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ПРА ВО СЛА ВЉЕ И ИДЕН ТИ ТЕТ:  
СТУ ДИ ЈА МА НА СТИ РА СВЕ ТИ ПРО ХОР ПЧИЊ СКИ

ВЕ СНА ЂУ КИЋ
Уни вер зи тет умет но сти у Бе о гра ду, Фа кул тет драм ских умет но сти

Бу ле вар умет но сти 20, Бе о град, Ср би ја
dju kic.ve sna@g mail.co m

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се про у ча ва по ло жај Срп ске пра во слав не цр кве 
као нај ста ри је вер ске и кул тур не ор га ни за ци је дру штва по сма тран са ста-
но ви шта по др шке на ци о нал ног иден ти те та као основ ног на че ла са вре ме них 
кул тур них по ли ти ка. Циљ ра да је да се кроз три вре мен ске тач ке пре се ка 
ис тра жи по ло жај Цр кве, те са гле да ју пре пре ке и мо гућ но сти да се он уна-
пре ди у кон тек сту де мо крат ске тран зи ци је и кон со ли да ци је дру штва у Ср би-
ји. Ин тер ди сци пли нар но про у ча ва ње за сно ва но је на те о риј ским ста во ви ма 
са вре ме них ком па ра ти ви ста о уло зи ре ли ги је и цр кве у то та ли тар ним и 
де мо крат ским дру штви ма као и на те о ри ја ма иден ти те та ко је пра ве ја сну 
раз ли ку из ме ђу по ли тич ког и на ци о нал ног иден ти те та. Ква ли та тив на ем-
пи риј ска ис тра жи ва ња за сно ва на су на сту ди ји слу ча ја Пчињ ског окру га, 
ко ји од 19. ве ка па до да нас пред ста вља не са мо вер ски и кул тур ни, већ и по-
ли тич ки цен тар Ју го и сточ не Ср би је, у чи јем сре ди шту се на ла зи је дан од 
нај ста ри јих и по мно го че му је дин ствен пра во слав ни ма на стир Све ти Про-
хор Пчињ ски, на стао у 11. ве ку.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: де мо крат ска кон со ли да ци ја, др жа ва, дру штво, кул-
тур на по ли ти ка, на ци о нал ни иден ти тет, Срп ска пра во слав на цр ква

Те о риј ски ста во ви са вре ме них ком па ра ти ви ста о уло зи ре ли ги је и 
цр кве у то та ли тар ним и де мо крат ским дру штви ма мо гу се услов но по де-
ли ти на две гру пе. Пр ва се од но си на ста во ве да је пра во слав но хри шћан-
ство „окре ну то за ви сно сти од др жа ве и кон цеп ци ји на ци о нал не цр кве”, 
те да је Пра во слав на цр ква до при не ла раз во ју „на ци о на ли зма у пост ко-
му ни стич ким зе мља ма” [Linc i Ste pan 1998: 292]. Ово по себ но због ње не 
„це за ро па пи стич ке струк ту ре” што је чи ни на ци о нал ном, а не транс на ци-
о нал ном ор га ни за ци јом, те не са мо што је на ци о нал на др жа ва глав ни фи-
нан си јер ње не ак тив но сти већ „ова ква на ци о нал на цр ква и ни је, у ства ри, 
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ре ла тив но ау то ном ни део ци вил ног дру штва” јер је, ка ко ка же Ве бер, за њу 
ка рак те ри сти чан „ви сок сте пен под ре ђе но сти цр кве не вла сти др жав ној” 
[Linc i Ste pan 1998: 570–571]. Дру га гру па ста во ва ис ти че да „у де мо крат-
ским дру штви ма, ре ли ги ја, цр ква и до бро вољ не гру пе по ве за не с њи ма 
игра ју зна чај ну уло гу у по ве зи ва њу љу ди, ар ти ку ли са њу мо рал них ста-
во ва (што има че сто по ли тич ких им пли ка ци ја) и по ма га њу код ор га ни-
зо ва ња раз ли чи тих ин те ре са” те „ма сов на се ку ла ри за ци ја и одва ја ње од 
ре ли ги је мо гу осла би ти ак тив но дру штво”. У том сми слу „ко му ни зам је 
ула гао све сне на по ре да одво ји дру штво од ве ре, про га њао је вер ске ор га-
ни за ци је, кон тро ли сао их и ин фил три рао се у њих, а та ко ђе и спре ча вао 
при ступ на елит не по зи ци је и у ви со ко обра зо ва ње они ма ко ји су ло јал ни 
цр ква ма” [Linc i Ste pan 1998: 293].

Са ста но ви шта те о ри ја иден ти те та уо ча ва се ја сна раз ли ка из ме ђу 
на ци о нал ног и по ли тич ког иден ти те та. Док се пр ви гра ди кроз исто риј-
ску свест и сли ку ко ју при пад ни ци јед ног на ро да раз ви ја ју о се би кроз 
кул ту ру, је зик и ре ли ги ју, дру ги се од но си на по ли тич ки мо дел др жа-
вљан ства на осно ву са мо о пре де ље ња гра ђа на да жи ве у јед ној др жав ној 
за јед ни ци не за ви сно од на ци о нал не при пад но сти [Ђукић 2016: 21]. У том 
сми слу „по ли тич ки иден ти те ти ни су не што фик си ра но и при мар но” већ је 
„реч о не чем ве о ма про мен љи вом и дру штве но кон стру и са ном” те се они 
мо гу „из гра ђи ва ти или раз гра ђи ва ти кроз по ли тич ке ин сти ту ци је или 
по ли тич ке оп ци је” [Linc i Ste pan 1998: 55, 452]. Сто га се ју го сло вен ски 
иден ти тет мо же раз у ме ти као по ли тич ки, што на кон рас па да Ју го сла ви-
је, а на ро чи то то ком про це са при дру жи ва ња Европ ској уни ји, по но во 
отва ра пи та ње по ли ти ке иден ти те та, а ти ме и уло ге ре ли ги је у ње ном 
об ли ко ва њу. То пи та ње се у овом ра ду по сма тра у све тлу са вре ме них 
кон цеп ци ја „над на ци о нал ног др жа вљан ства” и „плу ра ли за ци је иден ти-
те та” [Komšič 2016: 24] ко је, за пра во, во де ка ви ше стру ким и ком пле мен-
тар ним иден ти те ти ма та ко да је дан иден ти тет не мо ра да ис кљу чу је дру ги 
[Linc i Ste pan 1998: 55].

Да би смо про у чи ли по ло жај СПЦ и ње ну уло гу у раз во ју иден ти те-
та, ем пи риј ско ис тра жи ва ње за по тре бе овог ра да од но си се на Пчињ ски 
округ на ју го и сто ку Ср би је у чи јем сре ди шту се на ла зи ма на стир по све-
ћен Све том оцу Про хо ру Пчињ ском, ко ји је то ком бал кан ских ра то ва, а 
по том и у Пр вом свет ском ра ту, имао не са мо ду хов ну и кул тур ну, већ и 
по ли тич ку функ ци ју у осло ба ђа њу срп ског на ро да од оку па то ра и осни-
ва њу са вре ме не срп ске др жа ве. У ње му је, ка сни је, узур па ци јом цр кве не 
имо ви не – у пе ри о ду де мо кра ти за ци је ју го сло вен ског ко му ни стич ког 
ате и зма, осно ван ан ти фа ши стич ки ме мо ри јал ни му зеј, а не ду го за тим и 
хо тел. 

У окви ру сту ди је слу ча ја, то ком ју ла 2017. спро ве де но је те рен ско 
ис тра жи ва ње с по сма тра њем и бе ле же њем, а у об ра ди до би је них по да-
та ка ко ри шће не су ме то де ин тер пре та тив не и исто риј ско-ком па ра тив не 
ана ли зе. Рад об у хва та пе ри од 1870–2016. ко ји је по де љен на три вре мен-
ске тач ке пре се ка бу ду ћи да пред ста вља ју пре крет ни це у раз во ју др жа ве 
и дру штва. 
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ПО ЛО ЖАЈ СРП СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ ЦР КВЕ  
КРОЗ ИСТО РИ ЈУ

Иа ко је дин стве но ка нон ско за јед ни штво ау то ке фал них по ме сних 
цр ка ва од ра жа ва тран сна ци о нал ну ор га ни за ци ју Пра во слав не цр кве, при 
че му се ад ми ни стра тив на по де ла не вр ши по на ци о нал ном, не го по те-
ри то ри јал ном прин ци пу, оста ви ће мо по стра ни пи та ње ње не ор га ни за-
ци о не струк ту ре, јер је то те ма за по себ на ис тра жи ва ња. Фо ку си ра ће мо 
се са мо на пи та ње за ви сно сти ау то ке фал не по ме сне Цр кве од др жа ве. 
Не ко ли ко основ них исто риј ских чи ње ни ца о Срп ској пра во слав ној цр кви 
већ на са мом по чет ку де ман ту је ве ћи ну на ве де них ста во ва. 

Нај пре, нај ве ћи број пра во слав них ма на сти ра и цр ка ва су гра ди ли 
кти то ри ко ји су их бо га то да ри ва ли нов цем и има њи ма на ко ји ма је раз ви-
ја на ма на стир ска еко но ми ја. Уз до бр о вољ не при ло ге вер ни ка, та ко „еко-
ном ски и фи нан сиј ски обез бе ђе на ма на стир ска вла сте лин ства су до зво-
ља ва ла мо на си ма да нео ме та но по све те жи вот Бо гу и вре ме про во де у 
мо ли тви за спа се ње њи хо вих да ро да ва ца” [Глушац 2015: 740]. Тек је ко-
му ни зам „са сво јим уса ђе ним ате и змом” у на сто ја њу да „огра ни чи уло гу 
ре ли ги је у ци вил ном дру штву” [Linc i Ste pan 1998: 292], од у зи мао ма на-
сти ри ма и цр ква ма њи хо ву по крет ну и не по крет ну имо ви ну ко ја ни до 
да нас ни је у це ло сти вра ће на Срп ској пра во слав ној цр кви [Ђукић 2016: 
104–117]. То та ли тар на ју го сло вен ска др жа ва, да кле, ни је фи нан сиј ски по-
ма га ла Цр кву, већ јој је од у зи ма ла еко ном ску ау то но ми ју да би сма њи ла 
њен ути цај на дру штво и ство ри ла про стор за ши ре ње ути ца ја ко му ни стич-
ке иде о ло ги је ко ја се у Ср би ји одр жа ла на вла сти све до кра ја 20. ве ка. 

По том, ком па ра ти ви сти сво је ста во ве о од но су др жа ве и цр кве за сни-
ва ју на Ве бе ру (Max We ber, 1864–1920) ко ји сво је ста во ве ни је уте ме љио 
на ем пи риј ским до ка зи ма о од но су Срп ске пра во слав не цр кве и ју го сло-
вен ских др жа ва. По след њи пе ри од на ко ји је Ве бер мо гао да се по зо ве у 
свом пост хум но об ја вље ном де лу Еко но ми ја и дру штво (1920), од но сио се 
са мо на Кра ље ви ну Ср би ју ко ја је Ок тр о и са ним уста вом из 1901. „ве ру 
Ис точ ну Пра во слав ну” ус по ста ви ла као др жав ну ве ру, а Пра во слав ну 
цр кву Кра ље ви не као „не за ви сну и ав то ке фал ну” (чл. 3) [Ок троисани 
Устав Кра ље ви не Ср би је из 1901. (2013); Ve ber 1978]. Тај пе ри од мо дер не 
срп ске исто ри је ве зу је се за осни ва ње на ци о нал не др жа ве и на ци о нал но 
осло бо ђе ње од тур ског роп ства и бу гар ске ег зар хи је, у че му је Пра во слав-
на цр ква има ла зна чај ну уло гу. Па ипак, она је де ло ва ла не за ви сно од 
др жа ве – као што је Уста вом и де фи ни са но. 

Украт ко, у по ли тич ком сми слу, и у пе ри о ду на ци о нал ног осло бо ђе ња 
срп ског на ро да у бал кан ским ра то ви ма, ка да се мо же го во ри ти о са рад њи, 
Пра во слав на цр ква је за јед но с на ро дом, не за ви сно од др жа ве, уче ство-
ва ла у са мо ор га ни зо ва њу ге рил ских чет нич ких фор ма ци ја ко је је др жа ва 
тек ка сни је зва нич но при зна ла [Антонијевић 2015: 120] због њи хо вих 
за слу га у осло бо ђе њу Ста ре Ср би је. За ви сност др жа ве и Цр кве је још 
ма ње по сто ја ла у пе ри о ду „ју го сло вен ства” иа ко је СПЦ, пре ма Ди ми ћу, 
у по чет ку из ра жа ва ла „при вр же ност ју го сло вен ској др жа ви”, упра во због 
сво је те ри то ри јал не, а не на ци о нал не ор га ни за ци је. 
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Та ко се, евен ту ал но, мо же ре ћи да је „сим фо ни ја” из ме ђу Кра ље ви не 
Ју го сла ви је и СПЦ тра ја ла све до 1937. ка да Цр ква ни је по др жа ла кон кор-
дат с Ва ти ка ном, а по том и при сту па ње Трој ном пак ту 1941. То је зна чи ло 
по че так стра да ња ко је ју је за де си ло у 20. ве ку, што од стра не оку па то ра, 
што пар ти зан ског по кре та ко ји је на кон Дру гог свет ског ра та до шао на 
власт. Ка ко Ди мић на во ди, „у рат ним го ди на ма 1941–1945. са ог њи шта 
је про те ра но око 600.000 Ср ба, уби је но за то што је пра во слав не ве ре нај-
ма ње 500.000, пре кр ште но пре ко 250.000, из па ро хи ја про те ра но пре ко 
600 а уби је но 650 све ште ни ка и мо на ха, опљач ка но, за па ље но и сру ше но 
пре ко 1.000 цр ка ва и ма на сти ра. Ма те ри јал на и кул тур но-исто риј ска ште-
та је не про це њи ва. Срп ско пра во сла вље је го то во са тр то. Са ти ра ње све ште-
ни ка, па стве и цр кве них обје ка та на ста вље но је и на кон Дру гог свет ског 
ра та. О при ти ску ко ји је СПЦ тр пе ла у пет на ест го ди на ду гом пе ри о ду 
на кон ра та (1945–1960) све до чи и по да так о го ди шњем ка жња ва њу, по 
ра зним осно ва ма, око 25% све ште ни ка. 

У том пе ри о ду број пра во слав них епи ско па је сма њен за 33%, све ште-
ни ка за 50% (има их све га 1.800), бо го сло ва за 60%, број ђа ка ко ји по ха ђа ју 
пра во слав на учи ли шта за 75%, цр кве ни зе мљи шни по сед је из но сио 12% 
не ка да шњег” [Димић 1998: 86–87].

Ка сни је је, у про це су де мо кра ти за ци је дру штва кра јем 1960-их го ди-
на, др жа ва по че ла да при ме њу је „бла же” ме ре ре пре си је пре ма СПЦ та ко 
што је ма на сти ре пре тва ра ла у му зе је, те игу ма не про те ри ва ла [Ђукић 
2016: 113] или их по ста вља ла за чу ва ре му зеј ских зби р ки, као у слу ча ју 
ма на сти ра Све ти Про хор Пчињ ски. 

ПЕ РИ ОД СА РАД ЊЕ ЦР КВЕ И ДР ЖА ВЕ:  
БОЖ ЈА КУ ЋА И ЧЕТ НИЧ КА ФРЕ СКА 

(1870–1916)

Уло га срп ског чет нич ког по кре та ни је до са да би ла пред мет си сте мат-
ских на уч них про у ча ва ња бу ду ћи да је цео 20. век у све му био по све ћен 
иде о ло ги ји ју го сло вен ства. По сле Дру гог свет ског ра та ко му ни сти су 
то ме до дат но до при не ли бо ре ћи се да пре у зму власт од Кра ља и срп ске 
вла де у еми гра ци ји, те по ли тич ком стиг ма ти за ци јом чет нич ког по кре та 
као ре гу лар не вој ске Кра ље ви не Ју го сла ви је у отаџ би ни оне мо гу ћи ли да 
се исто риј ско се ћа ње о сми слу и свр си чет ни штва пре но си на но ве ге не-
ра ци је. У том пе ри о ду и исто ри о гра фи ја је пред ста вља ла по ли тич ки по-
ли гон су ко ба из ме ђу ре жим ске и еми грант ске исто ри о гра фи је [Криво-
шејев 2002], та ко да су мно ге чи ње ни це о кул ту ро ло шким аспек ти ма 
чет ни штва оста ја ле не по зна те јав но сти у Ср би ји. 

Иа ко су пр ви срп ски чет ни ци ор га ни зо ва ни још у по бу ни Ср ба у 
обла сти Гр баљ 1848. (Цр на Го ра), а од та да до осло бо ђе ња од фа ши зма, 
„пу них 96 го ди на, да ли на сто ти не хи ља да жи во та за из ба вље ње свог на-
ро да из роп ства и за од бра ну сло бо де” [Антонијевић 2015], ко му ни сти су 
„пре пра ви ли” исто ри ју и про гла си ли их не при ја те љи ма срп ског на ро да. 
То је ла ко раз у ме ти бу ду ћи да су би ли ате и сти, а да су у срп ском чет нич ком 
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по кре ту, пре ма Ан то ни је ви ћу, „Ср би пра во слав не ве ре би ли нај мно го број-
ни ји иа ко је би ло и Ср ба ка то ли ка и му сли ма на, као и при пад ни ка дру гих 
на ро да”. 

Пчињ ски крај је по себ но био на уда ру ко му ни ста за то што је „ви ше од 
три го ди не у Дру гом свет ском ра ту це ла Пчи ња би ла под кон тро лом ју го-
сло вен ске вој ске ђе не ра ла Ми ха и ло ви ћа, од но сно чет ни ка” [Антонијевић 
2015: 37].

Тра ди ци ја чет нич ког по кре та у овом кра ју ус по ста вље на је кра јем 
19. ве ка ка да су се Ср би по сле Бер лин ског кон гре са (1878) на шли из ван 
осло бо ђе не Ср би је. У том тре нут ку они ни су би ли са мо ро бо ви му сли ма-
на, Ту ра ка и Ар ба на са, већ и та о ци Бу га ра на кон ус по ста вља ња бу гар ске 
упра ве над хри шћан ским цр ква ма и шко ла ма (1870). Пр ва жр тва бу га ри-
за ци је био је срп ски учи тељ у Вра њу уби јен 1872, да би по сле ње га стра-
да ли и мно ги про фе со ри и учи те љи срп ских гим на зи ја и шко ла у Со лу ну, 
Охри ду, При ле пу и дру гим гра до ви ма та да шњег Со лун ског, Мо на стир ског 
и Ко сов ског ви ла је та [Антонијевић 2015: 11–12]. 

