сти, као што су прос оц ијално понашањ е,
вођство, агресивно понашање, те различити
облици ком уникације. Овде се, на пример,
наводе резултат и према којима муш карц и
помаж у више него жене, као и да жене при
мају више помоћ и него мушкарци. Такође,
друга ист раж ивања показују да су мушкар
ци склонији испољавању различитих облика
агресије, али су они такође и чешће предмет
агресивног понашања (имати на уму да ово
нису резимеи које износе ауторке, него само
зак ључци појединих од наведених изворних
ист раж ивања).
Када је реч о приказу психолошких истра
живања о полним разликама, можда је штета
што ауторке нису посветиле више простора
поглављу о сексуа лном понашању. Тиме би
сигурно привукли већу пажњу шире публике.
Посебна пажња посвећена је двема области
ма: разликама у преференцијама у поглед у
избора партнера, и полним разликама у сек
суа лности. У првој области показује се при
лично неуобичајен ниво конзистентности у
налазима ист раж ивача који указују да жене
придају већ и значај особинама које указују
на потенцијални статус партнера, док мушкар
ци већи значај придају физичкој привлачно
сти и младости (потенцијалне) партнерке. У
поглед у секс уа лног понашањ а, муш карц и
обично испољавају перм исивн ије ставове
(осим када се ради о ставовима према хомо
сексуа лцима, на пример), мада, према аутор
кама, у овој области је исп равније говорити
о полним сличностима. Један од недостатака
психолошке литературе у овој области је сва
како и мањак ист раживања о простит уцији.
Имајућ и у вид у полне разлике у многим
карактеристикама, као и сличности у још ве
ћем броју, логично је да се књига заврши пи
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тањем у којој мери постоје полне разлике и
у доживљају самог себе, тј. у селф-концепту.
Тако су, на пример, нека истраживања закљу
чила да је ниво самопош товања у просек у
нешто виши код мушкараца него код жена.
Такође се показало и да те разлике зависе од
узраста: веће су током адолесценц ије, док
углавном не пос тоје код одраслих. Такође
постоје налази који указују на полно-разли
чите изворе самопоштовања.
Ауторке су се уздржале од писања закључ
ка у пуном формату. Могуће да је то зато што
би резиме психолош ких полн их и родн их
разлика био или обиман колико и цела књига,
или непотпун. Поглавље „Уместо зак ључка”
зато доноси неколико смерница које смат ра
ју важ ним за разу мевање ист раж ивањ а о
психолошким полним разликама, и позив на
опрезност у зак ључивању да би се избегла
опасност скретања у неосноване а потенци
јално штетне нове полне предрасуде.
Читалац, међутим, може да закључи да су
полне разлике у психолошким карактеристи
кама генерално комплексне и не дају се свести
на једноставне генерализације. Таква сит уа
ција је за неког разочаравајућа, али за неког
кога интересују ист раж ивања комп лексног
а социјално релевантног проблема може бити
очаравајућа. У сваком случају ауторке заслу
жују комп лимент за то што су у овако ком
плексној области успеле да одрже разграниче
ње између претпоставки и нагађања, теорија
и резултата, као и стереотипа и чињеница.

Међу осталим врлинама ове књиге треба
навести и то да се ауторке у највећој мери
ослањају на новију литерат уру, због чега се
књиг а може преп уруч ит и као академски
уџбеник. Из тог угла, нарочито је важ но то
што су ауторке дужну пажњу посветиле при
казивању методолошких аспеката ист ражи
вања на којима су генерализације о полним
разликама засноване. Једино је тако мог уће
правилно тумач ит и резултате, али, што је
мож да и важ није, и инспирисати нове гене
рац ије да се упус те у ист раж ивања у овој
узбудљивој области. С обзиром на то да опсег
и детаљност у обради теме, књига би се мо
гла подједнако користити и на основним и
на последип ломским студијама.
Као што је већ речено, на тему полних раз
лика објављено је на хиљаде ист раж ивања.
Да би се резултати тих истраживања резими
рал и на ограниченом простору, неоп ходна
је концизност, али и изостављање појединих
тема. Упркос концизности, ауторке су напи
сале текст који је јасан и разум љив, иако је
у знатној мери била неоп ходна специфична
„психологијска” терминологија. Крајњи ре
зултат је књига која је приступачна како науч
ној тако и широј заинтересованој публици.