Пр ви чет нич ки вој во да пчињ ског кра ја би ла је же на. По ве ла је че ту 
још 1876, две го ди не пре не го што је це ла Пчи ња уста ла и под ко ман дом 
по па Ко сте По по ви ћа ју ри ша ла на тур ске по ло жа је око Вра ња [Антоније-
вић 2015: 21, 118]. Иа ко су те го ди не осло бо ђе на и мно га дру га ме ста, на 
Бер лин ском кон гре су су Ср би ји – ко јој је при зна та не за ви сност, при по је ни 
са мо Пи рот ски, Ни шки, Врањ ски и То плич ки округ. Сви кра је ви ју жно 
од де мар ка ци о не ли ни је оста ли су под бу гар ском и тур ском вла шћу. С 
број них на род них скуп шти на, од Ко зја ка до Ско пља, Ср би су се обра ћа ли 
Бер лин ском кон гре су мол бом да се и ти осло бо ђе ни кра је ви при са је ди не 
Ср би ји, а по ред „про ли ве не кр ви”, као до каз при пад но сти срп ском на ро ду 
на во ди ли су број не ма на сти ре и за ду жби не Не ма њи ћа и дру гих срп ских 
кра ље ва и вла сте ле [Пет ковић 2014: 142] ко ји се на ла зе на тој те ри то ри ји. 
Сви њи хо ви зах те ви су за не ма ре ни, па та ко и мол ба упу ће на с Ве ли ке на-
род не скуп шти не одр жа не у ма на сти ру Све ти Про хор Пчињ ски на ко јој 
је би ло 220 се о ских пе ча та.1 

Ни јед на срп ска вла да од 1878. до 1912. ни је се усу ди ла да ор га ни зу-
је уста нак Ср ба у Ко сов ском ви ла је ту, јер су, пре ма исто ри ча ру Ра до шу 
Љу ши ћу, ти ме хте ле да из бег ну су ко бе с Тур ци ма и спре че по гор ша ва ње 
по ло жа ја су на род ни ка [Љушић 2011]. Је ди ни мо гу ћи ле га лан пут, уз до зво-
лу и кон тро лу тур ских вла сти, да се обез бе ди и пру жи по моћ та мо шњим 
Ср би ма, Ср би ја је ви де ла кроз ши ре ње и ја ча ње срп ских цр кве них и школ-
ских уста но ва, штам па ње и рас ту ра ње школ ских књи га, отва ра ње чи та-
о ни ца, сла ње све ште них ли ца и учи те ља, а за тим и отва ра ње кон зу ла та. 
Ди пло мат ску бор бу за отва ра ње кон зу ла та по кре нуо је Сто јан Но ва ко вић 
ка да је 1886. по стао срп ски по сла ник у Ца ри гра ду. Од лу ку да у европ ском 
де лу Осман ског цар ства уста но ви не ко ли ко сво јих пред став ни шта ва (кон-
зу ла та), ме ђу ко ји ма и кон зу лат у При шти ни, Кра ље ви на Ср би ја је до не ла 

1 Текст мол бе и по да так о бро ју се о ских пе ча та укле сан је на спо мен пло чи ис пред ма-
на сти ра Све ти Про хор Пчињ ски која је по ста вље на 2012. у знак се ћа ња на овај до га ђај.
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у да ни ма обе ле жа ва ња пет сто го ди шњи це од Ко сов ске бит ке. Кон зу ла том 
су упра вља ли ода бра ни љу ди, а њи хо ва основ на ду жност би ла је да до сто-
јан стве но пред ста вља ју сво ју зе мљу у сре ди ни у ко јој су се на ла зи ли; да 
шти те сво је су на род ни ке од зу лу ма Ар ба на са и Ту ра ка; да отва ра ју шко ле 
и раз ви ја ју про све ту и про па ган ду по ин струк ци ја ма Ми ни стар ства ино-
стра них де ла Ср би је, као и да ре дов но под но се де таљ не из ве шта је о ста њу 
у обла сти у ко јој ра де и жи ве. У кон зу ла ту у При шти ни на ра зним функ-
ци ја ма ра ди ли су нај ве ћи срп ски ин те лек ту ал ци, ме ђу ко ји ма су би ли срп-
ски пи сци и пе сни ци: Бра ни слав Ну шић, Во ји слав Илић и Ми лан Ра кић.

Ср би ко ји су на кон Бер лин ског кон гре са оста ли из ван Ср би је на ста-
ви ли су и без по мо ћи др жа ве ге рил ску бор бу за осло бо ђе ње све до 1912. 
ка да је др жа ва, ко нач но, и зва нич но при зна ла чет нич ке од ре де [Антоније-
вић 2015: 120] због њи хо вих за слу га у осло бо ђе њу Ста ре Ср би је у бал кан-
ским ра то ви ма. По сле ви ше го ди шњих при пре ма и без у спе шних мол би 
срп ској вла ди да по мог не Ср би ма из ван Ср би је, јед на гру па ин те лек ту а ла ца 
и нај бо га ти јих Бе о гра ђа на је 1903. осно ва ла Срп ску чет нич ку ор га ни за ци ју 
са чвр стом ор га ни за ци о ном струк ту ром. Пре ма Ан то ни је ви ћу, се ди ште 
Цен трал ног од бо ра би ло је у Бе о гра ду, а Из вр шног у Вра њу. Тај на ши фра 
ко јом се у из ве шта ји ма о осло бо ди лач ком чет нич ком по кре ту слу жи ло Ми-
ни стар ство ино стра них по сло ва Кра ље ви не би ла је „Бо жи ја ку ћа”2. Раз лог 
је тај што су у жа ри шту чет нич ке ор га ни за ци је би ла два ма на сти ра с обе 
стра не гра ни це: Леп чињ це у Вра њу – на те ри то ри ји Ср би је у ко јем су 
срп ски чет ни ци по ла га ли за кле тву „Сло бо да или смрт”, и Све ти Про хор 
Пчињ ски – на те ри то ри ји Тур ске у ко јем је био и глав ни ма га цин оруж ја 
срп ских чет ни ка пчињ ског кра ја [Антонијевић 2017: 97]. Из ме ђу ова два 
ма на сти ра су се кре та ле че те пред во ђе не чет нич ким пу то во ђа ма из Пчи-
ње. За хва љу ју ћи њи хо вој из у зет ној ве шти ни ни је от кри ве на ни јед на од 
пре ко 400 че та ко ли ко је пре ко Пчи ње ушло и иза шло у вре ме чет нич ких 
ак ци ја. Нај тра же ни ји чет ник на тур ској те ри то ри ји и нај по зна ти ји пу то-
во ђа био је Сто јан Ко ру ба. При ли ком по врат ка у Ср би ју, пре ма Ан то ни је-
ви ћу, че та би обич но до шла у бли зи ну ма на сти ра Све ти Про хор Пчињ ски, 
где би игу ман Про тић или епи троп Не дељ ко Ко ва че вић по сла ли чет ни-
ци ма хра ну, а он да би на кон окре пље ња, исте или сле де ће но ћи Ко ру ба 
са сво јим пу то во ђа ма пре у зи мао че ту и пре во дио је до ма на сти ра у Леп-
чињ цу или до се ла Бу штра ње, где се на ла зи ла „ко мит ска ку ћа”3, од но сно 
чет нич ка ка сар на. Ода тле би че та оти шла у Вра ње или Врањ ску ба њу, 
где би пре да ла оруж је и за тим на ста ви ла же ле зни цом за Бе о град. 

О тим исто риј ским до га ђа ји ма све до чи и мо ну мен тал на драм ска 
ком по зи ци ја пр ве чет нич ке фре ске у ма на стир ској цр кви Све ти Про хор 

2 Ло кал ни хро ни чар пчињ ског кра ја, Си ни ша Ан то ни је вић, у сво јим књи га ма на во ди 
број на до ку мен та ко ја са др же слу жбе ну пре пи ску скоп ског кон зу ла та Кра ље ви не Ср би је, 
кон зул ска пи сма Ми ла на Ра ки ћа и дру га до ку мен та о спољ ној по ли ти ци Кра ље ви не Ср би-
је об ја вље на у из да њи ма СА НУ.

3 Да би се срп ска ге ри ла раз ли ко ва ла од бу гар ске, чет ни ци су се на зи ва ли и „ко ми те” 
све до Дру гог бал кан ског ра та, ко ји су 1913. во ди ле Ср би ја, Грч ка, Цр на Го ра, Ру му ни ја и 
Тур ска про тив Бу гар ске.
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Пчињ ски ко ја при ка зу је че ту Вој во де Ву ка4 на шу мо ви тим об рон ци ма 
пла ни не Ко зјак из над ма на сти ра [Антонијевић 2015: 31, 48, 75, 77, 82–85]. 
Због сво је не по жељ не по ли тич ке ко но та ци је ве за не за бу гар ске зло чи не 
та ком по зи ци ја је крат ко вре ме би ла пре кре че на ка ко је не би уни шти ли 
бу гар ски оку па то ри то ком Дру гог свет ског ра та [Макуљевић 2015: 351–353], 
али је по но во вра ће на у свој сво јој мо ну мен тал ној ве ли чи ни5 да трај но 
све до чи о уло зи овог ма на сти ра у ге рил ским бор ба ма за осло бо ђе ње срп-
ског на ро да у осман ској им пе ри ји. Он је сто га по стао ме сто се ћа ња, те је у 
ма на стир ском ле то пи су већ 1896. за бе ле же на и по се та ђа ка Врањ ске гим-
на зи је пред во ђе на ди рек то ром Љу бом Да ви до ви ћем [Макуљевић 2015: 61, 
68]. Ма ло је по зна то да је то онај исти Љу ба Да ви до вић ко ји је био пред сед-
ник Цен трал ног од бо ра Срб ске чет нич ке ор га ни за ци је и осни вач Де мо-
крат ске стран ке [Антонијевић 2017: 165–166].

Та ко ђе је ма ло по зна то јав но сти да је при пад ник чет нич ког од ре да 
вој во де Ву ка био ди пло ма та – бив ши кон зул у При шти ни, Ми лан Ра кић, 
ко ји је у том пе ри о ду на пи сао чу ве ни ко сов ски ци клус пе са ма. Он се, иа ко 
на чел ник Кон зу лар ног оде ље ња у Ми ни стар ству ино стра них де ла Ср би је, 
при ја вио као до бро во љац и на че лу чет нич ког од ре да вој во де Ву ка, пре ма 
све до че њу Ми ла на Гро ла, су о сни ва ча Де мо крат ске стран ке и ди рек то ра 
На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду: „са ре дени ци ма пре кр ше ним пре ко ко-
жу ха и шу ба ром на гла ви” ушао у При шти ну у ко јој је слу жио као кон зул. 
Пре ма ка зи ва њу Ми ла на Ћур чи на о том до га ђа ју, по ула ску у При шти ну, 
Ра кић се с осло бо ди о ци ма упу тио пра во у кон зу лат и по тра жио ве ли ко 
цр кве но зво но што га је 1908. са крио од Ту ра ка у по дру му. Из нео га је с 
вој ни ци ма и ока чио о гра ну у пор ти пра во слав не цр кве. Пр ви је по ву као 
уже, па га је пре дао оном до се бе, да и он за зво ни. На род и вој ни ци при-
сту па ли су зво ну је дан по је дан, ски да ли ка пу, кр сти ли се и по вла чи ли за 
уже – чи тав тај дан зво ни ло је опет зво но на Ко со ву огла ша ва ју ћи осло бо-
ђе ње и ис пу ње ње за вет не ми сли срп ско га на ро да [Пејчић 1998].6 

Тај исти вој во да Вук је са сво јим до бро во љач ким од ре дом ко зјач ких 
чет ни ка од лу чио и ис ход Кај мак ча лан ске бит ке ко јом је 1916. у Пр вом 
свет ском ра ту срп ски на род од нео по бе ду над оку па тор ском вој ском и 
отво рио пут за ко нач но осло бо ђе ње Ср би је две го ди не ка сни је. Он је не-
у тра ли сао бу гар ску ар ти ље ри ју као што је и че ти ри го ди не ра ни је (1912) 
у Ку ма нов ској би ци, то ком Пр вог бал кан ског ра та, не у тра ли сао и тур ску 
ар ти ље ри ју. Ка да је вој во да Вук „уга сио” тур ске то по ве, на след ник пре-
сто ла Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић се пре кр стио и гла сно ре као: „Бо же, 
спа си срп ску вој ску увек као што је си ла Тво ја и Тво ја ми лост са да по-
гле да ла на нас” [Антонијевић 2014: 52]. 

4 Во јин По по вић, пот по руч ник срп ске вој ске, учио је ге рил ски за нат од пчињ ског вој-
во де Кр сте Ко ва че ви ћа.

5 Те рен ско ис тра жи ва ње за по тре бе овог ра да је по твр ди ло да је фре ска ве о ма до бро 
очу ва на и да по кри ва по ло ви ну за пад ног зи да ма на стир ске цр кве, док се на дру гој по ло ви-
ни на ла зи мо ну мен тал ни при каз ко ло не хо до ча сни ка ко ји се кроз ко зјач ку шу му кре ћу ка 
Ма на сти ру.

6 Јо ван Пеј чић, Ра кић у чет нич кој уни фор ми, Срп ско на сле ђе, 1998. [Српско наслеђе].
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По ред то га што у гор њем ста ву ви ди мо да се Краљ у од суд ним тре-
ну ци ма за др жа ву и на род мо ли тве но обра ћао Бо гу, те да је чет нич ки по-
крет имао зна чај ну уло гу у осло бо ди лач ким ра то ви ма, у на ве де ном ста ву 
су, исто вре ме но, са др жа ни и раз ло зи због ко јих је про у ча ва ње пи та ња од но-
са др жа ве Ср би је и СПЦ у овом ра ду огра ни че но на про стор ју го и сточ не 
Ср би је. То је, нај пре, због то га што је пчињ ски крај био ср це чет нич ког 
осло бо ди лач ког по кре та за при са је ди ње ње Ста ре Ср би је Кне же ви ни, а 
по том и Кра ље ви ни Ср би ји, као и за то што је ду ша тог по кре та би ла у 
ма на сти ри ма и цр ква ма пчињ ског кра ја. Ње го ва основ на свр ха је би ла са-
мо од бра на од исла ми за ци је и бу га ри за ци је хри шћан ског ста нов ни штва 
на под руч ју европ ског де ла тур ске им пе ри је.

Сто га се, на осно ву на ве де них при ме ра но ви је срп ске исто ри је (крај 
19. и по че так 20. ве ка), мо же за кљу чи ти да је пе ри од не по сред не са рад ње 
из ме ђу др жа ве и СПЦ тра јао ре ла тив но крат ко – од бал кан ских ра то ва до 
осни ва ња Кра ље ви не СХС (1912–1918). Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју 
да он ни је био за сно ван на за ви сно сти Цр кве од др жа ве, већ да је Цр ква 
де ло ва ла не за ви сно од др жа ве, па и су прот но ње ним по ли тич ким ци ље-
ви ма, због че га је је дан број ис так ну тих ин те лек ту а ла ца и при пад ни ка 
вој ске на пу штао др жав ну слу жбу и пре ла зио у ге рил ски осло бо ди лач ки 
по крет срп ског на ро да. 

Од нос др жа ве и Цр кве по но во ожи вља ва тек по чет ком 21. ве ка, а по-
себ но од 2012. ка да Ср би ја по чи ње зва нич но да обе ле жа ва Дан при мир ја 
ко јим је окон чан Пр ви свет ски рат и ти ме – кре ћу ћи се у су срет сто го ди-
шњи ци (2014–2018), по чи ње да об на вља се ћа ње на исто риј ске до га ђа је 
ко ји су се од и гра ли у пчињ ском кра ју.