Коначно, издавач Sinapsa edicije заслуж ује
похвале за подршку објављивању ове књиге,
као и за квалитет опреме.
Бојан Тодосијевић
Центар за политиколошка ист раж ивања
и јавно мнење
Инстит ут друштвених нау ка, Беог рад
UDC 338.1/.2
UDC 339.9

СРПСКА СТРАТЕГОЛОГИЈА: ПРВА БРАЗДА
(Часлав Оцић, Ка обали плови: стратеголошка разматрања,
Друштво за привредну историју, Беог рад 2015)
Стратегологија!? Шта је сад то? Конзер
вативну групацију у српској научној „класи”
поново се неко дрзнуо да провоцира „изми
шљањем нове нау ке”. Зар систем нау ка већ
давно није затворен, без мог ућности нару
шавања његове древности и структурисано
сти? Не само да је незамислив продор споља
кроз зидине којима је опасана групација по
стојећ их „нау ка-староседелаца”, већ и уну

тар њих нису пожељни инциденти као што
су рађања савремених нау чних дисциплина.
Те „ћерке-нау ке” дож ивљавају се као неже
љена деца, те иако су се „родила, па их ваља
љуљати”, она се шиканирају, проглашавају
квазинаукама, субјективним тумачењима, те
оријско-методолошки неутемељеним присту
пима... Штавише, проскрибовање се надг ра
ђује игнорисањем и прећуткивањем. Ништа
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не сме да узнемири самозадовољне аутори
тете и њихове позиције. Ни геополит ика у
њиховом ригидном уму још није успела да
одагна сва сумњичења и нау чно се позицио
нира, а сад још и та стратегологија...!
*
Часлав Оцић је не само давно уочио да је
Србима стратегологија тако потребна, а тако
запостављена дисциплина, већ је нешто и учи
нио. Трагом (заборављене?) српске послови
це „Кад ђаво куца на врата, ти – ради”, он је
почео да ист раж ује на пољу стратегологије.
У маниру одговорног и самопрегорног науч
ника, одмах је „заорао дубок у бразду”. Већ
први део наслова његовог дела Ка обали плови:
стратеголошка разматрања упућује на саму
суштину – исходиште сваке стратегије и нау
ке која се њоме бави јесте да упуте на начин
како да се „исплива” из проблема, дочепа „чвр
стог тла” као решења и у будућности постиг
не „спас” од „таласа” проблема у прошлости.
Природно је да аутор почиње своје проми
шљање од дефин исања појма стратегија,
посебно се задржавајући, будући да је еконо
мист, на стратегији у економији. Из мноштва
дефиниција, зак ључ ује да свака стратегија
има фут уристичк и аспект, тј. да је отворена
према будућности, те да свака стратегија има
три димензије: стратешки процес, стратешки
сад ржај и стратешки контекст.
У наставку студије Часлав Оцић у страте
голошку мат риц у поставља неколико кључ
них савремен их појава и процеса. Прва у
његовом аналитичком фокусу јесте транзи
ција – свеприсутни појам постмодерног раз
добља, на чију суштину, па и право значење,
мало ко од масовних корисника још обраћа
пажњу. Констатујући да је прва модерна тран
зиција била од феудализма ка капитализму,
аутор подсећа на систематски потискиван у
чињеницу: да би, историјски посматрано, по
рек ло држава („политичког друштва”) тре
бало траж ити у развоју вештине ратовања.
Милитаризам, по својој природи, јесте кон
курентски, такмичарски, као што је у еконо
мији тржиште. Следећа транзиција, из капи
тализма у комунизам (тамо где се догодила),
извршена је насилно, превратом – дак ле, на
неки начин, опет политички и практично ми
литаристички. Урушавање комунизма поно
во је поставило питање транзиције: да ли ће
постмодерна оријентација бити ка преткому
низму или постком унизму. У сваком случа

ју, показало се да у свим сферама доминира
политика и да свеколика моћ углавном про
истиче из политичке моћи. У том контексту,
Часлав Оцић посмат ра пос тојање и улог у
државе у постмодерним временима. Поста
вљајућ и питање да ли је савремена држава
држава моћ и или орган за вршење јавн их
служби, тј. да ли је држава апарат (прин уде)
или институција (координације), он констату
је да је на делу релација „и-и”, а не „или-или”.