ПЕ РИ ОД УЗУР ПА ЦИ ЈЕ ЦР КВЕ ОД СТРА НЕ ДР ЖА ВЕ:  
МА НА СТИР – МУ ЗЕЈ И МА НА СТИР – ХО ТЕЛ  

(1969–1994)

Др жа ва је то ком дру ге по ло ви не 20. ве ка два пу та узур пи ра ла ма на-
стир Све тог Про хо ра Пчињ ског. Пр ви пут га је пре тво ри ла у му зеј, а дру-
ги пут у хо тел. Му зеј је осно ван од лу ком Ре пу блич ког се кре та ри ја та за 
обра зо ва ње, на у ку и кул ту ру та да шње ју го сло вен ске ре пу бли ке Ма ке до-
ни је до не том 1969. да се у ма на стир ској тр пе за ри ји Кра ље вог ко на ка по-
ста ви ме мо ри јал ни му зеј Ан ти фа ши стич ког со бра ња на род ног осло бо ђе ња 
Ма ке до ни је (АСНОМ), а за чу ва ра му зе ја по ста ви та да шњи игу ман Пи мен. 
Ина че, тр пе за ри ја у хи је рар хиј ском вред но ва њу обје ка та ма на стир ског 
ком плек са до ла зи од мах по сле цр кве бу ду ћи да пред ста вља про ши ре ни 
са крал ни про стор у ко јем се чи та ју мо ли тве, жи ти ја све тих и оба вља ју 
дру ге бо го слу жбе не рад ње то ком обе до ва ња мо на штва ко је жи ви у ма на-
сти ру. Му зеј је ре но ви ран 1989. и до пу њен раз ли чи тим ме мо ра би ли ја ма 
о за се да њу АСНОМ-а, а за тво рен је 1991. у вре ме рас па да Ју го сла ви је, ка да 
су сви екс по на ти из не ти [Макуљевић 2015: 588–589] и пре не ти на те ри то-
ри ју но ве др жа ве ство ре не у гра ни ца ма бив ше ре пу бли ке. 
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Це ла та си ту а ци ја је ре зул тат за бу не око пој ма Ма ке до ни ја. Она, по 
Цви ји ћу,7 по чи ње тек у но ви је до ба, по сле осло бо ђе ња Ср би је и Грч ке ка да 
су кар то гра фи по че ли да име ном Ср би ја озна ча ва ју са мо осло бо ђе ну, по-
ли тич ку Ср би ју (до Вра ња, ка ко је утвр ђе но на Бер лин ском кон гре су 1878, 
прим. аут.). То је има ло за по сле ди цу да је „сло вен ско ста нов ни штво, у 
свем про стран ству то га про ши ре ног пој ма иден ти фи ко ва но и огла ша ва-
но за бу гар ско” [Ђорђевић 1929: 5]. У та квој си ту а ци ји „по ли ти ча ри су 
по јам Ма ке до ни ја раз вла чи ли по по тре би, ка ко им је кад тре ба ло, а за не-
се не бу гар ске па три о те су га рас те гли до нео прав да них и не до пу ште них 
ди мен зи ја.” Ово се, ка ко ака де мик Ђор ђе вић на во ди, пре све га од но си ло 
на „вр ло ве ли ки део Ста ре Ср би је на ко ји је по јам Ма ке до ни је про ши рен 
и ко ји су Бу га ри, по сво јој уро ђе ној на ви ци, огла си ли као област на ко ју 
има ју пра во” [Ђорђевић 1929: 4–5]8. Иа ко је је дан део те те ри то ри је већ 
1912. при по јен Ср би ји, за јед но са Пчињ ским окру гом у ко јем се на ла зи и 
ма на стир Све ти Про хор Пчињ ски, ова „за бу на” је и то ком Дру гог свет ског 
ра та на ста ви ла да про из во ди по ли тич ке по сле ди це, те се та ко се ди ште 
ма ке дон ског осло бо ди лач ког по кре та 1944. на шло на те ри то ри ји су сед не 
ре пу бли ке Ср би је. Не ула зе ћи ду бље у раз ло ге за фор ми ра ње уну тра шњих 
по ли тич ких гра ни ца Ре пу бли ке Ма ке до ни је у са ста ву Ју го сла ви је ко је 
се не по кла па ју са Цви ји ће вим на во ди ма, ов де ће мо са мо ис та ћи да се и 
по ред то га, ма на стир Све ти Про хор Пчињ ски не дво сми сле но на ла зио на 
те ри то ри ји ре пу бли ке Ср би је ка да је 1969. по ста вље на по ли тич ки кон тек-
сту а ли зо ва на му зеј ска из ло жба у узур пи ра ном ма на стир ском про сто ру. 
И по ред чи ње ни це да у Ма ке до ни ји та ко ђе жи ве Ср би, те да их сва ка по-
ли тич ка гра ни ца одва ја од Ср ба у Ср би ји, овај при мер по ка зу је да је по-
сле рат на Ју го сла ви ја све сно на ста ви ла да одр жа ва „за бу ну” ко ја и да нас 
има по ли тич ке им пли ка ци је. Иа ко је бив ша ју го сло вен ска ре пу бли ка 
Ма ке до ни ја (БЈРМ)9 1991. сте кла не за ви сност ре фе рен ду мом о не за ви сно-
сти од Ју го сла ви је и из не ла све му зеј ске екс по на те из ма на сти ра да би ство-
ри ла сво је на ци о нал не ин сти ту ци је, она и де це ни ја ма на кон то га под но си 
зах тев др жав ним ор га ни ма Ср би је за до зво лу да се у ма на сти ру одр жи цен-
трал на др жав на све ча ност по све ће на се ћа њу на АСНОМ чи ме „за бу на” 
оста је и да ље на де лу.10

Дру га узур па ци ја ма на сти ра од стра не др жа ве од и гра ла се 1988. ка да 
су ло кал не вла сти Оп шти не Бу ја но вац, тек адап ти ра ни ста ри Врањ ски 
ко нак у ма на стир ском на се љу, пре на ме ни ле за по тре бе хо тел ско-уго сти тељ-
ске де лат но сти [Макуљевић 2015: 72]. Ни шта слич но ни је се до го ди ло ни 
у вре ме осман ске вла сти ка да је, с ма њим пре ки дом, ма на стир ско ро 

7 По Цви ји ћу, Ма ке до ни ја се про сти ре ју жно од Ско пља, а у њен са став ула зе кра је ви око 
Охри да, Би то ља, Во де на, Со лу на, Дојра на, Стру ми це, Се ре за и Ка ва ле [Ђорђевић 1929: увод].

8 Да би се бо ље раз у ме ла исто ри ја овог де ла Ср би је, у врањ ском ко на ку ма на сти ра Све-
ти Про хор Пчињ ски по ста вље на је из ло жба књи га и исто риј ских до ку ме на та, укљу чу ју ћи 
и књи гу ака де ми ка Ђор ђе ви ћа, про фе со ра ет но ло ги је и му зе о ло ги је Ет но ло шког се ми на ра 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду на чи јем је че лу све до 1927. био Јо ван Цви јић.

9 На зив је до би ла на зах тев Грч ке ко ја у ме ђу на род ним окви ри ма во ди спор око име на 
ове но во ство ре не др жа ве.

10 Исти зах тев је упу ћен и 2017. то ком те рен ског ис тра жи ва ња за по тре бе овог ра да.
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нео ме та но жи вео као нај зна чај ни је ду хов но сре ди ште овог кра ја. Цр кве не 
вла сти су тек на кон шест го ди на (1994) ус пе ле да по вра те упра ву над овим 
ко на ком.11

На осно ву на ве де них при ме ра ви ди мо да је ма на стир Све тог оца Про-
хо ра не са мо при дру жен дру гим ма на сти ри ма у Ср би ји ко ји су то ком дру-
ге по ло ви не 20. ве ка пре тва ра ни у му зе је, као нпр. Со по ћа ни, Ко виљ, Вој-
ло ви ца и др. [Ђукић 2016: 91–117], не го и да је на дру ге на чи не ко ри шћен 
су прот но сво јој са крал ној при ро ди, ду хов ним вред но сти ма и кул тур но-
-исто риј ском зна ча ју због че га је 1979. про гла шен кул тур ним до бр ом од 
из у зет ног зна ча ја за Ср би ју.12

ТРО НО ЖАЦ ВРЕ МЕ НА И ПЛУ РА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ИДЕН ТИ ТЕ ТА  
(2000–2016)

На кон рас па да Ју го сла ви је, Ср би ја у су о ча ва њу с пи та њем на ци о нал-
ног иден ти те та на и ла зи на мно штво пре пре ка. Пр ва се од но си на на сле-
ђе ни „ју го сло вен ски иден ти тет” као ре зул тат иде о ло ги је ју го сло вен ства 
ко ја је од 1918. (осни ва ње Кра ље ви не СХС) све до осни ва ња Ре пу бли ке 
Ср би је (2006) по ти ски ва ла на ци о нал не иден ти те те у ко рист над на ци о нал-
ног по ли тич ког иден ти те та ју го сло вен ства. Дру ги про блем је се ку ла ри за-
ци ја (одва ја ње др жа ве од цр кве, прим. аут) пра ће на сна жном ате и за ци јом, 
јер је Ју го сла ви ја до ла ском ко му ни ста на власт по сле Дру гог свет ског 
ра та уре ђе на као све тов на др жа ва, а „ко му ни зам, са сво јим уса ђе ним ате-
и змом, по себ но је на сто јао да што је ви ше мо гу ће огра ни чи уло гу ре ли-
ги је у ци вил ном дру штву” [Linc i Ste pan 1998: 292]. 

У ова квом по ли тич ком ам би јен ту до ми на ци је пар ти је над др жа вом 
и дру штвом то ком дру ге по ло ви не 20. ве ка, дру штво је у то ли кој ме ри по-
ли ти зо ва но да се не мо же схва ти ти као „са мо стал на аре на у ко јој де лу ју 
гру пе, по кре ти и по је дин ци ре ла тив но ау то ном ни од др жа ве”, ка ко гра ђан-
ско (ци вил но) дру штво де фи ни шу Линц и Сте пан [Linc i Ste pan 1998: 21]. 
У по гле ду од но са пре ма пра во сла вљу и СПЦ, си ту а ци ја се ни је бит но про-
ме ни ла ни на кон де мо крат ских из бо ра 2000. јер је дан број ор га ни за ци ја 
ци вил ног дру штва оп те ре ћен то та ли тар ним на сле ђем још ни је раз вио 
спо соб ност да то ле ри ше раз ли чи та ми шље ња, вред но сти и иде је, иа ко 
се стал но по зи ва на по сту ла те мо дер не др жа ве – вла да ви ну пра ва, људ ска 
пра ва, плу рал ност и то ле ран ци ју [Bi ser ko 2016: 6]. 

Та кав на чин ми шље ња не при зна је пра во срп ског на ро да да свој на-
ци о нал ни иден ти тет ус по ста ви у тр о ди мен зи о нал ном вре ме ну – про шло, 
са да шње, бу ду ће, већ сва ко про ми шља ње про шло сти про гла ша ва „ре па-
три јар ха ли за ци јом”, „ан ти за пад ња штвом” и от по ром „мо дер но сти”. Осим 
што се ти ме „бит но угро жа ва људ ско до сто јан ство и са мо по што ва ње”, 

11 Ау тор ка ра да је за вре ме бо рав ка у ма на сти ру би ла сме штен у овом ко на ку те се и 
лич но уве ри ла да је уре ђен као хо тел ски обје кат.

12 Ово пи та ње ау тор ка ра да про у ча ва у књи зи (Ка)Ко смо – сту ди је кул ту ре пам ће ња 
и по ли ти ке иден ти те та у Ср би ји (Бе о град 2017) та ко да оно не ће би ти пр о бле ма ти зо ва но 
у овом ра ду.



не у роп си хи ја три ја упо зо ра ва да „пад у вре ме ну, ка да се људ ско по сто ја ње 
сру чи у је дан од ње го вих сег ме на та, пад је у бо лест, би ло ону ду шев ну, 
или мо рал ну, или чак и у ону те ле сну” [Бојанин 2011: 34, 49]. Ти ме се с 
ла ко ћом мо же об ја сни ти мо рал на кри за тран зи ци о ног дру штва јер, ка ко 
до да је Све то мир Бо ја нин, зре ла људ ска по на ша ња, ко ја се, исто вре ме но, 
сма тра ју и мо рал ним, увек се за сни ва ју на од го вор но сти за оба ве зе пре ма 
про шло сти, ко је смо за сно ва ли сво јим на чи ном по сто ја ња, и од го вор но-
сти за обе ћа ња усме ре на ка бу дућ но сти [Бојанин 2011: 48].

Сто га је, на кон рас па да Ју го сла ви је и гу бит ка по ли тич ког иден ти те та 
ју го сло вен ства, ре де фи ни са ње иден ти те та не са мо пра во, већ и оба ве за 
пре ма про шло сти по ти сну тој из јав ног жи во та то ком 20. ве ка. Ове људ ске 
вред но сти, без ко јих не ма ни од го вор но сти за бу дућ ност, уо ста лом, не 
при па да ју са мо срп ском на ро ду, већ и свим дру гим на ро ди ма. Бу ду ћи да 
је дру штво у Ср би ји хе те ро ге но по сво јој струк ту ри (мул ти на ци о нал но, 
мул ти кон фе си о нал но и мул ти кул ту р но), све дру штве не гру пе ула зе у про-
цес тран зи ци је про ми шља њем свог иден ти те та и све се оне пи та ју исто: ко 
смо, шта су од ли ке на ших иден ти те та и ко су ин сти ту ци о нал ни но си о ци 
на ше кул ту ре пам ће ња и исто риј ског се ћа ња. При то ме, је дан иден ти тет не 
мо ра да ис кљу чу је дру ги, па та ко ни но ви по ли тич ки иден ти тет Европ ске 
уни је ко јем Ср би ја те жи у про це су при дру жи ва ња, не мо ра да ис кљу чу је 
на ци о нал не иден ти те те. Ово тим пре јер је „људ ска спо соб ност за ви ше стру-
ки и ком пле мен тар ни иден ти тет, је дан од кључ них чи ни ла ца ко ји омо гу-
ћа ва де мо кра ти ју у мул ти на ци о нал ним др жа ва ма” [Linc i Ste pan 1998: 21].

На кон чи та вог ве ка оспо ра ва ња срп ског на ци о нал ног иден ти те та, 
де лом због иде о ло ги је ју го сло вен ства, а де лом због ан ти ре ли ги о зне кам-
па ње про тив пра во сла вља, срп ски на род у Ср би ји та ко ђе тра га за сво јим 
иден ти те том и пи та се: у ко јој ме ри је пра во сла вље од ли ка срп ског на-
ци о нал ног иден ти те та, ка кав је од нос др жа ве, дру штва и СПЦ по сто јао 
у про шло сти, ка кав по сто ји да нас и ка ко се он мо же уна пре ђи ва ти у бу-
дућ но сти. То на ро чи то бу ду ћи да се, пре ма Кал ху ну [Cal houn 2010], се-
ку ла ри за ци ја не мо же раз у ме ти са мо као пи та ње вер ских сло бо да већ и 
пра ва на кул ту ру, те је као та кво у над ле жно сти кул тур не по ли ти ке. Ово 
по себ но због то га што СПЦ, за хва љу ју ћи сте че ној ау то ке фал но сти и све-
то са вљу, од 13. ве ка ак тив но до при но си про све ћи ва њу и кул ту ри срп ског 
на ро да, због че га да нас пред ста вља не са мо нај ста ри ју вер ску, већ и кул-
тур ну ор га ни за ци ју ко ја и упр кос свим иза зо ви ма се ку ла ри за ци је и атеи-
за ци је, на ста вља да де лу је у гра ђан ској аре ни у Ср би ји. 

С те стра не, ја сно је да про цес „плу ра ли за ци је иден ти те та, од но сно 
ства ра ња мо за и ка раз ли чи тих иден ти те та уну тар ци вил ног дру штва” 
[Kin 2003:134, пре ма Kom šič 2016: 23] мо ра би ти за сно ван на „тро но шцу 
вре ме на” да не би до шло до па да у бо лест, ка ко упо зо ра ва Све то мир Бо-
ја нин. То ис кљу чу је да ље оспо ра ва ње све то сав ског пра во слав ног иден ти-
те та срп ског на ро да и мар ги на ли за ци ју СПЦ, и то не са мо због исто риј-
ске уло ге СПЦ у раз во ју дру штва и др жа ве, већ и за то што пра во слав ни 
срп ски на род оку пљен око сво је Цр кве има гра ђан ско (ци вил но) пра во 
на очу ва ње свог на ци о нал ног, вер ског и кул тур ног иден ти те та. 
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Европ ска уни ја то пра во ни на је дан на чин фор мал но-прав но не оспо-
ра ва. Нај пре, пра во на по др шку на ци о нал ном иден ти те ту јед но је од основ-
них на че ла са вре ме них кул тур них по ли ти ка [Ђукић 2012: 240; Ђу кић 
2016: 15 и сл.] ко је Европ ска уни ја у пот пу но сти пре пу шта др жа ва ма чла-
ни ца ма. След стве но то ме, прин цип „тран сна ци о нал ног др жа вљан ства” 
[Komšič 2016: 24] не ис кљу чу је су ве ре но пра во др жа ва чла ни ца да во де 
кул тур ну по ли ти ку, јер би то на ру ша ва ло дру га два прин ци па на ко ји ма 
је Европ ска уни ја та ко ђе за сно ва на, а то су прин ци пи кул тур ног су ве ре-
ни те та и суп си ди јар но сти [Ђукић 2012: 65]. Ово, на рав но, бу ду ћи да се 
др жа вљан ство од но си на про мен љи ви по ли тич ки иден ти тет др жа ва ко ји 
ни је фик си ран и при ма ран већ ве о ма про мен љив и дру штве но кон стру и сан 
[Linc i Ste pan 1998: 55]. За то др жа ве на ста ју и не ста ју – ка ко ви ди мо и у овој 
сту ди ји. С дру ге стра не, на ци о нал ни иден ти тет се од но си на трај не – им-
пли цит не вер ске и кул тур не вред но сти ко је се пре но се с ге не ра ци је на 
ге не ра ци ју не за ви сно од по ли тич ких гра ни ца др жа ве.13 За то је, за пра во – 
пре ма Уго во ру о функ ци о ни са њу Европ ске уни је (гла ва VI II, чл. 167)14 на 
ко ји се по зи ва пре го ва рач ко по гла вље 26 (обра зо ва ње и кул ту ра), је ди на 
оба ве за у обла сти кул ту ре да ме ђу на род на кул тур на са рад ња бу де за сно-
ва на на по што ва њу на ци о нал не и ре ги о нал не раз ли чи то сти др жа ва чла-
ни ца, исто вре ме но ста вља ју ћи у пр ви план за јед нич ку кул тур ну ба шти ну. 
Њен зна ча јан део чи ни и пра во слав на кул ту ра, не са мо срп ског на ро да већ 
и дру гих пра во слав них на ро да у зе мља ма у окру же њу, од ко јих су не ке већ 
чла ни це Евр оп ске уни је (Ру му ни ја, Бу гар ска, Грч ка). При том, ЕУ по себ-
но ис ти че да са рад ња до при но си уна пре ђе њу зна ња и ши ре њу кул ту ре и 
исто ри је европ ских на ро да, па се стиг ма ти за ци ја пра во слав не кул ту ре у 
Ср би ји са ста но ви шта кул тур не по ли ти ке не мо же дру га чи је раз у ме ти 
не го као на сле ђе то та ли тар ног ре жи ма и ње го вог уро ђе ног ате и зма. Ово 
сто га јер је кул тур на по ли ти ка јав на прак тич на по ли ти ка др жав них ор га-
на упра ве за сно ва на на кул тур ном су ве ре ни те ту др жа ве. У том сми слу на 
њу при мар но ути чу уну тра шњи кул ту ро ло шки фак то ри, иа ко се не дво-
сми сле но мо гу иден ти фи ко ва ти и спо ља шњи ге о по ли тич ки ути ца ји ко је 
ни смо про у ча ва ли у овом ра ду, пре све га по ла зе ћи од те о риј ских раз ли ка 
из ме ђу кон крет не ак тив но сти прак тич не по ли ти ке (po licy) и ап стракт не 
по ли тич ке иде је и иде о ло ги је (po li tics). Деј ство ове дру ге „по ли ти ке” на 
пр ву, ме ђу тим, огра ни че но је бу ду ћи да од ре ђе не по ли тич ке иде је мо ра ју 
би ти по твр ђе не кон крет ним од лу ка ма на ко ји ма се за сни ва ју прак тич не 
по ли ти ке у обла сти кул ту ре. У су прот ном, иде о ло шки ста во ви пред ста-
вља ју са мо им пли цит ни вред но сно-идеј ни оквир де ло ва ња по себ них дру-
штве них гру па ко ји не ма ди рект ног ути ца ја на јав ну кул тур ну по ли ти ку.

Ко нач но, тре ба има ти у ви ду и „бо ле сти” по је ди на ца и дру штва, на 
ко је не ука зу је са мо Бо ја нин, већ, та ко ђе и Линц и Сте пан од чи јег смо ста-
ва и по шли у раз ма тра ње од но са др жа ве, дру штва и Пра во слав не цр кве. 
Они и са ми упо зо ра ва ју да ма сов на се ку ла ри за ци ја и одва ја ње од ре ли ги је 

13 На рав но, цр ква та ко ђе има соп стве ни иден ти тет, али то пи та ње из ла зи из окви ра 
овог ра да.

14 [Con so li da ted ver sion of the Tre aty on the fun cti o ning of the Eu ro pean Union, pp. 121–122]. 

12



мо гу осла би ти де мо крат ско дру штво јер „ре ли ги ја, цр кве и до бро вољ не 
гру пе по ве за не с њи ма игра ју зна чај ну уло гу у по ве зи ва њу љу ди, ар ти ку-
ли са њу мо рал них ста во ва (што че сто има и по ли тич ких им пли ка ци ја) и 
по ма га њу код ор га ни зо ва ња раз ли чи тих ин те ре са” [Linc i Ste pan 1998: 293]. 
Слич но за кљу чу је и Кал хун у сту ди ји По нов но про ми шља ње се ку ла ри
зма, јер пра во слав на кул ту ра, по ред екс пли цит них умет нич ких из ра за, 
увек под ра зу ме ва и им пли цит не мо рал не вред но сти и иде је пра во сла вља.

ЗА КЉУ ЧАК: БО ГАТ СТВО КО ЈЕ ТРЕ БА РАЗ ВИ ЈА ТИ

У по гле ду на ци о нал ног иден ти те та, си ту а ци ја је по чет ком 21. ве ка 
да ле ко не по вољ ни ја не го што је би ла то ком 19. и по чет ком 20. ве ка ка да 
је срп ски на род имао ја сну свест о на ци о нал ној при пад но сти те во дио 
осло бо ди лач ке ра то ве са мо с јед ним раз ло гом: да ус по ста ви др жав ни и 
кул тур ни су ве ре ни тет и очу ва свој на ци о нал ни иден ти тет. Па и у том 
пе ри о ду не ма до ка за о за ви сно сти пра во слав ног хри шћан ства од др жа ве, 
већ пот пу но су прот но, ре зул та ти ис тра жи ва ња ука зу ју на не за ви сност и 
ау то но ми ју ко ју је СПЦ – упр кос стра да њи ма и свим иза зо ви ма, ус пе ла 
да очу ва до да на шњих да на.

Ово из раз ло га што су ре пре сив ни по ли тич ки фак то ри (иде о ло ги ја 
ју го сло вен ства од 1918, се ку ла ри за ци ја и ате и за ци ја од 1945) по ти сну ли 
пра во сла вље из јав ног жи во та у сфе ру при ват но сти, те оно ско ро чи тав 
век ни је пред ста вља ло иден ти фи ка тор на ци о нал ног иден ти те та срп ског 
на ро да. То ком рас па да Ју го сла ви је та кав то та ли тар ни од нос пре ма пра-
во сла вљу и Срп ској пра во слав ној цр кви на ста вљен је дру гим сред стви ма, 
те у том сми слу не са мо да не ма ем пи риј ских до ка за о на вод ном пра во-
слав ном на ци о на ли зму Срп ске пра во слав не цр кве, не го ви ди мо да је она 
то ком чи та вог 20. ве ка би ла жр тва иде о ло ги ја ју го сло вен ства, ко му ни-
стич ког ате и зма и ет нич ких на ци о на ли за ма но во ство ре них др жа ва у 
окру же њу. 

У Ср би ји се та кав од нос пре ма пра во сла вљу из не ка да шње пар тиј ске 
др жа ве ко ја је до ми ни ра ла дру штвом, пре се лио у део ци вил ног дру штва 
ко ји сво јим по ли тич ким де ло ва њем у про це су тран зи ци је ка де мо кра ти ји 
те жи да пре у зме уло гу не ка да шње пар ти је. Та ко оно, и са мо оп те ре ће но 
то та ли тар ним на сле ђем, не кри тич ки пре у зи ма нео сно ва не те о риј ске 
спе ку ла ци је о за ви сно сти Цр кве од др жа ве и ње ном до при но су раз во ју 
„на ци о на ли зма у пост ко му ни стич ким зе мља ма”. Сто га пра во сла вље, иа ко 
ви ше ни је под уда ром ко му ни зма и ње го вог уро ђе ног ате и зма, на кон де мо-
крат ских из бо ра у Ср би ји 2000. до ла зи под удар ци вил ног дру штва, што 
са ста но ви шта кул тур не по ли ти ке пред ста вља иза зов де мо кра ти за ци ји 
на сле ђе ног пост то та ли тар ног кул тур ног си сте ма. 

Основ ни пред у слов пло до но сне са рад ње из ме ђу др жа ве и Цр кве је 
да гра ђан ско (ци вил но) дру штво на ста ви да се раз ви ја као аре на ка кву де-
фи ни шу Линц и Сте пан. То зна чи да се одво ји од по ли тич ке аре не и по-
ста не аре на у ко јој дру штве не гру пе со ли дар но из ра жа ва ју вред но сти и 
иде је у ко је ве ру ју. Ка ко у тој аре ни де лу ју раз ли чи те дру штве не гру пе, 
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раз ли чи те су и вред но сти у ко је ве ру ју, али то са мо пред ста вља бо гат ство 
раз ли чи то сти ко је тре ба очу ва ти и раз ви ја ти у скла ду са за ко ном и де мо-
крат ским вред но сти ма ко ји ма те жи дру штво у тран зи ци ји. 

Део те аре не гра ђан ског дру штва је и пра во слав на хри шћан ска за јед-
ни ца ве ћин ског срп ског на ро да оку пље на око СПЦ ко ја у се ку лар ној др жа ви 
има ау то но ми ју као и дру ге при зна те цр кве у Ср би ји. У том слу ча ју, ау то-
но ми ја под ра зу ме ва са по сто ја ње, тј. ко ег зи стен ци ју број них ак те ра дру-
штве ног жи во та у јав ном про сто ру. При то ме се о се ку ла ри за ци ји не мо же 
ми сли ти са мо са ста но ви шта одва ја ња др жа ве и Цр кве и од су ства Цр кве 
у упра вља њу др жа вом, већ и са ста но ви шта њи хо ве са рад ње и при су ства 
Цр кве у јав ном и кул тур ном жи во ту.

Вла да ви на пра ва у де мо крат ски уре ђе ној др жа ви, да кле, ни је са мо 
пра во већ и оба ве за свих уче сни ка у про це су де мо крат ске кон со ли да ци је. 
За плу ра ли за ци ју иден ти те та и ства ра ње мо за и ка раз ли чи тих иден ти те-
та уну тар ци вил ног дру штва – пре ма Ки ну, по треб но је да се сви ак те ри 
гра ђан ског дру штва ме ђу соб но ува жа ва ју и по шту ју. То је иза зов на ко ји 
тек тре ба од го во ри ти та ко да се из бег ну бар оне зам ке о ко је се Ср би ја 
са пли та ла то ком 20. ве ка. 

Са ста но ви шта кул тур не по ли ти ке, основ на зам ка је из бор из ме ђу 
по ли тич ког и на ци о нал ног иден ти те та јер гу би из ви да тр о ди мен зи о нал-
ност, ви ше стру кост и ком пле мен тар ност иден ти те та, што је је дан од 
кључ них чи ни ла ца ко ји омо гу ћа ва де мо кра ти ју у мул ти на ци о нал ној, 
мул ти кон фе си о нал ној и мул ти кул ту р ној др жа ви ка ква је Ср би ја. 

ЗА ХВАЛ НОСТ

Рад је на стао у окви ру на уч ноис тра жи вач ког про јек та „Иден ти тет и 
се ћа ње: тран скул ту рал ни тек сто ви драм ских умет но сти и ме ди ја” (Ср би ја: 
1989–2015) бр. 178012 Фа кул те та драм ских умет но сти (Уни вер зи тет умет-
но сти у Бе о гра ду) ко ји фи нан си ра Ми ни стар сто про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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SUM MARY: The pa per in ve sti ga tes the re la ti on ship bet we en the sta te, so ci ety and 
Ser bian Ort ho dox Chu rch in 19th and 20th cen tury, con si de red from the stand po int of na-
ti o nal iden tity, as a ba sic prin ci ple of con tem po rary cul tu ral po li ci es. The aim of the pa per 
is to iden tify si mi la ri ti es and dif fe ren ces in three in ter sec ting po ints in ti me in the re la-
ti on ship bet we en sta te and church, as well as lo ok at pos si bi li ti es and ob stac les for the ir 
co o pe ra tion in the con text of de moc ra tic tran si tion and con so li da tion of so ci ety in Ser bia, 
fol lo wing the dis so lu tion of Yugo sla via. The the o re ti cal ex plo ra ti on sta rts from the po si-
tion that Ort ho dox Chri sti a nity, as it is “de pen dent on the sta te and con cept of na ti o nal 
chu rch”, is a so ur ce of na ti o na lism and ob stac le to de moc racy, ba sed on which a num ber 
of in tel lec tu als and ci vil or ga ni za ti ons in Ser bia are aga inst ac cep tan ce of Ort ho dox 
Chri sti a nity as an iden ti fi er of na ti o nal iden tity of post-to ta li ta rian so ci ety in Ser bia. 
Qu a li ta ti ve em pi ri cal re se arch that in ve sti ga ted the star ting the o re ti cal as sump ti ons is 
ba sed on the ca se study of Pči nja co unty in the So uth East of Ser bia, which is a re li gi o us, 
cul tu ral and po li ti cal cen tre of this part of Ser bia, with mo na stery Sa int Pro hor Pčinj ski 
lo ca ted in its cen tre. The re sults of re se arch de mon stra ted that re pres si ve po li ti cal fac tors 
su pres sed Ort ho dox Chri sti a nity from the pu blic li fe, thus the re is no em pi ri cal evi den ce 
of “Ort ho dox na ti o na lism”, and in stead we can ob ser ve that thro ug ho ut 20th cen tury the church 
was a vic tim of ide o lo gi es of Yugo sla via, Com mu nist at he ism and et hni cal na ti o na lisms of 
the newly esta blis hed co un tri es in the re gion. In Ser bia, this type of re la ti on ship to wards 
Ort ho dox Chri sti a nity mo ved from for mer party sta te that do mi na ted the so ci ety in to a 
sec tion of ci vil so ci ety, who se po li ti cal ac ti vi ti es tend to over ta ke the ro le of for mer Com-
mu nist party. This part of ci vil so ci ety, as it is bur de ned with to ta li ta rian he ri ta ge it self, 
ba ses its po li ti cal at ti tu des on the em pi ri cally un fo un ded the o re ti cal spe cu la ti ons, which 
is why, de spi te its ef forts, it re pre sents a chal len ge to the de moc ra ti za tion of in he ri ted 
post-to ta li ta rian cul tu ral system and an ob stac le for Ser bian Ort ho dox Chri stian com mu-
nity to re a li ze its de moc ra tic right to free ex pres si on of va lu es and ide as in which it be li e ves. 

KEYWORDS: de moc ra tic con so li da tion, sta te, so ci ety, cul tu ral po licy, na ti o nal 
iden tity, Ser bian Ort ho dox Chu rch
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ФАК ТО РИ ОП СТАН КА РУ СИН СКЕ  
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СА ЖЕ ТАК: Од сре ди не 18. ве ка, тј. од вре ме на ка да су се до се ли ли 
у ове кра је ве па до Пр вог свет ског ра та, Ру си ни су до ми нант но би ли фар-
ме ри. Вре ме ном су на пре до ва ли у еко ном ском, на ци о нал ном и кул тур ном 
жи во ту. Ау тор у ра ду на сто ји да ука же на фак то ре ко ји да нас, на по чет ку 
21. ве ка, до при но се да ма ла ру син ска по пу ла ци ја у Вој во ди ни (Ср би ји) (по 
по след њем по пи су 14.246 при пад ни ка) очу ва сво је исто риј ско-кул тур но 
на сле ђе и раз ви ја то што има да нас – пре по зна тљи ви кул тур ни и на ци о нал-
ни иден ти тет.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ру си ни у Ср би ји, ру син ски је зик, обра зов на вер ти-
ка ла, Гр ко ка то лич ка цр ква, кул ту ра, на ци о нал не за јед ни це (ма њи не) 

Ве ко ви ма су Ру си ни / Ру шња ки (Ру сна ки) жи ве ли у гра ни ца ма Угар ске. 
Жи ве ли су у се ве ро и сточ ним жу па ни ја ма уга р ске кра ље ви не, тач ни је у 
Зем пли ну, Ша ри шу, Аба уј-Тор ни, Бор шо ду, Са бол чу, Ужу, Уго чи, Ма ра-
ма ро шу и Ге ме ру. Ве ћи на тих жу па ни ја су да нас у ис точ ној Сло вач кој, а 
дру ге у Ма ђар ској, Укра ји ни и Ру му ни ји [Фејса 2000; 2010]. 

По сле по ра за и по вла че ња Ото ман ске им пе ри је из Бач ке, Сре ма и 
Ба на та 1699–1718, ау стро у гар ским вла сти ма би ло је по треб но ви ше ста-
нов ни штва на ју гу сво је др жа ве па су под сти ца ле ко ло ни за ци ју Не ма ца, 
Ма ђа ра, Сло ва ка и др., као и Ру си на [Gavrilović 1977: 153]. Пр ве гру пе 
Ру си на по че ле су се се ли ти из сво је по стој би не у кар пат ским пла ни на ма, 
на југ, у Бач ку пре око 270 го ди на. Слу жбе но, пре се ља ва ње је одо бре но 
пот пи си ва њем два уго во ра ‒ 1751. го ди не на пу ста ру Ве ли ки Кр стур и 
1763. го ди не у се ло Ку цу ра [Лаб ош 1979]. 

Иа ко ма ло број ни и без зна чај ни јих ве за са сво јим су на род ни ци ма из 
„ста рог кра ја”, за хва љу ју ћи то ме што су по сле при са је ди ње ња Сре ма, Ба-
на та, Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји 1918. го ди не [Његован 1993; 2004], 
оства ре ног уз по др шку и њи хо вих за ступ ни ка на Ве ли кој скуп шти ни 



Вој во ди не при зна ти као ма њи на сло вен ског по ре кла, Ру си ни су очу ва ли 
сво је исто риј ско-кул тур но на сле ђе [Хорњак 2006: 26]. 

Пр ва кул тур но-про свет на ор га ни за ци ја – Ру син ско на род но про свет-
но дру штво, до не ла је од лу ку да се сва ко днев ни го вор Ру си на (не ру ски 
или укра јин ски) ко ри сти у обра зо ва њу, кул тур ном жи во ту и штам пи. Ова 
од лу ка би ла је ба зи ра на на чи ње ни ци да су књи ге ре ли ги о зног и књи жев-
ног ка рак те ра већ би ле об ја вљи ва не на том је зи ку [Medješi 1993: 146]. Ова 
ор га ни за ци ја је, по ред књи га, ка лен да ра и уџ бе ни ка, об ја ви ла и нај у ти цај-
ни ју књи гу тог вре ме на ‒ пр ву ру син ску гра ма ти ку Ха ври ји ла Ко стељ ни ка 
– Гра ма ти ка ба чваньск ору скей бе ше ди [Костельник 1923].

Те шко је раз у ме ти ка ко је јед на та ко ма ла по пу ла ци ја (пре ма по след њем 
по пи су из 2011. го ди не у Ре пу бли ци Ср би ји би ло је 14.246 при пад ни ка 
ру син ске на ци о нал не за јед ни це) ус пе ла да очу ва свој је зик, ве ру, шко ле, 
оби ча је – украт ко, сво је на ци о нал но би ће кроз ви ше од два и по ве ка. У 
овом ра ду на сто ји мо да ука же мо на чи ни о це ко ји ути чу да се ру син ска 
за јед ни ца очу ва и да ука же мо на пе р спек ти ве ње ног оп стан ка. 

ЧИ НИ О ЦИ ОП СТАН КА

1. Обра зов на вер ти ка ла на ру син ском је зи ку. Као по себ но зна ча јан 
фак тор очу ва ња ру син ског иден ти те та ви ди мо по сто ја ње обра зов не вер-
ти ка ле – од пред школ ског до ви со ког обра зо ва ња [Фейса 2006; 2009].

По че ци пред школ ског обра зо ва ња на ру син ском је зи ку мо гу да се 
пра те од по чет ка 20. ве ка – од 1903. го ди не у Ру ском Кр сту ру и од 1905. 
у Ку цу ри.

Ја сли це, про ду жен бо ра вак и вас пит не гру пе за при пре ма ње де це у 
шко лу по сто је у Ру ском Кр сту ру. Обра зов не гру пе у ко ји ма се де ца при пре-
ма ју за шко лу на ру син ском је зи ку и про ду жен бо ра вак за пред школ ску 
де цу по сто је у Ку цу ри и Ђур ђе ву [Яким 2009: 25‒26]. 

По че ци школ ског обра зо ва ња на ру син ском је зи ку мо гу да се пра те 
од сре ди не 18. ве ка – од 1753. го ди не у Ру ском Кр сту ру и од 1765. го ди не 
у Ку цу ри.

По ред ре дов не на ста ве (сви пред ме ти) на ру син ском је зи ку од 1. до 
8. раз ре да у Ру ском Кр сту ру, Ку цу ри и Ђур ђе ву, у дру гим ру син ским 
сре ди на ма где због ма лог бро ја уче ни ка не ма мо гућ но сти ор га ни зо ва ња 
ре дов не на ста ве на ру син ском је зи ку, ор га ни зу је се из у ча ва ње ру син ског 
је зи ка с еле мен ти ма на ци о нал не кул ту ре. Пред мет је из бор ни и за сту пљен 
је с два ча са не дељ но. Он је за сту пљен у Бач кој То по ли, Го спо ђин ци ма, 
Ку ли, Но вом Са ду, Но вом Ора хо ву, Пе тро ва ра ди ну, Са ви ном Се лу, Срем-
ској Ка ме ни ци, Срем ској Ми тро ви ци, Су бо ти ци, Ве тер ни ку, Вр ба су и у 
Ши ду с по себ ним оде ље њи ма у Ба чин ци ма, Бер ка со ву и Би кић До лу. 
Уку пан број ме ста до ла зи до 16 а ви ше од 330 уче ни ка је об у хва ће но њи ме 
[Яким 2009: 27]. Оп шти тренд је да се број уче ни ка у шко ла ма с ре дов ном 
на ста вом сма њу је а број уче ни ка у шко ла ма с не го ва њем уве ћа ва. Ми ни-
стар ство про све те има раз у ме ва ња па се оде ље ња фор ми ра ју и за пет 
уче ни ка (нпр. у Ку цу ри).
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Гим на зи ја „Пе тро Ку змјак” у Ру ском Кр сту ру обез бе ђу је пот пу но 
обра зо ва ње на сред њо школ ском ни воу на ру син ском је зи ку од 1970. го-
ди не. То је је ди на сред ња шко ла у све ту на ру син ском је зи ку. Има ин тер-
нат ски сме штај за уче ни ке и због то га је мо гу ће да се упи шу не са мо де ца 
из Ср би је већ и из дру гих зе ма ља где жи ве Ру си ни. 