На крају овог поглавља аутор подсећа чита
оца на речи Соловјева да држава „не служ и
да се оствари рај на зем љи, већ да се живот
не претвори у пакао”, али и на хегелијанско-марксистички став да неисторијски, некул
турни народи и не заслужују државу. „Њима
је довољна и квазидржава с уграђеним дето
натором који се зове равноправност: равна
права имају и они који граде и они који руше
државу”, пише Часлав Оцић. Зах ваљаујућ и
том „принцип у” на Балкан у је недавно већ
разбијена једна држава, а другој се спрема
исто на њеном пут у ка „плаветној, обилатој,
прог ресивној, безоблачној и бездржавној бу
дућности новог (европског и светског) по
ретка”, зак ључ ује аутор.
У поглављу „Свет – Европа – Балкан” Оцић
је конк рет из ов ао страт ег олош ке погледе
дуж територијалне верт икале: глобално –
конт инентално – рег ионално. Одмах је на
глобалном плану констатовао два упоредна,
али опозитна тока: модернизацију и етничку
идентификацију. Конкуренција супротности
постаје све израженија. Економски моћнијим
државама (посебно оној најмоћнијој) смета
суверенитет држава и „тврдоћа” граница. Да
ли ће примарни конкуренти да остану држа
ве или ће то да постан у фирме? Хоће ли по
сле Хладног рата главна битка да се води на
економском плану? Конкурентност и у пост
модерном хроно-тополошком амбијент у за
држава (и) геог рафску димензију, иако „гло
бализација пре свега значи детериторијали
зацију”, недвосмислен је аутор.
„Средњи ниво” стратеголошког разматра
ња Часлава Оцића је незаобилазни феномен
– ЕУ. Западноевропска интег рација обично
се тумачи као потреба стварања ширег и гло
бално конкурентнијег економског простора
(у склад у с принц ипом економије обима),
али аутор подсећа на оно што се смиш љено
потискује – да је првенствени мотив интегра
ције био геополитички, па тек онда економски.
У томе би требало тражити не само садашње

227
и будуће дилеме продубљивања и прошири
вања ЕУ, већ и кризу њеног идент ит ет а и
питање опстанка. Постаје све јасније шта ЕУ
није, а не шта јесте. Да ли замисао Европе
(ЕУ) региона почива на тежњи повећања ко
хезије, уз упоредо оснаживање транснацио
налних структура? Али, те структуре су по
стале технок ратске и „представљају привид
демократије”, указује аутор. Стога ће све више
да се заоштрава дилема как ва ће ЕУ бити у
времен у које долази: једна ЕУ, две или више
ЕУ, нордијска ЕУ, латинска ЕУ, балканска ЕУ...
Од будућности ЕУ у великој мери зависи
ће и судбина трећег просторног нивоа Оци
ћевог стратеголошког промиш љања – Бал
кана као „прве и последње Европе”. Балкану,
који никако да изађе из спирале конфликта,
од животне важности је мир, стабилан, дуго
трајан и како-тако праведан. „Мир је пред
услов и резултат развојног процеса”, дирек
тан је аутор. А пут до мира на Балкан у до
носи дебалкан изац ија Балкана, тј. његова
(ре)европеизација (јер је простор данашњег
Балкана био „прва” Европа). До тада, Балкан
ће бити у сталном заостајању, периферија или
полупериферија. Да ли је то његова дугороч
на (трајна?) извесност, буд ућ и да се на ви
шегодишњу регионалн у кризу изазван у ју
гословенским „разби-распадом” надовезала
велика, глобална криза. Многи се позивају на
историјска иск уства да се из так вих криза
излази само ратом. Или, како Часлав Оцић
подсећа на речи Карла Шмита: „Из мале кри
зе излази се малим ратом, а из велике кризе
велик им ратом”.