Од сек за ру си ни сти ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду по-
ти че од Лек то ра та за ру син ски је зик ко ји је осно ван 1972. го ди не (од 1981. 
го ди не – Ка те дра за ру син ски је зик и књи жев ност). Од сек пред ста вља 
нај ви ши ни во обра зо ва ња на ру син ском. Но ви ку ри ку лум Од се ка за ру си-
ни сти ку, ба зи ран на Бо лоњ ској де кла ра ци ји, акре ди то ван је 2008. го ди не. 

Пре ко 50 сту де на та до са да је ди пло ми ра ло на Од се ку за ру си ни сти ку, 
је дан је ма ги стри рао а два су док то ри ра ла. Од њих се оче ку је да бу ду 
ли де ри кул тур но-обра зов ног жи во та Ру си на у Ср би ји у пр вој по ло ви ни 
21. ве ка. 

Но ви ку ри ку лум је омо гу ћио и ор га ни зо ва ње ма стер ских сту ди ја. 
Пет на ест сту де на та је до сад од бра ни ло ма стер ра до ве. Ве ћи на ма стер ра-
до ва ба ви се те ма ти ком из ру син ског је зи ка и пред ста вља ју зна ча јан до-
при нос лин гви стич кој ру си ни сти ци. Сво јим за кључ ци ма они по твр ђу ју 
да је по ре кло ру син ског је зич ког си сте ма мо гу ће пра ти ти до оп ште сло вен-
ског је зи ка [Рамач 2002] и да овај ми кр о је зик, ка ко га тре ти ра Алек сан дар 
Ду ли чен ко [2009], пред ста вља је зик с ау тен тич ним и ста бил ним уну тра-
шњим си сте мом и пре по зна тљи вим ка рак те ри сти ка ма [Фейса 2013; 2017]. 

2. Апо стол ски ег зар хат за гр ко ка то ли ке у Ср би ји и Цр ној Го ри. Ка да 
се хри шћан ска цр ква по де ли ла, по сле 1054. го ди не, Ру си ни су оста ли у 
ис точ ној, пра во слав ној сфе ри, но ми нал но под ју рис дик ци јом еку мен ског 
па три јар ха у Кон стан ти но по љу. Од ства ра ња Уни јат ске цр кве, то јест од 
ства ра ња Ис точ не хри шћан ске цр кве у уни ји са Ри мом, из ме ђу 1596. и 
1646. го ди не, уни ја ти ма је до пу ште но да за др же ис точ ни об ред и тра ди-
ци је, али су мо ра ли при зна ти па пу у Ри му, а не еку мен ског па три јар ха у 
Кон стан ти но по љу, као вр хов ног по гла ва ра њи хо ве цр кве. Због то га, од 17. 
ве ка, кар пат ски Ру си ни би ли су или пра во слав ни или уни ја ти. Го ди не 
1772. уни ја ти су пре и ме но ва ни у гр ко ка то ли ке. 

Ру си ни су осно ва ли па ро хи је убр зо по до се ља ва њу у Бач ку. Цр кве су 
из гра ди ли са мо не ко ли ко го ди на по сле на се ља ва ња Кр сту ра и Ку цу ре. 
Ру ско кр стур ска и Ку цур ска па ро хи ја би ле су укљу че не у Кри же вач ку 
епа р хи ју за гр ко ка то ли ке 1777. го ди не. У окви ру па ро хи ја де ло ва ла је кон-
фе си о нал на шко ла ‒ у Ру ском Кр сту ру до 1898. го ди не, а у Ку цу ри до 1921. 
Цр кве на гр ко ка то лич ка тра ди ци ја по мо гла је Ру си ни ма да ста би ли зу ју 
вред но сти ко је до слов но ни су би ле ме ња не од по чет ка до се ља ва ња до 
Пр вог свет ског ра та. 

Го ди не 2003. осно ван је Апо стол ски ег зар хат за гр ко ка то ли ке у Ср би-
ји и Цр ној Го ри, а пр ви и са да шњи ег зарх је вла ди ка др Ге о р гиј Џу џар. 
Апо стол ски ег зар хат за гр ко ка то ли ке у Ср би ји и Цр ној Го ри са сто ји се 
од сле де ћих па ро хи ја: Ба чин ци, Бе о град, Бер ка со во, Би кић До, Вр бас 1, 
Вр бас 2, Го спо ђин ци, Ђур ђе во, Ин ђи ја, Ку ла, Ку цу ра, Мар ко вац, Но ви 
Сад, Но во Ора хо во, Ру ски Кр стур, Срем ска Ми тро ви ца, Су бо ти ца, Шид, 
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а фор ми ра ју се па ро хи је у Бач кој То по ли и Вр шцу [Яким 2009: 67]. Хо до-
ча снич ко ме сто Апо стол ског ег зар ха та је Во ди ца у Ру ском Кр сту ру.

Не спор но је да Апо стол ски ег зар хат, тј. цр ква ге не рал но, до при но си 
очу ва њу не са мо хри шћан ских вред но сти, не го и очу ва њу ру син ског је-
зи ка и тра ди ци је. Апо стол ски ег зар хат нпр. об ја вљу је ме сеч ни ча со пис 
Дзво ни и не ко ли ко књи га го ди шње. 

3. На ци о нал ни са вет ру син ске на ци о нал не ма њи не. На ци о нал ни са-
ве ти на ци о нал них ма њи на пред ста вља ју об лик кул тур не ау то но ми је 
на ци о нал них ма њи на и функ ци о нал не де цен тра ли за ци је. У прав ни си стем 
су уве де ни 2002. го ди не до но ше њем За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да 
на ци о нал них ма њи на. Пре ма чла ну 19. ста ву 1 За ко на при пад ни ци на ци-
о нал них ма њи на мо гу иза бра ти на ци о нал не са ве те ра ди оства ри ва ња 
пра ва на са мо у пра ву у обла сти слу жбе не упо тре бе је зи ка и пи сма, обра-
зо ва ња, ин фор ми са ња и кул ту ре. На ци о нал ни са ве ти се фи нан си ра ју из 
бу џе та на раз ли чи тим ни во и ма ор га ни зо ва ња јав не вла сти и из до на ци ја. 
На ци о нал не са ве те из свог бу џе та фи нан си ра Ре пу бли ка Ср би ја и Ау то-
ном на По кра ји на Вој во ди на, као и по је ди не ло кал не са мо у пра ве. 

За кон о на ци о нал ним са ве ти ма до нет је 2006. го ди не. Ге не рал но го-
во ре ћи, На ци о нал ни са вет ру син ске на ци о нал не ма њи не до био је мо гућ-
ност, али и оба ве зу да ко о р ди ни ра и бри не о при ме ни ма њин ских пра ва 
у обла сти ма обра зо ва ња, кул ту ре, ин фор ми са ња и у обла сти слу жбе не 
упо тре бе је зи ка и пи сма [Яким 2009: 18]. 

4. За вод за кул ту ру вој во ђан ских Ру си на. За вод је осно ван као јав на 
уста но ва на осно ву за јед нич ке Од лу ке Скуп шти не Ау то ном не По кра ји не 
Вој во ди не и На ци о нал ног са ве та ру син ске на ци о нал не ма њи не, на осно ву 
Ста ту та Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не, За ко на о јав ним слу жба ма и 
За ко на о за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на. 

Глав ни циљ За во да је по ма га ње у оства ри ва њу и афи р ми са њу из у зет ног 
ква ли те та кул ту ре вој во ђан ских Ру си на у нај ши рем сми слу. Свој про грам 
оства ру је кроз до ку мен тар но-ин фор ма тив ни про грам, раз вој но-ис тра жи-
вач ки про грам и про грам за ме ђу на род ну са рад њу и са рад њу с удру же-
њи ма гра ђа на, не вла ди ним ор га ни за ци ја ма, ло кал ним са мо у пра ва ма и 
дру гим уста но ва ма. За вод же ли да по диг не кул тур ни ни во ау то ра и пу-
бли ке и да по ве же ру син ски кул тур ни си стем с ло кал ним, ре ги о нал ним, 
по кра јин ским и европ ским си сте ми ма [Яким 2009: 32]. За вод за кул ту ру 
вој во ђан ских Ру си на осно ван је 2008. го ди не са се ди штем у Но вом Са ду.

5. Ру син ско на род но по зо ри ште „Пе тро Ри знић Ђа ђа”. Ру син ско на-
род но по зо ри ште, за сно ва но на ве ков ној по зо ри шној тра ди ци ји код Ру-
си на, са се ди штем у Ру ском Кр сту ру, сте кло је ста тус про фе си о нал ног 
ру син ског по зо ри шта. Го ди шње при пре ми јед ну или две ре пре зен та тив не 
по зо ри шне пред ста ве с ко ји ма на сту па у зе мљи и ино стран ству. 

Јед на од нај зна чај ни јих ка рак те ри сти ка Ру син ског на род ног по зо ри-
шта Пе тро Ри знић Ђа ђа је та што мно го мла дих уче ству ју у по зо ри шној 
и му зич ко-сцен ској ак тив но сти ин сти ту ци је. 

6. Ра зно вр сна из да вач ка ак тив ност. Да нас по сто ји не ко ли ко ру син-
ских из да ва ча и но вих ру син ских ча со пи са. Но вин ско-из да вач ка уста но ва 
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„Ру ске сло во” из Но вог Са да ни је ви ше је ди ни из да вач, као што је био 
слу чај сре ди ном 20. ве ка. 

НИУ „Ру ске сло во” об ја вљу је не дељ не но ви не Ру ске сло во (на 40 стра-
на, и у ти ра жу од 2.300 при ме ра ка), де чи ји ме сеч ни ча со пис За храд ка (на 
24 стра не, и у ти ра жу од 1.200 при ме ра ка), ча со пис за књи жев ност, кул-
ту ру и умет ност Шве тлосц (об ја вљу је се јед ном у два ме се ца, на 24 стра не, 
у ти ра жу од 400 при ме ра ка), Ру ски ка лен дар (на 400 стра на, и у ти ра жу 
од 2.500 при ме ра ка) и не ко ли ко књи га го ди шње. 

Дру ги ве о ма зна ча јан из да вач је За вод за из да ва ње уџ бе ни ка из Бео-
гра да – Оде ље ње у Но вом Са ду. Ру син ска ре дак ци ја (осно ва на 1965. го ди не) 
об ја ви ла је до са да око 1.000 на сло ва [Сабо 2008: 323]. 

Као из да ва чи по ја вљу ју се и Апо стол ски ег зар хат за гр ко ка то ли ке у 
Ср би ји и Цр ној Го ри (в. 2), За вод за кул ту ру вој во ђан ских Ру си на (в. 4), 
Дру штво за ру син ски је зик, књи жев ност и кул ту ру из Но вог Са да (Stu dia 
Rut he ni ca), Ма ти ца ру син ска из Ру ског Кр сту ра (Ру снак) и Кул тур но-про-
свет но дру штво ДОК из Ку цу ре (Eрато над Ку цу ром). 

7. Елек трон ски ме ди ји. По сто ја ње ра дио, те ле ви зиј ског и ин те р нет 
еми то ва ња је, сма тра мо, из у зет но зна чај но на по чет ку 21. ве ка.

Ра дио Но ви Сад (ко ји је по чео с ра дом 1949. го ди не) го ди шње еми-
ту је око 1.500 ча со ва ра дио про гра ма на ру син ском. Сва ке не де ље има че-
ти ри са та го вор ног или му зич ког про гра ма на ру син ском је зи ку, ко ји се 
до пу ња ва ју с не ко ли ко по себ них про гра ма то ком сва ке го ди не, као нпр. 
по кри ва ње ва жних кул тур них до га ђа ја и бо го слу же ња ве за на за зна чај не 
пра зни ке. У про се ку еми ту је се шест и по са ти про гра ма на ру син ском 
је зи ку днев но.

Те ле ви зи ја Вој во ди не (ко ја је по че ла с ра дом 1975. го ди не) еми ту је 
143 ча са ТВ про гра ма на ру син ском је зи ку го ди шње. Пет пу та не дељ но 
еми ту ју се ве сти од 10 ми ну та на ру син ском, а не де љом је еми си ја ма га-
зин ског ти па ко ја тра је 60 ми ну та. Има и не ко ли ко дру гих по себ них про-
гра ма ко ји се еми ту ју то ком го ди не. У про се ку еми ту је се око 262 ми ну та 
про гра ма на ру син ском је зи ку не дељ но [Яким 2009: 63].

По ред Јав ног сер ви са, ру син ска на ци о нал на за јед ни ца има и ин фор-
ма тив не ре дак ци је у Ку ли, Вр ба су, Бач кој То по ли и Ши ду. 

Ин тер нет је из у зет но зна ча јан из вор ин фор ма ци ја ка ко за вој во ђан-
ске Ру си не та ко и за кар пат ске Ру си не уоп ште.

У окви ру НИУ „Ру ске сло во” де лу је аген ци ја за днев не ве сти на зва на 
Rut hen press. Она еми ту је ве сти сва ког да на из у зев не де ље.

По сто ји не ко ли ко сај то ва ко ји су по све ће ни вој во ђан ским Ру си ни ма.1 
8. Кул тур не ор га ни за ци је и ма ни фе ста ци је. Да нас се нај ши ра кул тур-

на ак тив ност ру син ске на ци о нал не за јед ни це оства ру је у окви ру два де се так 
не по ли тич ких, кул тур но-про свет но-умет нич ких ор га ни за ци ја и ин сти-
ту ци ја. На ци о нал но гле да но, нај зна чај ни је кул тур но-про свет не ор га ни за-
ци је су: Ма ти ца ру син ска, осно ва на 1945. го ди не, об но вље на 1990. го ди не 

1 Е-адре са На ци о нал ног са ве та ру син ске на ци о нал не ма њи не је www.ru si ni.rs ; За во да 
за кул ту ру вој во ђан ских Ру си на – www.za vod.rs ; и Ма ти це ру син ске – www.ru ska mat ka.or g. 
И не ка удру же ња гра ђа на, као и не ки по је дин ци, има ју сво је сај то ве.
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у Ру ском Кр сту ру; Дру штво за ру син ски је зик, књи жев ност и кул ту ру, 
осно ва но 1970. го ди не у Но вом Са ду; Кул тур но-про свет но дру штво „ДОК” 
– Ку цу ра, осно ва но 2006. го ди не у Ку цу ри. Кул тур не ор га ни за ци је (удру-
же ња гра ђа на) на ла зе се још у Но вом Са ду (Ру син ско кул тур но-про свет-
но дру штво, „Ма ти ца” – Дру штво Ру си на Но вог Са да – Вој во ди не, Фо рум 
мла дих Ма ти це ру син ске, НВО Ру син ски фо рум „ГЕА”), Ку цу ри (КУД 
„Же тва”, Ет но клуб „Оте то од за бо ра ва”), Ђур ђе ву (КУД „Та рас Шев чен ко”, 
Хор „Ро за нов”), Вр ба су (КПД „Кар па ти”, Умет нич ка ко ло ни ја „Ња ра ди”), 
Ру ском Кр сту ру (НВО мла дих Ру си на „Pact Rut he no rum”), Ши ду (KПД 
„Ђу ра Киш”), Ба чин ци ма (КПД „Дра гу тин Ко ле сар”), Би кић До лу (КУД 
„Иван Ко тља рев ски”), Но вом Ора хо ву (КУД „Пе тро Ку змјак”), Ку ли 
(РКУД „Др Ха ври јил Ко стељ ник”), Су бо ти ци (Дру штво Ру си на у Су бо-
ти ци), у Срем ској Ми тро ви ци (Дру штво Ру си на у Срем ској Ми тро ви ци) 
и др. По ред већ на ве де них про фе си о нал них кул тур них ин сти ту ци ја (На-
ци о нал ни са вет ру син ске на ци о нал не ма њи не, За вод за кул ту ру вој во ђан-
ских Ру си на, Ру син ско на род но по зо ри ште Пе тро Ри знић Ђа ђа) про фе-
си о нал на ин сти ту ци ја кул ту ре је и Дом кул ту ре Ру ски Кр стур.

Де мо кра ти за ци ја ру син ске кул ту ре на по чет ку 21. ве ка до ве ла је до 
фор ми ра ња ни за но вих ор га ни за ци ја, a ме ђу њи ма се на ла зе и две ор га-
ни за ци је мла дих што по ка зу је да су мла ди пре ста ли да бу ду рав но ду шни 
пре ма оном што се до га ђа у ру син ској за јед ни ци. Дру ги тренд је да ет но 
ак тив но сти ра сту. Осни ва ње Ет но клу ба „Оте то од за бо ра ва” у Ку цу ри 
ни је не ка вр ста из у зет ка. Ових да на слич не ак тив но сти су за по че те и у 
Ши ду.

На ве де не ор га ни за ци је ор га ни зу ју око 25 тра ди ци о нал них кул тур-
них фе сти ва ла / ма ни фе ста ци ја (нпр. Цр ве на ру жа, Драм ски ме мо ри јал 
„Ђа ђа”, Ко стељ ни ко ва је сен и др.). Ор га ни зо ва ње ни за но вих ма ни фе ста-
ци ја ука зу је на ви тал ност ру син ске за јед ни це.

9. По нов но при зна ва ње ру син ског на ци о нал ног иден ти те та у кар пат
ском аре а лу. У Цен трал ној и Ис точ ној Евро пи кра јем про шлог ве ка до шло 
је, што се ти че Ру си на, до ре во лу ци о нар них про ме на. Кул тур ни иден ти-
тет, ко ји је ад ми ни стра тив но уга шен то ком че ти ри де це ни је (од пе де се тих 
до де ве де се тих), по но во је про бу ђен код кар пат ских Ру си на. 

С об зи ром да су од сре ди не се дам де се тих го ди на 20. ве ка Ру си ни Ре-
пу бли ке Ср би је (Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не) би ли је ди ни слу жбе но 
при зна ти као по себ на на ци о нал на ма њи на са сво јим соп стве ним књи-
жев ним је зи ком, њи хов ста тус је ути цао и на ста тус Ру си на у Ма ђар ској, 
Пољ ској, Сло вач кој, Че шкој и Ру му ни ји, чи је су вла де по че ле та ко ђе 
при зна ва ти Ру си не као по себ ну на ци о нал ну ма њи ну. На и ме, по чет ком 
пе де се тих го ди на 20. ве ка Ру си ни ма у кар пат ском аре а лу је за бра ње но 
да се из ја шња ва ју као Ру си ни. Пре ко 300 ру син ских шко ла су ад ми ни стра-
тив но пре тво ре не у укра јин ске шко ле. Гр ко ка то лич ка цр ква је за бра ње на. 
„Као ре зул тат крат ко ви де је зич ке прак се и пре ког и ад ми ни стра тив ног 
на чи на ко јим је уве ден укра јин ски је зик – све спро ве де но у то ку нај ве ће 
ста љи ни стич ке ре пре си је – ру син ско ста нов ни штво је ре а го ва ло та ко 
што је сво ју де цу сла ло у сло вач ке шко ле у обли жње гра до ве или та ко 
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што је тра жи ло сло вач ки уме сто укра јин ског у сво ја се ла. Про цес до бро-
вољ не сло ва ки за ци је се бр зо ши рио то ком 1960-их го ди на. Та ко је ру син ско 
пи та ње ʼре ше ноʼ у Сло вач кој, док је у со вјет ском За кар па тју остао на мет-
нут укра јин ски је зик” [Ma goc si 1996: 33]. Ни шта од ово га се ни је де си ло 
ју го сло вен ским Ру си ни ма (да нас у Ср би ји и Хр ват ској). 

Ско ро три де це ни је по сле Пли ша не ре во лу ци је (1989) у бив шој Че хо-
сло вач кој ја сно је да кар пат ски Ру си ни ни ка да ни су ни би ли пот пу но из-
бри са ни из њи хо ве по стој би не. Да нас, Сло вач ка, Пољ ска, Че шка, Ма ђар ска, 
Ру му ни ја, Ср би ја и Хр ват ска при зна ју кар пат ске Ру си не за на ци о нал ну 
ма њи ну. У Ма ђар ској да нас по сто је 32 за јед ни це у ко ји ма Ру си ни има ју 
сво ју соп стве ну ма њин ску са мо у пра ву. У Ру му ни ји Ру си ни има ју свог по-
сла ни ка, ко ји у На род ном пар ла мен ту у Бу ку ре шту за сту па ис кљу чи во 
ру син ске кул тур не и гра ђан ске ин те ре се [Ma goc si 2006: 109]. Све зе мље 
ко је при зна ју Ру си не ре ги стро ва ле су их и у сво јим из ве шта ји ма с по след-
њих по пи са. Уку пан број кре ће се око 100 хи ља да, али, као што је у исто-
ри ји већ за бе ле жен слу чај код без др жав них на ро да, Ру си ни че сто ни су 
вољ ни да се као та кви иден ти фи ку ју или јед но став но ни су за бе ле же ни 
од стра не вла да у зе мља ма у ко ји ма жи ве (нпр. у Ка на ди и у Ау стра ли ји) 
[Ma goc si 2006: 11]. Је ди но вла да Укра ји не од би ја да при зна кар пат ске Ру-
си не за на ци о нал ну ма њи ну; пре ма слу жбе ним по да ци ма у Укра ји ни има 
око 10.000 Ру си на, али их се офи ци јел но сма тра су бет но сом укра јин ске 
на ци је.

Ру си ни Ср би је да нас ви ше ни су са ми. Пред њи ма се отва ра ју мно ге 
мо гућ но сти за за јед нич ке, ме ђу на род не про јек те раз ли чи тих вр ста. Је дан 
од нај зна чај ни јих је об ја вљи ва ње Ен ци кло пе ди је ру син ске исто ри је и кул
ту ре, ко ју су при пре ми ли Пол Р. Ма го чи и Иван Поп [Ma goc si 2002]. 

Лин гви сти-ру си ни сти из зе ма ља у ко ји ма жи ве Ру си ни од Пр вог 
кон гре са ру син ског је зи ка (1991) ко ор ди но ва но су ра ди ли на стан дар ди-
за ци ји сво јих ва ри јан ти. Пре су дан тре ну так за ко ди фи ка ци ју ру син ског 
је зи ка као 14. сло вен ског је зи ка пред ста вља об ја вљи ва ње мо но гра фи је 
Ру син ски је зик од стра не пољ ског Уни вер зи те та у Опо лу у по зна тој се ри ји 
– Са вре ме на исто ри ја сло вен ских је зи ка. Пр ва мо но гра фи ја у еди ци ји, 
ина че, по све ће на је срп ском је зи ку (1996). Глав ни уред ник мо но гра фи је 
по све ће не ру син ском је зи ку је Пол Р. Ма го чи [Ma goc si 2004]. Ва ри јан те 
ру син ског је зи ка су пред ста вље не на ћи ри лич ном пи сму и за сно ва не су 
на жи вом, го вор ном, на род ном је зи ку [Ma goc si 1996: 37‒38]. У мо но гра фи-
ји су за сту пље не че ти ри ва ри јан те – бач косрем ска у то вре ме у Ју го сла-
ви ји (да нас у Ср би ји и Хр ват ској) [Фейса 2004], пре шов ска у Сло вач кој, 
лем ков ска у Пољ ској и за кар пат ска у Укра ји ни (у За кар пат ској обла сти 
Укра ји не; пла ни ра но је да се ко ри сти и у Ру му ни ји, Мол да ви ји и, уко ли-
ко се не ство ре усло ви за ко ди фи ко ва ње по себ ног стан дар да, у Ма ђар ској).

По ред ни за ме ђу на род них фе сти ва ла и ма ни фе ста ци ја, по се бан зна-
чај има Свет ски кон грес Ру си на / Ру сна ка / Лем ка, ко ји се одр жа ва сва ке 
дру ге го ди не у дру гој зе мљи. На Кон гре су се до но се основ не смер ни це за 
за јед нич ко де ло ва ње и збли жа ва ње кар пат ских Ру си на. Под по кро ви тељ-
ством Свет ског кон гре са осно ва на је и Ака де ми ја ру син ске кул ту ре све та 



са се ди штем у То рон ту. Ме ђу чла но ви ма Ака де ми је ру син ске кул ту ре 
све та од бач ко-срем ских Ру си на су Ме ђе ши Љу бо мир, Пап хар ха ји Ђу ра, 
Па пу га Ђу ра, Па пу га Ири на, Ра мач Ју ли јан, Хо ло шњај Ми ха ил, Феј са 
Ми хај ло и др. [Wo rld Aca demy 2001: 1‒23]. Кон грес је ини ци рао и осни ва-
ње Удру же ње ру син ских но ви на ра, ко је је осно ва но 2010. го ди не у Но вом 
Са ду.

По ред Свет ског кон гре са Ру си на / Ру сна ка / Лем ка по сто ји још је дан 
кон грес – Кон грес ру син ског је зи ка. Пред став ник вој во ђан ских Ру си на 
као члан Ин тер ре ги о нал не ко ми си је за ко ди фи ка ци ју ру син ског је зи ка је 
ау тор овог ра да. За хва љу ју ћи Кон гре су ру син ског је зи ка ра зно вр сна са рад-
ња је уста но вље на ме ђу обра зов ним ин сти ту ци ја ма вој во ђан ских Ру си на 
и од го ва ра ју ћим обра зов ним ин сти ту ци ја ма у Сло вач кој, Пољ ској, Ма ђар-
ској, Укра ји ни, Хр ват ској и Ка на ди на по чет ку 21. ве ка. По сто ји про стор 
и за ши ру са рад њу уко ли ко би и вла да Укра ји не при зна ла Ру си не. Ина че, 
де ле га ти За кар пат ске обла сти Укра ји не из гла са ли су при зна ва ње ру син-
ске ма њи не 2007. го ди не и под не ли зах тев вла ди Укра ји не. 

10. Им пле мен ти ра ње ме ђу на род них до ку ме на та ко ји се ти чу ма њи на 
од стра не вла де Ср би је. Су шти на два нај зна чај ни ја ме ђу на род на до ку мен-
та Са ве та Евро пе ко ја је пот пи са ла на ша зе мља ‒ Европ ску по ве љу за ре-
ги о нал не и ма њин ске је зи ке (ко ју је пот пи са ла Др жав на За јед ни ца Ср би је 
и Цр не Го ре 2005. го ди не) и Оквир ну кон вен ци ју за за шти ту на ци о нал них 
ма њи на (ко ју је пот пи са ла Са ве зна Ре пу бли ка Ју го сла ви ја 2001. го ди не) 
‒ ин кор по ри ра на је у Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. го ди не. Устав из 
2006. го ди не га ран ту је у чла ну 75 ко лек тив на ма њин ска пра ва на осно ву 
ко јих при пад ни ци на ци о нал них ма њи на, не по сред но или пре ко сво јих 
пред став ни ка уче ству ју у од лу чи ва њу или са ми од лу чу ју о по је ди нач ним 
пи та њи ма ве за ним за сво ју кул ту ру, обра зо ва ње, ин фор ми са ње и слу жбе-
ну упо тре бу је зи ка и пи сма, у скла ду са за ко ном. 

Пре ма пр вом пе ри о дич ном Из ве шта ју Ко ми си је струч ња ка за им пле-
мен та ци ју Европ ске по ве ље за ре ги о нал не и ма њин ске је зи ке (при хва ће-
ном 12. сеп тем бра 2008. го ди не) (на ко ји се Ре пу бли ка Ср би ја оба ве за ла 
усва ја њем Оквир не кон вен ци је за за шти ту на ци о нал них ма њи на 2001. 
го ди не) ру син ском је зи ку је да та по себ на за шти та у Де лу III По ве ље (за-
јед но с ал бан ским, бо сан ским, бу гар ским, хр ват ским, ма ђар ским, ром ским, 
ру мун ским, сло вач ким и укра јин ским). У де лу Пре глед си ту а ци је ре гио-
нал них и ма њин ских је зи ка, па ра граф V, у Из ве шта ју сто ји: „Ни во за шти-
те ру син ског је ви сок, што се ре флек ту је ње го вим слу жбе ним ста ту сом 
у Ау то ном ној По кра ји ни Вој во ди ни, у оп шти на ма и су до ви ма. У обра зо-
ва њу, за ру син ски је зик по сто је до бра при руч на сред ства, ко ри сти га рас-
ту ћи број уче ни ка а ру син ско школ ство је је дин стве но у све ту. При сут не 
су не по вољ но сти у ве зи са до ступ но шћу те ле ви зиј ских и ра дио про гра ма 
на ру син ском у свим кра је ви ма у ко ји ма се ко ри сти ру син ски је зик” [Кан-
целарија за људ ска и ма њин ска права].

Ру си ни у Ср би ји има ју да нас нај ви ши ни во ма њин ских пра ва, у по ре-
ђе њу с Ру си ни ма у оста лим зе мља ма. Има ли су кон ти ни у тет раз во ја а њи хов 
је зик је сте као ста тус слу жбе ног је зи ка Ау то ном не По кра ји не Вој во ди не.
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При пад ни ци ру син ске ма њи не има ју пра во да се обра зу ју на ма тер-
њем је зи ку и да по ха ђа ју ча со ве ко ји се фо ку си ра ју на исто ри ју и кул ту ру 
ма њи не (в. 1), а, исто вре ме но, па ра лел на на ста ва на срп ском је зи ку је оба-
ве зна, што ре зул ти ра би лин гвал но шћу.

При пад ни ци ма ру син ске ма њи не је омо гу ће но да ко ри сте свој је зик 
у слу жбе ној упо тре би у оп шти на ма или на се љи ма у ко ји ма чи не 15% 
ло кал ног ста нов ни штва. За кон обез бе ђу је и слу жбе ну упо тре бу ру син ског 
је зи ка у суд ским по ступ ци ма, баш као и у из бор ним ма те ри ја ли ма. Ру син-
ској ма њи ни је да то пра во да на свом је зи ку ис пи су је на зи ве ули ца или 
дру гих то по граф ских по ка за те ља [Фейса 2008].

У Евро пи без гра ни ца Ру си ни оче ку ју да бу ду је дан од на ро да ко ји би 
мо жда бро јао и не ко ли ко сто ти на хи ља да при пад ни ка. Олак ша ни кон-
так ти из ме ђу кар пат ских Ру си на сва ка ко би има ли по зи ти ван ефе кат на 
по ди за ње све сти о на ци о нал ном иден ти те ту. Ти кон так ти би би ли ве о ма 
ко ри сни и за ин те лек ту ал не, кул тур не, лин гви стич ке и емо тив не ве зе.

АК ТУ ЕЛ НИ ПРО БЛЕ МИ

Упр кос по год ној ме ђу на род ној (в. 9) и до ма ћој (в. 10) си ту а ци ји има 
не ко ли ко про бле ма ко ји пре те да угро зе сте че ни ста тус ру син ске ма њи не.

На ци о нал ни по пис је утвр дио зна чај но опа да ње бро ја ру син ске по-
пу ла ци је (са 15.905 при пад ни ка на по пи су 2002. го ди не на 14.246 при пад-
ни ка 2011. го ди не). Опа да ње до сад ни је би ло ве ли ко, али по сто ји страх 
да ће сле де ћи по пис по ка за ти још ве ће ума ње ње бро ја при пад ни ка на ци-
о нал не за јед ни це. То је по сле ди ца ком би на ци је не га тив них фак то ра ко ји 
су на ста ли то ком 90-их го ди на 20. ве ка. Про блем је то ли ко сло жен да ни је 
ла ко да ти пре ци зан од го вор за што ма ли број ру син ске за јед ни це на ги ње 
то ме да се још сма њи, али два глав на раз ло га тре ба из дво ји ти.

Пр во, вој во ђан ски Ру си ни углав ном жи ве у ма лим и ме шо ви тим на-
се љи ма што че сто до во ди до све сне аси ми ла ци је у на ци о нал ну ве ћи ну. 
На ра штај ет нич ки ме шо ви тих бра ко ва че сто не по ка зу је по себ но ин те-
ре со ва ње да се обра зу је на ру син ском је зи ку. По сто је и не ки Ру си ни, без 
об зи ра да ли жи ве у ру рал ним или у ур ба ним цен три ма, ко ји има ју не-
га тив не дру штве не пред ра су де у ве зи с је зи ком шко ло ва ња и ми сле да 
би мо гли има ти успе шни ју ка ри је ру уко ли ко на ста ву по ха ђа ју на срп ском 
је зи ку. У том слу ча ју на ста ва по сто је ћих пред ме та на ру син ском је зи ку 
из гле да при лич но не свр сис ход на.

Дру го, мно ги при пад ни ци ру син ске за јед ни це, по себ но мла ди Ру си-
ни, тра же бо ље за по сле ње и еко ном ске при ли ке у ино стран ству (нпр. у 
Ка на ди, Ау стра ли ји, Не мач кој, Ита ли ји итд.). Ово ре зул ти ра од ли вом обра-
зов ног ка дра из кру го ва ин те ли ген ци је вој во ђан ских Ру си на. Ово ре зул-
ти ра и не до стат ком ђа ка за ин те ре со ва них за по ха ђа ње на ста ве на ру син-
ском је зи ку. Мно ге по ро ди це и да ље же ле да на пу сте зе мљу. Са мо ако би 
се це ло куп на еко ном ска си ту а ци ја про ме ни ла на бо ље, мо гли би смо оче-
ки ва ти да се сто па не за по сле но сти сма њи а тренд трај но за у ста ви. Та лас 
ми гра ци је ути че на све сло је ве ру син ске за јед ни це.
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У ве зи с тим мо ра се до да ти да је сра зме ра ра ђа ња пре ма бро ју ста нов-
ни ка по сто ја но ни ска. Уоп ште но го во ре ћи, ру син ске по ро ди це се не ра до 
од лу чу ју да има ју ви ше од дво је де це. У про шло сти, нпр. на по чет ку 20. 
ве ка, би ло је са свим уо би ча је но има ти ви ше од че тво ро де це.

Ако се на ве де ни про бле ми не ре ше, при ме на та ко зва не по зи тив не 
дис кри ми на ци је мо же да не до ве де до же ље них ре зул та та.

За сад, на да ју ћи се да ће се кри за за вр ши ти што је мо гу ће пре, нај ва-
жни ја ствар је да се је зич ка и кул тур на пра ва им пле мен ти ра ју. За кон о 
за шти ти пра ва и сло бо да на ци о нал них ма њи на из 2002. го ди не, За кон о 
на ци о нал ним са ве ти ма из 2006. го ди не и Устав Ре пу бли ке Ср би је из 2006. 
го ди не ин кор по ри ра ли су ре ле вант не ме ђу на род не ин стру мен те за за шти-
ту кул тур них пра ва ру син ске на ци о нал не за јед ни це. То пред ста вља ве ли ку 
га ран ци ју за це лу за јед ни цу. Чи ње ни ца је да су све европ ске зе мље при-
хва ти ле скуп прин ци па за за шти ту пра ва на је зик и кул тур на пра ва на-
ци о нал них ма њи на, вој во ђан ски Ру си ни оче ку ју да тај скуп прин ци па 
бу де уско ро при хва ћен и од стра не вла де Укра ји не. 

ЗА КЉУ ЧАК

Ау тор сма тра да на по чет ку 21. ве ка нај ма ње 10 фак то ра до при но се 
по сто ја њу ма ле по пу ла ци је на ци о нал но све сних Ру си на. Као два нај ва-
жни ја и с нај ду жом тра ди ци јом он из два ја по сто ја ње обра зов не вер ти ка-
ле на ру син ском је зи ку (в. 1) и Апо стол ског ег зар ха та за гр ко ка то ли ке у 
Ср би ји и Цр ној Го ри (в. 2).