Развој је трећа велика тема у стратеголо
шком фокусу Часлава Оцића. Упркос прокла
мацијама, на глобалном план у развојни јаз
се повећава. Какав је каузални однос спонта
ности (самотока) и интервенције са станови
шта развојне поларизације? Шта је суштина
прожимања развоја и (државне) моћ и? Мер
кант ил ис тичк и посмат рано, раст државне
моћ и је аутономни циљ, коме би требало да
служи и економска политика. „Економија је,
дакле, у служби моћи”, језгровито закључује
аутор. Али, стварност нас стално опомиње
да су економија и политика неодвојиви. Очи
гледна ман ифестац ија њихове интег ралне
упот ребе јесу економске санкц ије као вид
мирнодопског (економског) рата чији је циљ
да се онемог ућ и развој. Економске санкције
уводе они који се смат рају и објективно јесу
супериорни због богатства и војне моћи. Њих

Часлав Оцић назива економски цареви и ис
тиче пример САД које су увеле 2/3 свих санк
ција током 20. века. Циљ економских санкци
ја јесте да се победа постигне без оружане
борбе или да се направи економска припрема
војног похода, о чему су, како подсећа аутор,
писали и кинески војни писац Сун Цу Ву и
српски војни писац Чеда Марковић. Феномен
развоја је комп лексан и њега би требало да
проу чава нова „наука о развоју”. Иако се по
јам развој најчеш ће користи без атрибута и
требало би да подразумева свеобух ватност
(тоталитет), обично се сведено поистовећује
с економским развојем. Часлав Оцић анали
зира развој на вишед имензионалан нач ин:
као привредни раст, као модернизацију, као
дистрибутивн у правд у, као друштвено-еко
номску трансформац ију. Са сваког од ових
становишта мог уће је правити целовите или
фрагментарне стратегије. Једна од так вих је
стратег ија смањења сиромаш тва, каракте
ристична за Африку, а аутор напомиње да је
у Европи само за две државе прављена ова
врста стратегије – за БиХ и Србију!
Зак ључна размат рања у моног рафији ин
дикативно су насловљена са: „Поуке?” Ауто
рова запитаност није случајна. Кључно пи
тање јес те да ли је нац ионална страт ег ија
деп ласирана у епох и глобализације (и гло
бализма као идеологије!) која теж и да обе
смисли националне суверенитете и границе?
Аутор сматра да је она потребна и то аргумен
товано образлаже. Глобалистички оријенти
сан и теорет ичари мог у да прогласе „крај
идеологије”, „крај геог рафије” и „крај исто
рије”, али стварност то демант ује. „Глоба
лизација је део мита, али и део реа лности”,
констат ује аутор и наставља да је „она ство
рила два света: вирт уелни и реа лни”. Ипак,
већ ина економских активности проистиче с
унут рашњег, националног нивоа и зависи од
националних стратегија. Сходно томе, Часлав
Оцић упућује сасвим примерен у поу к у да у
последњих 500 година ни једна зем ља није
постигла висок ниво развоја, а да се он засни
вао на подређивању спољаш њим снагама!
Земља која жели да буде „сам свој газда” мора
да осмисли такву стратегију која ће јој омогу
ћити да буде субјект, а не објект историјских
процеса. Национална стратегија требало би
да буде утемељена како у сопственом исто
ријском искуству, тако и у спознаји за тај про
стор битних појава „дугог трајања”, како их
назива Бродел. Пот ребна је так ва савремена
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национална стратегија где глобализацијска
модерност неће пон иш тават и нац ионалн у
самосвојност. Али, кључна препорука Ча
слава Оцића заснива се на народној „ближа
ми је кош уља од кап ута” – пот ребна је нај
пре сопс твена нац ионална инт ег рац ија и
консол идац ија, па тек онда укључ ивање у
шире окружење. На „безалтернативном” пу
ту у „организације Западне цивилизације”,
како Хантингтон назива НАТО и ЕУ, српска
политичка номенк лат ура (не)свесно забора
вља да су српски народ и земље дезинтег ри
сани. О томе мало воде рач уна многобројне
стратегије које су донете у Србији (како на
води аутор, око 120 што секторских, што про
блемских стратегија које су на цент ралном
државном нивоу донете у последњих 14 го
дина). Израда стратегије развоја није изво
дљива без постављања јасног и конзистент
ног полазног концепта и изван конкретног
контекста у коме се налази Србија, као и без
спознаје положаја (ограничења) Србије и де
финисања друштвених циљева који се желе
постићи. Укупна стратегија (опстанка и) раз
воја Србије требало би да буде резултат син
тезе више појединачних, проблемских, сек
торских стратегија. Стога Часлав Оцић даје

предлог (и шематски) тематских кругова и у
њима дефинисаних појединачних стратегија
које би требало урадити – од природе, до кул
туре. На крају, аутор своју стратеголош ку
синтезу крунише дефиницијом стратешког
планирања, које може да се схвати као тра
сирање руте којом ће се извесно и безбедно
„доп ловити до обале”.