Де мо крат ске про ме не у Ср би ји 2000. го ди не, из ме ђу оста лог, ре зул-
ти ра ле су но вим при сту пом вла де Ре пу бли ке Ср би је пре ма на ци о нал ним 
ма њи на ма. Но ви за кон ски ста тус омо гу ћио је ру син ској за јед ни ци да осну-
је две ве о ма ва жне ин сти ту ци је – На ци о нал ни са вет ру син ске на ци о нал не 
ма њи не (в. 3) и За вод за кул ту ру вој во ђан ских Ру си на (в. 4). Док је За вод 
за кул ту ру вој во ђан ских Ру си на осно ван за кул ту ру у нај ши рем сми слу, 
На ци о нал ни са вет ру син ске на ци о нал не ма њи не је осно ван за че ти ри 
обла сти у ко ји ма ру син ска за јед ни ца има за га ран то ва на пра ва – кул ту ра, 
обра зо ва ње, ин фор ми са ње и слу жбе на упо тре ба је зи ка и пи сма.

Као зна чај не фак то ре, ау тор пре по зна је и про фе си о нал но Ру син ско 
на род но по зо ри ште „Пе тро Ри знић Ђа ђа” (в. 5) и ме ди је, ка ко пи са не (в. 6) 
та ко и елек трон ске (в. 7). Зна ча јан број удру же ња гра ђа на и кул тур них 
ма ни фе ста ци ја (в. 8), по го то во но во фор ми ра них, ре зул тат је де мо крат ских 
про це са и не спор но ути чу на утвр ђи ва ње на ци о нал не све сти, очу ва ње 
је зи ка и уоп ште ру син ске кул ту ре у це ли ни.

По што су и Ру си ни у зе мља ма кар пат ског аре а ла (на кон пе ри о да од 
пе де се тих до де ве де се тих го ди на 20. ве ка) при зна ти и пот по ма га ни од 
сво јих вла да (в. 9), до шло је до зна чај ног на прет ка у ко му ни ка ци ји из ме ђу 
вој во ђан ских Ру си на и кар пат ских Ру си на. Раз ли чи те ру син ске ор га ни за-
ци је има ју при ли ку да оства ре ве зе и раз не про јек те ка ко ме ђу соб но, та ко 
и с ру син ским ор га ни за ци ја ма у Сло вач кој, Пољ ској, Че шкој, Ма ђар ској, 
Ру му ни ји, Хр ват ској и Укра ји ни, али и с но во ор га ни зо ва ним обра зов но-
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-на уч ним цен три ма у кар пат ском аре а лу, као што су нпр. Уни вер зи тет у 
Пре шо ву (Сло вач ка), Уни вер зи тет у Кра ко ву (Пољ ска), Уни вер зи тет у Бу-
дим пе шти (Ма ђар ска) и Уни вер зи тет у Ужго ро ду (Укра ји на). Од сек за 
ру си ни сти ку Уни вер зи те та у Но вом Са ду има мо гућ ност да ор га ни зу је 
и сту дент ску и на став нич ку раз ме ну.

Вла сти Ср би је (Вој во ди не) чи не све што је у њи хо вој мо ћи да им пле-
мен ти ра ју ме ђу на род не кон вен ци је (в. 10) па се мо же ре ћи да има на де за 
Ру си не у Ср би ји да очу ва ју сво ју кул ту ру и на ци о нал ни иден ти тет у бу-
дућ но сти. Ру си ни оче ку ју да ће са да шњи усло ви би ти обез бе ђе ни ка ко за 
њих са ме та ко и за кар пат ске Ру си не уоп ште (по себ но за оне не при зна те 
у За кар пат ској обла сти Укра ји не) у Евро пи без гра ни ца.

При пад ни ци ру син ске на ци о нал не за јед ни це у Ср би ји/Вој во ди ни 
мо ра ју при зна ти да устав не и за кон ске од ред бе фор ми ра ју по го дан оквир 
за од го ва ра ју ћу за шти ту ин ди ви ду ал них и ко лек тив них пра ва и сло бо да. 
Бач ко-срем ски Ру си ни пред ста вља ју до каз да је ду го трај но по сто ја ње 
јед не ма ло број не за јед ни це мо гу ће ако др жа ва ство ри од го ва ра ју ће усло ве.
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SUM MARY: This ar tic le analyzes the fac tors which con tri bu te to the exi sten ce of 
a small po pu la tion of con sci o us Rut he ni ans in Ser bia. Ac cor ding to the aut hor, the fac tors 
that un do ubtly in flu en ce and im pro ve the li fe con di ti ons of the Rut he nian na ti o nal com-
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in the Car pat hian area; fa vo u ra ble in ter na ti o nal con di ti ons. The Bač ka-Srem Rut he ni ans 
pre sent a kind of pro of that long-la sting exi sten ce of a com mu nity small in num ber is 
qu i te pos si ble only if a sta te cre a tes su i ta ble con di ti ons. Sin ce the Ser bian / Voj vo di nian 
aut ho ri ti es do the ir best to im ple ment in ter na ti o nal con ven ti ons it may be said that the re 
is much ho pe for the Rut he ni ans in Ser bia to pre ser ve the ir cul tu re and na ti o nal iden tity 
in the fu tu re, espe ci ally in Eu ro pe wit ho ut bor ders.
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UDC 314(497.11 Kosjerić)
UDC 316.334.55(497.11 Kosjerić)
https://doi.org/10.2298/ZMSDN1865031K
ПРЕ ГЛЕД НИ НА УЧ НИ РАД

УТИ ЦАЈ ПО РЕ КЛА СТА НОВ НИ ШТВА  
НА ФОР МИ РА ЊЕ И ОБ ЛИК СЕ ЛА:  

ПРИ МЕР СЕ ЛА У ОП ШТИ НИ КО СЈЕ РИЋ

ДУ ШКО Р. КУ ЗО ВИЋ
Уни вер зи тет До фар, Ко леџ за ин же ње ре
Де парт ман за ар хи тек тон ске ин жење ре

Са ла ла, Оман
dku zo vic @gmail.com 

СА ЖЕ ТАК: На се ља ва ње се ла Оп шти не Ко сје рић из вр ше но је то ком 
18. и 19. ве ка. По ро ди це ко је су се до се ли ле са со бом су до не ле од ре ђе не 
на ви ке и по тре бе у из бо ру ло ка ци је, на чи на при вре ђи ва ња, рас по ре ду 
обје ка та на окућ ни ци и об ли ко ва њу ку ће. Рад ана ли зи ра ути ца је ко је су 
до не ле са со бом до се ље не по ро ди це с прет ход ног ста ни шта, ути ца је ко ји 
су об ли ко ва ли рас по ред на се ља ва ња по ро ди ца у се ли ма и ка ко су се ма-
ни фе сто ва ли на ве де ни ути ца ји на фи зич ку струк ту ру за се о ка и се ла. Ре-
ги стро ва не про це ду ре кориснe су за раз у ме ва ње про це са ко ји се тре нут но 
де ша ва ју на срп ском се лу. Рад се ба зи ра на до ку мен та ци ји при ку пље ној у 
пе ри о ду од 1994. до 2004. го ди не.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: oрганизација се ла, ор га ни за ци ја за се о ка, на се ља ва-
ње се ла, Ко сје рић, ру ри зам, на род но гра ди тељ ство

На се ља ва ње се ла у Оп шти ни Ко сје рић из вр ше но је то ком 18. и 19. 
ве ка. По ро ди це ко је су се до се ли ле у нај ве ћем бро ју из Цр не Го ре и Бо сне 
и Хер це го ви не са со бом су до не ле од ре ђе не на ви ке у из бо ру ло ка ци је 
се ла, на чин ор га ни за ци је се ла, на чин ор га ни за ци је окућ ни це, на чин при-
вре ђи ва ња на окућ ни ци, об ли ко ва ња ку ће и при вред них обје ка та, итд. 

Ка ко би се ра све тлио ути цај ло ка ци је и ар хи тек ту ре прет ход ног ста-
ни шта до се ље них по ро ди ца на ру ри зам и ар хи тек ту ру на про сто ру Оп шти-
не Ко сје рић по треб но је ана ли зи ра ти ути ца је ко ји су опре де ли ли рас по-
ред по ро ди ца на од ре ђе ној те ри то ри ји при ли ком на се ља ва ња. Та ко ђе, 
по треб но је ана ли зи ра ти ак тив но сти ко је ор га ни зу ју и об ли ку ју по сто је-
ће ста ње на се лу и исте упо ре ди ти с вр ста ма ути ца ја и на чи ном де ло ва ња 
на истом под руч ју у пе ри о ду на се ља ва ња. 
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Оп шти на Ко сје рић на ла зи се у цен трал ном де лу за пад не Ср би је. Са 
се ве ра се гра ни чи с Оп шти ном Ва ље во, с ис то ка с Оп шти ном По же га, с 
ју га с Оп шти ном Ужи це и са за па да с Оп шти ном Ба ји на Ба шта. При па да 
Зла ти бор ском окру гу чи је је сре ди ште град Ужи це (иа ко ста нов ни штво 
еко ном ски гра ви ти ра Ва ље ву). Сре ди ште Ко сје рић ке оп шти не је ва ро-
ши ца Ко сје рић, ко ја је на ста ла по ло ви ном 19. ве ка око од мо ри шта на 
пу ту Ва ље во – Ужи це (Сли ка 1).

У овом ра ду пре зен то ва на је до ку мен та ци ја при ку пље на на те ре ну 
(не по сред но у раз го во ру с до ма ћи ни ма по ро ди ца) и кар то граф ска до ку-
мен та ци ја за кључ но с пр вим ка та стар ским пре ме ром из 1934. го ди не. 
По ред при ку пља ња до ку мен та ци је у ра ду је ана ли зи ра на ар хив ска гра ђа 
о по ре клу по ро ди ца, тра са ма ми гра ци је, ме сти ма при вре ме ног и трај ног 
на се ља ва ња, за бе ле же ним ути ца ји ма на из бор ме ста за на се ља ва ње, на-
чи ни ма при хва та и рас по ре ђи ва ња но вих до се ље ни ка и ру ри стич ка струк-
ту ра за се ла ка и се ла. 

Пи са на гра ђа из ло кал не са мо у пра ве и над ле жог ар хи ва (Исто риј ски 
ар хив Ужи це) са чу ва на је у ма лом оби му: два свет ска ра та и ад ми ни стра-
тив не про ме не до ве ли су до то га да је ве ћи на гра ђе или уни ште на или не-
сре ђе на, или се на ла зи у дру гој др жа ви.1 Ме ђу са чу ва ним из во ри ма ис ти чу 
се пу бли ко ва ни тур ски по пи си из 15. и 16. ве ка [Аличић 1985], ма ло број на 
до ку мен та ци ја ко ја је са чу ва на у Исто риј ском ар хи ву Ужи це и На род ном 
му зе ју у Ужи цу. 

Од пла но ва и ка ра та нај ста ри ји да ти ра ју из 1934. го ди не, ка да је из-
вр шен пр ви ка та стар ски пре мер оп шти не. Кар те из 18. и 19. ве ка ни су 
то ли ко де таљ не ка ко би се на осно ву њих мо гло ана ли зи ра ти ор га ни за-
ци ја за се ла ка или се ла. 

Ли те ра ту ра је знат но обим ни ја од са чу ва них из во ра. Нај ин фор ма тив-
ни ја гра ђа је она ко ја је на ста ла то ком те рен ских ис тра жи ва ња: ра до ви 
Љу бе Па вло ви ћа [Павловић 1922], Сто ја на Об ра до ви ћа [Обрадовић 1858], 
Јо ва на Цви ји ћа [Цвијић 1931], Феликсa Ка ни ца [Каниц 1985], Дра ги ше 
Пан те ли ћа [Пантелић 1936], Бра ни сла ва Ко ји ћа [Којић 1949], Алек сан дра 
Де ро ка [Дероко 1968], Ран ка Фин дри ка [Финдрик 1995; 1998; 1999], Ду шка 
Ку зо ви ћа [Кузовић 1996; 1996/1997; 2012а; 2012б; 2013а; 2013б; 2013в; 2014а; 
2016; Ku zo vić 2012; Ку зо вић и Кр сма но вић 2013; Ку зо вић и Стој нић 2013; 
2015а; 2015б], итд.

За да так овог ра да је да се при ку пи рас по ло жи ва гра ђа на те ре ну, ар хив-
ски из во ри, пи са на до ку мен та ци ја и кар то граф ска до ку мен та ци ја. Циљ 
ра да је да ана ли зи ра ста ње се ла на кра ју 19. ве ка с ру рал ног ста но ви шта 
и да се уста но ве глав ни ути ца ји на ње го ву ор га ни за ци ју и об ли ко ва ње. 
За кључ ци ко је тре ба да пру жи рад тре ба да по слу же за раз у ме ва ње про-
це са ко ји се де ша ва ју на се лу и ути чу на ње го во функ ци о ни са ње и ор га-
ни за ци ју.

1 До ку мен та ци ја за Дрин ску ба но ви ну чу ва се у Са ра је ву. До ку мен та ци ја из пе ри о да 
ото ман ске упра ве над овом те ри то ри јом чу ва се у Ар хи ву у Ис тан бу лу.



Сли ка 1. По ло жај Оп шти не Ко сје рић у Ре пу бли ци Ср би ји

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Се ла на про сто ру Оп шти не Ко сје рић на се ље на су то ком 18. и 19. ве ка. 
Ста нов ни штво је до се ље но нај ви ше из Ста рог Вла ха (око 22,63%), Но ве 
Ва ро ши (9,95%), Гор њег Под ри ња (3,06%), Оса та (2,90%), а из об ла сних 
по ме ра ња до се ље но је 19,98% по пу ла ци је [Павловић 1925: 36] (Сли ка 2).
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Сли ка 2. Гра ни це се ла у Oпш тини Ко сје рић

За ве ћи ну се ла оп шти не Ко сје рић мо же се кон ста то ва ти да се на ла-
зе на про сто ру ста рих сред ње ве ков них се о ских на се ља (што се мо же 
пра ти ти на осно ву тур ских по пи са из 15. и 16. ве ка), а ко ја су на пу ште на 
то ком 17. и пр ве по ло ви не 18. ве ка (При лог 1)

По пис 1565. По пис 2000.
Бје ло пе ри це Бје ло пе ри ца 

Бло ска Пло ска 
Дре нов ци Дре нов ци 
Дуб ни ца Дуб ни ца 
Кла до руб Ко сје рић 

Ма ко ви ште Ма ко ви ште 
Мар чић Мр чи ћи 
Му шић Му ши ћи 

Па ра мун Па ра мун 
По ло шни ца По ло шни ца 
Ру да Бу ква Ру да Бу ква 
Си ча Ри ка Се ча Ре ка 
Ска ка вац Ска кав ци 
Скра пе ж да нас не пост.
Су бјел Су бјел 
Та хор Та ор 

При лог 1: Упо ред ни пре глед на зи ва не ких се ла у  
Oпш тини Ко сје рић пре ма по пи си ма из 1565. и 2000.
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Узро ци на се ља ва ња

Пр ви на се ље ни ци за у зи ма ли су најбољa земљиш тa у се лу то ком 18. 
и 19. ве ка и ка сни је су од ре ђи ва ли где се мо гу на се ља ва ти но ве по ро ди це. 
На при мер, у се лу Ма ко ви шту, по ро ди ца Ми ло са вље вић пр ва се до се ли ла 
у тај крај и ка сни је је упра вља ла на се ља ва њем се ла [Павловић 1925: 42].

До се ља ва ње ра ди до во ђе ња ли ца за по тре бе функ ци о ни са ња се ла 
– По је ди не по ро ди це су до се ља ва не по по зи ву. На при мер, по ро ди ца Ми-
ло са вље вић је до се ли ла Јо ва на То па ло ви ћа у за се ок По по ви ну, у се ло Ма-
ко ви ште:

„да би он се ту за по пио и да би се лу по слу жио. То па ло ви ћи су 
за у зе ли По по ви ну, а ни кад се ни су ни се ти ли да по пу ју” [Павловић 
1925: 43].

До се ља ва ње за хва љу ју ћи срод нич ким ве за ма – С по сто је ћим на се ље-
ни ци ма, што је био ве о ма чест вид на се ља ва ња, до се љен је ве ли ки број 
по ро ди ца у се лу Го де че ву: по ро ди ца Ца гић је до ве де на од стра не по ро-
ди це Ђу ка но вић, по ро ди цу Об ра до вић је на се ли ла по ро ди ца Сан дић итд. 
[Павловић 1925: 44].

До се ља ва ње по осно ву ве шти не или за ни ма ња чла но ва – На ова кав 
на чин до шао је ма њи број по ро ди ца. На при мер по ро ди ца Ма рић се за 
вре ме уга р ске оку па ци је ба ви ла ру дар ством. За хва љу ју ћи тој де лат но сти 
по ста ли су ве о ма ути цај ни и ка сни је осно ва ли се ло Су бјел. По све ште нич-
ком по зи ву до шла је по ро ди ца По по вић у се ло Ра да нов ци, Дра гу ти но вић 
у Го дље во, По по вић у Су бјел итд. [Павловић 1925: 45].

До се ља ва ње по зах те ву ути цај них по ро ди ца из дру гих де ло ва Оп шти
не Ко сје рић – Био је то на чин ко јим се на се лио ма њи број по ро ди ца. По-
ро ди ца За ха ри јић из Кре ма на је на се ли ла по ро ди це По по вић у Су бје лу, 
Бо шко вић у Му ши ћи ма итд. 

До се ља ва ње због про бле ма са за ко ном или бек ства од од ма зде – Не ке 
по ро ди це због овог про бле ма усме ри ле су се у по је ди не кра је ве оп шти не. 
Ти кра је ви су по пра ви лу би ли не при сту пач ни и уда ље ни од ре дов них 
са о бра ћај ни ца и ко му ни ка ци ја. Због хај ду ка ме ђу сво јим пре ци ма, а ра ди 
бе га од за ко на или од ма зде, на се ље не су у се вер не кра је ве оп шти не по ро-
ди це: Су ба шић (Ма ко ви ште), Ми ло ше вић (Ма ко ви ште), Ве чо вић (Ра да-
нов ци), Гру јић (Пло ска), Ерић (Се ча Ре ка), итд. 