*
Стратегологија!? После упознавања с ре
зултатима проучавања Часлава Оцића, пред
стављеним у књизи Ка обали плови: страте
голошка разматрања, упитаност чем у ова
нау ка постаје деп ласирана. Ово дело je пи
онирски подухват и без сумње ће допринети
да стратегологија брзо заузме празно место
у породици наука које доприносе разумевању
стварности и план ирању буд ућности. Она
би требала да буде посебно драгоцена упра
во Србима и Србији, који се с проблемима
опстанка и развоја добрим делом суочавају
због недостатка далековидог, стратегијског
пром иш љања и делања. Није ли ово више
него довољно за зак ључак о значајном нау ч
ном доп риносу ове књиге?
Миломир Степић
Инстит ут за политичке студије, Беог рад
milomir.stepic@gmail.com
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српску историог рафију, од средине 18. до средине 19. века”) на Одсеку за исто
рију ФФ УНС. Доцент на Одсеку за историју ФФ УНС. Области интересовања
и ист раживања: историја 19. века, историја Русије, историја српске науке. Од
2012. генерални секретар Матице српске.
Важније књиге: Српски интелектуалац у политици: политичка биографи
ја Јована Жујовића, Беог рад 2003, 2014; Владе Србије: 1805–2005, Беог рад 2005
(група аутора); Вук Маринковић: биографија и научни рад утемељивача физике
као модерне науке у Србији, Нови Сад 2007.
ЈОВАН ЈАЊИЋ (Врбић, Крупањ, 1963). Видети биобиблиографску белешку
у ЗМСДН бр. 149 (4/2014).
ДРАГИЦА КОЛЏИН (Нови Сад, 1962). Доценткиња на ФСТ УЕд.
Дипломирала на ПрФ УНС (1985), магистрирала из области регионалне по
литике у ЕУ (2008) и докторирала 2012. у области иновационе политике ФТН УНС
(„Развој модела иновационе политике заснованом на концепту отворених инова
ција”). Запослена у ПСНТР ПВ (од 2008). На Факултету за спорт и туризам држи
наставу на основним академским студијама (Пословно право). Објавила више
научних радова у научним часописима и учествовала на више научних скупова
међународног карактера на тему иновационе политике и отворених иновација.
ДУШКО КУЗОВИЋ (Ужице, 1967). Инжењер архитектуре.
Дипломирао (1994), магистрирао (2006) и докторираро (2013) на АФ УБг.
Члан ИКС, УАС, УУС, ДКС, председник ДАУ итд. Публиковао већи број радова
у часописима: Ужички зборник, Гласник Друштва конзерватора Србије, Архи
тектура и урбанизам, Facta Universitatis итд. Учествовао и организовао неко
лико међународних конференција. Добитник Борбине повеље за архитектуру
(коаутор, Сарајево, 1992), Наг раде за архитектуру града Новог Сада (коаутор,
1991), и неколико првих наг рада на архитектонским и вајарским конкурсима у
Југославији и свету. Област ист раживања: вернакуларна архитектура Балкана,
историја арх итект уре и урбанизма Балкана у 19. и 20 век у, арх итектонска и
урбана конзервација, савремено архитектонско и урбанистичко обликовање.
Важније књиге: Најједноставнији облици становања централног и запад
ног Балкана, Сирогојно 2014 (коаутор).
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ВЕРА МЕДИЋ (Мачвански Прњавор, 1959). Доценткиња на ФСТ УЕд.
Дипломирала 1991, магистрирала 2002. у области менаџмента у финанси
јама), докторирала 2009. у области стратегијског менаџмента на ЕФ УНС у Су
ботици. Запослена у ПСНТР ПВ од 2008. На ФСТ ЕДу држи наставу на основ
ним академским студијама (Економика предузећа и Предузетништво). Објавила
више нау чн их радова у нау чн им часоп исима и учествовала на више нау чн их
скупова међународног карактера на тему међународно пословање, стратегијски
менаџмент и корпоративно предузетништво.
ИВАНА МИЛОШЕВИЋ (Нови Сад, 1985). Асистент на ФЕИМ УПА у Но
вом Саду.
Дипломирала 2009. на ЕФ УНС („Zero waste – нула отпада”). Мастер сту
дије завршила 2013. на ПоФ УНС („Последице савременог тржишног привређи
вања по животну средину”). Докторске студије уписала 2013. године на ФЕИМ
УПА у Новом Саду (студијски програм: Пословна економија). На основним ака
демским студијама ангажована је на извођењу наставе на предметима: макро
економија, национална економија, и јавне финансије. Ангажована је на Програму
сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и ди
ректора, под покровитељством ЗУОВ за школску 2014/2015. и 2015/2016. годину.
ВЕСНА РОДИЋ (1965, Темерин). Редовни професор ПоФ УНС.
Дипломирала 1989. на ПоФ УНС (Агроекономски смер). На истом факул
тету 1995. године одбранила магистарску тезу („Модел за оптимално регионал
но планирање пољопривредне производње”), а 2001. и докторску дисертацију
(„Модел за оптимирање развоја пољопривреде и прехрамбене индустрије”). У
звање редовног професора изабрана 2011. Између осталог, задужена је за извође
ње наставе из предмета Управљање животном средином и природним ресурсима
на основним академским студијама, Одрживо управљање животном средином
на мастер студијама и Методе управљања животном средином на докторским
студијама. До сада је објавила преко 120 нау чних радова, од чега једанаест у
међународним часописима. Kао учесник размене универзитетског особља 2004.
године провела шест месеци на државном универзитет у Пенсилваније (Penn
State University) у САД. Учесник је у реа лизацији више националних и међуна
родних пројеката. Била је представник Србије у Прог рамском комитету седмог
оквирног програма (FP7) за област „Исхрана, пољопривреда и биотехнологија”.
У више наврата ангажована је да као независни експерт за оцену пројеката фи
нансираних од стране ЕУ (FP6 и Tempus).
Важ није књиге: Model za optimalno regionalno planiranje poljoprivredne
proizvodnje, Novi Sad 1996; Модел за оптимирање развоја пољопривреде и пре
храмбене индустрије, Нови Сад 2002; Oranice u Srbiji: kapaciteti, razmeštaj, način
korišćenja, Novi Sad 2010 (коаутор).
НЕДЕЉКО СТОЈНИЋ (Ужице, 1957). Инжењер геологије. Нау чни сарад
ник ИВП „Јарослав Черни”.
На РГФ УБг дипломирао 1982. и магистрирао 1990. Докторирао na Faculty
Civil Engeenering, TU (1995). Предмет истраживања: анализа динамичког пона
шања медијума у сеизмичким условима. Активности: процена сеизмичког ха
зарда и симулације динамичког понашања медијума.
Важније књиге: Сеизмичност терена и егзогене геодинамичке појаве (кли
зишта и одрони) у западној Србији, Беог рад 2008 (коаутор).
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ТАТЈАНА ТУБИЋ (Кикинда, 1968). Редовна професорка на ФСФВ УНС.
Дипломирала 1991, магистрирала 2000. и докторирала 2003. на ФФ УНС.
До 2008. на ПеФ у Сомбору (у звању наставника за нау чну област Психолошке
науке), а затим у истом својству на ФСФВ УНС. Предметни наставник на основним
академским студијама (Психологија са развојном психологијом), струковним
(Психологија спорта), мастер студијама (Социјална психологија) и докторским
студијама (Кинезиолошка ант ропологија). Аутор моног рафије, уџбеника и при
ручника, као и више десетина нау чних радова објављених у међународним и
националним часописима и зборницима. Учесник већег броја нау чноистражи
вачких пројеката.
Важније књиге: Од ученика до учења, Сомбор 2005; Психологија у спорту,
Нови Сад 2006; Стилови учења и академско постигнуће, Нови Сад 2009; Психо
логија и спорт, Нови Сад 2013.
ЂУРА ХАРДИ (Врбас, 1971). Ванредни професор на Одсеку за историју
ФФ УНС.
Дипломирао 1996, магистрирао 2001. и докторирао 2009 („Породица Дру
гет у средњем веку”) на Одсеку за историју ФФ УНС. Био је стипендиста Goethe
Institut (2002), ÖAD – Institut für Geschichte, Carl-Franzens-Univerität (Грац, 2007),
Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung (Брауншвајг, 2007).
Од 1997. године запослен је на Одсеку за историју ФФ УНС. Године 2014. иза
бран је за ванредног професора за ужу научну област медијевистика. Предаје кур
севе из опште историје средњег века. Био је гостујући предавач на Универзитету
Коменског у Братислави. Предмет ист раживања су му односи Кијевске Русије
са земљама Средње Европе, српско-мађарски односи у средњем веку, Угарска
у доба Анжујаца, историја Русина. Аутор је више десетина нау чних радова и
прилога. Био је учесник десетак међународних нау чних конференција.
Важније књиге: Наследници Кијева између краљевске круне и татарског
јарма, студија о државно-правном положају Галичке и Галичко-Волинске кне
жевине до 1264. године, Нови Сад 2002; Drugeti, povest o usponu i padu porodice
pratilaca anžujskih kraljeva, Novi Sad 2012.
МАРИЈА ЦВЈЕТКОВИЋ (Суботица, 1989). Социолог.
Дипломирала 2012. и мастерирала 2013 („Неолиберализам као модел урба
ног управљања и као просторно селективна стратегија”) на Одсеку за социоло
гију ФФ УНС. Област ист раживања: социологија града, социологија окружења
и економска социологија.
БОГОЉУБ ШИЈАКОВИЋ (Никшић, 1955). Филозоф и теолог. Редовни про
фесор ПБФ УБг.
Дипломирао 1981. и магистрирао 1986. филозофију на ФФ УБг. Докторску
тезу из филозофије одбранио је 1989. године на ФФ УСа. Министар вера у Влади
СРЈ 2000–2001, а затим савезни секретар Министарства вера СРЈ. Од 2003. је
редовни професор на ПБФ УБг на предметима из области филозофије. Објавио
је око 300 студија, чланака, библиог рафија, рецензија и приказа у домаћој и
страној периодици и зборницима на српском, немачком, енглеском, француском,
руском, италијанском, словеначком и бугарском. Приредио је око 40 стручних
тематских зборника. Уредник је неколико стручних периодичних публикација:
часописа за филозофију и социологију Луча (Никшић, од 1992. до 2006. главни
и одговорни уредник), ревије Овдје (Подгорица, 1989–2003), Философских сту
дија (Бг, 1991–1992), Отачника (Врњачка Бања 1996–1998), Богословља (Бг,
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2005–2010), Теолошких погледа (Бг, од 2008), оснивач је и главни уредник међу
народног часописа Philotheos, као и периодичних публикација Библиографија
српске теологије (од 2009) и Библиографија српске философије (од 2011), члан
је (од 2004) међународне редакције Архива за средњовјековну философију и
културу (Archiv für Mittelalterliche Philosophie und Kult ur); руководи пројектом
„Српска теологија у двадесетом веку“ и уређује истоимени зборник (од 2007);
ауторски је уредник филозофске библиотеке Aletheia. Објавио је неколике десе
тине превода стручних текстова са немачког, енглеског, руског и грчког.
Важније књиге: Mythos, physis, psyche: ogledanje u predsok ratovskoj „onto
logiji” i „psihologiji”, Nikšić – Beograd 1991; Зоон политикон: подаци из личне
легитимације, Подгорица 1994; Хермесова крила, Београд 1994; Историја, одго
ворност, светост, Подгорица 1997; Between God and Man: essays in Greek and
Christian Thought, Sankt Augustin 2002; Пред лицем другог: фуга у огледима, Бео
град – Никшић 2002; Огледање у контексту: о Цркви и држави, знању и вјери,
предању и идентитету, Београд 2009; О патњи и памћењу, Београд 2012; Исто
рија – Насиље – Теорија, Београд 2012; Критика балканистичког дискурса, Бео
град 2012; The Presence of Transcendence : essays on facing the Other through holiness,
history and text, Los Angeles – Belg rade 2013; Присутност трансценденције:
хеленство, хришћанство, философија историје, Беог рад 2013; Универзитет и
српска теологија, Беог рад 2014 (коаутор); The University and Serbian Theology:
the historical and educational context of the establishment of the faculty of Orthodox
theology in Belgrade, Аlhambra 2015 (са А. Раковићем).
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