Трај но на се ља ва ње због пре ки да пу та ка циљ ном од ре ди шту – Се ла 
овог под руч ја би ла су етап на ста ни ца за на се ља ва ње се вер них кра је ва 
Ср би је. Мно ге по ро ди це су се трај но на ста ни ле на про сто ру Оп шти не 
Ко сје рић, јер су при сти гле у вре ме ка да ви ше ни је би ло ме ста за њи хо во 
на се ља ва ње на од ре ди шти ма ка ко ји ма су се упу ти ли а ко ја су се на ла-
зи ла на се ве ру. Та ко се ло Ро си ће опи су ју по пут Крем на на Зла ти бо ру: 

,,Чи ни се сва ком да је у Крем ни ма кад уђе у ово се ло, а још ви ше се 
из не на ђу је кад ви ди да су го то во све по ро ди це из Кре ма на” [Павловић 
1925: 64].
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Тем по на се ља ва ња
Тем по на се ља ва ња се ла био је спор, а по пу ња ва ње се о ског ата ра се 

вр ши ло по сте пе но. Се ло Ма ко ви ште по че ло се фор ми ра ти у 17. ве ку, а 
про цес је тра јао то ком 18. и 19. ве ка; се ло Та ор – то ком 18. и 19. ве ка; се ло 
Ра да нов ци – од кра ја 16. па до 19. ве ка. Вре ме ном су по је ди ни про сто ри 
се ла ви ше на се ља ва ни не го дру ги, или су раз ви ја ни руб ни про сто ри се ла. 
То је до ве ло до одва ја ња по је ди них за се ла ка од се ла и фор ми ра ње за себ них 
се ла: Ру да Бу ква по чет ком 19. ве ка одво ји ла се од Се че Ре ке, По ло шни ца 
од Ма ко ви шта, Па ра мун од Та о ра по чет ком 19. ве ка, Дуб ни ца од Ра да-
но ва ца то ком 19. ве ка, итд.

Но во до се ље не ра тар ске по ро ди це за у зи ма ле су реч не те ра се, по ред 
алу ви јал них рав ни, а сто ча ри су на се ља ва ли ви со ка бр да да ле ко од дру гих 
се ла и ту су кр чи ли шу му. Би ра ли су ме ста та ко да бу ду уда ље ни јед ни 
од дру гих ка ко би обез бе ди ли до вољ но об ра ди ве зе мље око окућ ни це и 
ра ди без бед но сти. 

Из бор ло ка ци је за на се о би ну
Но во до се ље на до ма ћин ства су се то по граф ски на се ља ва ла ско ро по 

пра ви лу из над ста ри јих. На кон фор ми ра ња се ла, но ве по ро ди це ко је су се 
до се ља ва ле и при ма не су на не ко ли ко на чи на. Ве о ма рет ко су се на се ља ва-
ле у сре ди ну се ла. По ста вља не су на су прот глав ном при сту пу у се ло или у 
за ба че не и не пр о ход не те ре не се ла. Ве о ма рет ко су по ро ди це по ста вља не на 
нај бо ље те ре не у се лу. На при мер, по ро ди ца Ра до је вић се на се ли ла на око 
1.000 м над мор ске ви си не, на бр ду Др ма но ви на, а де ло ви се ла Та о ра, Ма ко-
ви шта и Ра да но ва ца ко ји су по след њи на се ље ни су на ви си ни око 900 мнв.

На кон ства ра ња окућ ни це ко ја је нео п ход на за сва ко днев ни жи вот 
по ро ди ца је ши ри ла сво је има ње на пар це ле на ко јима мо же да се ко си, оре, 
а с раз во јем во ћар ства и на пар це ле за по ди за ње за са да (то су пар це ле за 
ко је се ра ни је ве ро ва ло да се не мо гу упо тре би ти за по љо при вред ну про-
из вод њу). Та ко је про стор ко ји је за хва тао се ло по чео да се по ве ћа ва и без 
до се ља ва ња но вих по ро ди ца.

ДИ СКУ СИ ЈА
Од нос на чи на на се ља ва ња и ор га ни за ци ја се ла и за се ла ка

На се ља ва ње по ро ди ца на про сто ру Оп шти не Ко сје рић од ви ја ло се 
то ком 18. и 19. ве ка по сте пе но и спо ро. Сва ка ста ра по ро ди ца у кра ју има ла 
је од ре ђе ни ути цај на до се ља ва ње но вих по ро ди ца. Ути ца ла је на то да ли 
ће но ва по ро ди ца би ти при хва ће на у се лу и на ме сто где ће се на се ли ти. 
Та квим оп хо ђе њем ути ца ло се на об лик за се о ка и се ла. 

По сто ји не ко ли ко ути ца ја на из бор ло ка ци је у се о ском ата ру за на се-
ља ва ња по ро ди це: де лат ност по ро ди це, ка рак те ри сти ке то по гра фи је те ре на 
прет ход ног ста ни шта, по ја ва га је ња шљи ве и но вих ра тар ских кул ту ра, 
при ра штај по ро ди це, итд. На ви ке ста нов ни штва из прет ход ног ста ни шта 
опре де љу ју де лат ност ста нов ни штва али и об лик на се ља. 



Сва се ла су ор га ни зо ва на као ма ње гру пе срод нич ких окућ ни ца. 
Обич но су на ста ла око из во ри шта по то ка или ре ка и на те ра са ма па ди на. 
Сто чар ски за се о ци фор ми ра ли су се у ви шим пре де ли ма се ла. При ра штај 
по ро ди ца про у зро ко вао је да се по ро ди ца по чи ње де ли ти нај пре око ку ће 
свог пр во бит ног на се ља ва ња а ка сни је су се но ве окућ ни це из та квог до-
ма ћин ства фор ми ра ле низ вод но (ако је про стор око ре ке), хо ри зон тал но 
по те ра си те ре на (ако је окућ ни ца на те ра си), а ве о ма рет ко су се пре ви ше 
уда ља ва ле у окви ру се о ског ата ра. Раз ло зи за ова кво по на ша ње ле же у 
род бин ским ве за ма и ор га ни за ци ји про из вод ње ко ја се ба зи ра ла на чвр-
стој са рад њи из ме ђу по ро ди ца у срод ству. Ка да су се нај по вољ ни ји пре-
де ли у пот пу но сти на се ли ли (обич но око реч них то ко ва), но ве по ро ди це 
су по чи ња ле да се на се ља ва ју у ви ше де ло ве се о ског ата ра. 

Се ла се про сти ру це лом по вр ши ном ата ра, нај че шће у гру па ма срод-
нич ких окућ ни ца а ве о ма рет ко као по је ди нач на до ма ћин ства. Ди на ми-
чан те рен усло вља ва да за се о ци из бе га ва ју про сто ре око до ли на по то ка 
(због мра за и ма гле) и гре бе не (због ве тро ва). По ро ди це су нај ра ди ле би-
ра ле ме ста на осун ча ним бла гим стра на ма, те ра са стим за рав ни ма, пла-
то и ма, гре бе ни ма па ди на и на ме сти ма пре ла ска за рав ни на ко си не бр да. 

Се ло Го де че во се на ла зи на те ре ну ко ји ка рак те ри шу сна жне стр ми не 
бр да, ду бо ка ко ри та по то ка и ма ла по вр ши на пла тоа по год них за на се ља-
ва ње на па ди на ма бр да. Ова кав те рен је усло вио да се ово се ло фор ми ра 
као не ко ли ко за се ла ка: Бла го је ви ћи, Ма ти ћи, Ра ни ћи, Гла до ви ћи и Кру-
шчи ца. За се о ци се ла Го де че ва су ор га ни зо ва ни као гру пе окућ ни ца ко је се 
хо ри зон тал но рас про сти ру па ра лел но с изо хип са ма те ре на. Због об ли ка 
те ре на фор ми ра ње пут не мре же би ло је оте жа но, те на се ља по ве зу ју ду ге 
са о бра ћај ни це, ко је се пру жа ју по изо хип са ма спу шта ју ћи се и пе њу ћи се 
као сер пен ти не (Сли ка 3).

Сли ка 3. Се ло Го де че во (ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)
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Се ло Ру да Бу ква је ор га ни зо ва но у за се о ке (Ни ко ли ћи, Трип ко ви ћи 
итд.) ко ји су по ве за ни ме ђу соб но пу те ви ма. За се о ци се на ла зе на вр хо ви-
ма бр да и гре бе ни ма и ве о ма рет ко на ста ју у до ли на ма по то ка или те ра-
са ма бр да ко јих има ве о ма ма ло. Са о бра ћај ну мре жу ка рак те ри шу глав не 
са о бра ћај ни це и ве ли ки број сле пих пу те ва ко ји од глав ног пу та до пи ру 
до по је ди них до ма ћин ста ва (Сли ка 4).

Сли ка 4. Се ло Ру да Бу ква (ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)

Се ла у ни жим пре де ли ма оп шти не, где су на ги би те ре на ма њи а реч не 
до ли не ши ре, ор га ни зо ва на су по истом прин ци пу као и у брд ским де ло ви ма.

Се ло Го дље во је ор га ни зо ва но у за се о ке ко ји су осно ва ни на гре бе ни-
ма и ве ћим те ра са ма бр да. Ге не рал но те рен је ре ла тив но благ та ко да је ви-
син ска раз ли ка из ме ђу до ли на и вр хо ва бр да ма ла. До ли не су ши ро ке док 
су за рав ни бр да про стра не и до зво ља ва ју фор ми ра ње на се ља. До ли не се 
не на се ља ва ју ра ди чу ва ња ора ни ца и ра ди из бе га ва ња хлад них де ло ва 
се ла. Нај ста ри ји за се о ци су окру глог об ли ка док се но во фор ми ра не окућ-
ни це по ла ко на се ља ва ју уз пут ко ји про ла зи кроз за се лак (Сли ка 5).

Сли ка 5. Се ло Го дље во (ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)
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На се ље Ра жа на, ко ји је ад ми ни стра тив но део за се о ка се ла Сто ји ћи, 
пру жа се дуж пу та Ва ље во –У жи це с јед ним ре дом ку ћа с обе стра не сао-
бра ћај ни це. У ова квим за се о ци ма, ко ји се на ла зе по ред пу те ва, вре ме ном 
број до ма ћин ста ва ра сте за раз ли ку од за се ла ка у раз би је ним се ли ма где 
је из ра же на тен ден ци ја ра се ља ва ња на но ве сло бод не по вр ши не. Но во фор-
ми ра на до ма ћин ства ства ра ју се би про стор за на се ља ва ње по де лом по сто-
је ћег кућ ног пла ца док је то мо гу ће. На кон то га по чи њу да се фор ми ра ју 
боч не гра не на се ља ко је се пру жа ју дуж се кун дар них са о бра ћај ни ца ко је 
се при кљу чу ју на глав ни пут, дуж ко га је на ста ло на се ље (Слика 6).

Сли ка 6. Се ло Сто ји ћи, на се ље Ра жа на  
(ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)

Се ло Му ши ћи при мер је се ла у ко јем не по сто је за сни ва на ме ста око 
ко јих су гру пи са не окућ ни це (по пут про мет них пу те ва или сре ди шта 
се ла). У ње му но ва до ма ћин ста ва, ко ја су уда ље на од глав ног пу та ко ји 
про ла зи кроз се ло, од ла зе на сло бод на ме ста у ата ру и ту фор ми ра ју окућ-
ни цу, во де ћи ра чу на о вла снич ким од но си ма. Гру пе ку ћа по ред глав ног 
пу та оку пље не су у гро здо ви ма и да ље се умно жа ва ју одр жа ва ју ћи ова ко 
не пра вил ну фор му. Та ко се тран сфор ми ше се ло, ко је има гру пе од по две 
до три окућ ни це ко је има ју ве ли ки по тен ци јал за пре ра ста ње у за се ок. 
Раз ло зи за ова кве про це се су раз ли чи ти: од не до стат ка по вољ ног те ре на 
за по ста вља ње окућ ни це, не по вољ них кли мат ских про сто ра, при су ства 
ве ћих са о бра ћај ни ца, при сту па об ра ди вим по вр ши на ма итд. (Сли ка 7).
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Сли ка 7. Се ло Му ши ћи (ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)

Се ло Ма ко ви ште јед но је од нај ста ри јих се ла у оп шти ни. Ор га ни зо-
ва но је у гру пе срод нич ких ку ћа – за се о ке. Вре ме ном су про сто ри из ме ђу 
за се ла ка ско ро пот пу но по пу ње ни ра се ли ца ма ко је на ста вља ју да ље да се 
умно жа ва ју срод нич ким по де ла ма и фор ми ра ју но ве за се о ке. Гру пе ку ћа 
на ла зе се на гре бе ни ма и за рав ни ма бр да, а ве о ма рет ко на те ра са ма ко са 
или у до ли ни по то ка. Сва ста ра до ма ћин ства су на вр хо ви ма бр да што се 
мо же сма тра ти нај по вољ ни јом ло ка ци јом у це лом се лу. Све не по вољ ни је 
ло ка ци је за у зе ла су до ма ћин ства ко ја су се ка сни је до се ли ла или су се не-
дав но из дво ји ла из сво јих срод нич ких гру па (Сли ка 8).

Сли ка 8. Се ло Ма ко ви ште (ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)
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Се ла Ту би ћи и Бје ло пе ри ца, за хва љу ју ћи по вољ ном те ре ну, има ју 
об лик раз би је ног се ла где окућ ни це рав но мер но по кри ва ју ско ро це лу 
по вр ши ну се о ског ата ра. Окућ ни ца се на ла зи у сре ди шту об ра ди ве по-
вр ши не до ма ћин ства. Пут на мре жа је ве ли ке ду жи не и рет ко се кре ће 
управ но на изо хип се, не го се раз ви ја по изо хип са ма. На се ља су по ста-
вље на ис под пре ла за за рав ни у стр ми не, на те ра са ма брд ских стра на или 
за рав ни ма на вр хо ви ма бр да. Реч не до ли не се ко ри сте као ора ни це и 
ни су на се ље не ни ти се на се ља ва ју (Сли ка 9).

Сли ка 9. Се ло Ту би ћи и Бје ло пе ри ца  
(ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)

Се ло Брај ко ви ћи ор га ни зо ва но је у не ко ли ко за се ла ка ис под ви со ва 
бр да Али ба ба и Бо ро ва гла ва, док су ку ће гру пи са не по за рав ни ма брд-
ских ко са и ве ћим те ра са ма. Пут на мре жа је ма ње ду жи не и по ве зу је 
за се о ке с глав ном са о бра ћај ни цом. Брај ко ви ћи су при мер се ла код ко јег 
је об лик те ре на имао ве ћи ути цај не го тра са ва жне са о бра ћај ни це ко ја 
про ла зи кроз сре ди ште се ла (Сли ка 10).

Сли ка 10. Се ло Брај ко ви ћи (ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)
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Се ло Ска кав ци при мер је се ла где су се гру пе срод нич ких ку ћа и 
зе се о ци фор ми ра ли на гре бе ни ма бр да а са о бра ћај ни це ко је их по ве зу ју 
пра ти ле су исту ло ги ку. Гру пе ку ћа има ју окру гао об лик и раз ви ле су се 
с јед не од стра на при ступ ног пу та. Ве о ма рет ко се по је ди нач не гру пе 
ку ћа фор ми ра ју не да ле ко од гру па ци је од ко је су на ста ле. Ка ко су до ли-
не из у зет но ду ге се ло има из ду жен об лик (Сли ка 11).

Сли ка 11. Се ло Ска кав ци (ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)

По ло жај, об лик и ор га ни за ци ја за се о ка

Об лик за се о ка је усло вљен осо би на ма те ре на, ва жно шћу са о бра ћај ни це 
на ко ју је по ве зан за се ок, де лат но сти ста нов ни штва и њи хо вог по ре кла.

У се лу Го де че ву, за се ок Ра ни ћи на стао је на за рав ни на ко си ни бр да. 
При то ме се во ди ло ра чу на да се окућ ни це фор ми ра ју на пре ла зу рав ни-
це у ко си ну бр да ка ко би се оста так рав не по вр ши не ис ко ри стио за ра-
тар ску про из вод њу. Гру пе ку ћа су на сло ње не на пут ко ји се пру жа по 
изо хип си. Мла ђе окућ ни це пре ла зе на про стор ис под пу та ко ји је не ка да 
био ре зер ви сан за ба шту и ту се фор ми ра ју (Сли ка 12).

Сли ка 12. Се ло Го де че во, за се ок Ра ни ћи  
(ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)



У се лу Го де че ву, за се ок Кру шчи ца при мер је за се о ка ко је се пру жа 
ко со у од но су на па ди ну због ути ца ја пу та на ко ји су на сло ње не окућ ни це. 
Окућ ни це се пру жа ју дуж са о бра ћај ни це с јед не или обе стра на у за ви-
сно сти од то по гра фи је те ре на и вла снич ких од но са. У не ким слу ча је ви-
ма окућ ни це се одва ја ју од глав ног пу та и на се ља ва ју за рав ни на ко си ни 
бр да (Сли ка 13).

Сли ка 13. Се ло Го де че во, за се ок Кру шчи ца  
(ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)

Се ло Го де че во, за се ок Бла го је ви ћи при мер је за се о ка ко ји се фор ми рао 
умно жа ва њем окућ ни ца дуж уске те ра се па ди не бр да, а дуж пу та ко ји 
про ла зи кроз сре ди шњи део те ра се. На ме сти ма где са о бра ћај ни ца пре-
ла зи у кри ви ну, ка ко би се са вла да ла ви син ска раз ли ка за вр ша ва се низ 
ку ћа. На се ље је осно ва но на пла тоу и ко ри сти ње го ву це ло куп ну ши ри ну 
(Сли ка 14).
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Сли ка 14. Се ло Го де че во, за се ок Бла го је ви ћи  
(ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)

Се ло Та ор, за се ок Де ли ћи (ад ми ни стра тив но се на ла зи у Оп шти ни 
Ва ље во али је до 60-их го ди на 20. ве ка био део Оп шти не Ко сје рић) је при-
мер се ла ко је се раз ви ло дуж са о бра ћај ни це ко ја се пр сте на сто пру жа око 
уз ви ше ња ко је за у зи ма сре ди ште се ла. Окућ ни це се умно жа ва ју око тог 
пу та на ме сти ма за рав ни и те ра са брд ских ко си на. Цен тар се ла на ла зи се 
на ме сту нај ве ћег бро ја окућ ни ца – на рас кр сни ци два нај ва жни ја пу та у 
се лу (при ступ ног и се о ског). Цен тар се ла, од но сно за се ок ко ји се ту на ла зи, 
има окру гао об лик док се за се ок ко ји се раз вио дуж пр сте на сте са о бра-
ћај ни це са сто ји од гру па ци ја по не ко ли ко окућ ни ца ко је се ни жу дуж 
са о бра ћај ни це (Сли ка 15).

Сли ка 15. Се ло Та ор, за се ок Де ли ћи  
(ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)



У се лу Го де че ву, за се ок Бо ро вац и у се лу Ру да Бу ква, за се ок Ни ко ли ћи 
раз ви ја ју се у об ли ку гро зда на те ра си не по сред но ис под са мог вр ха бр да 
око ко је га се раз ви ло се ло. Са о бра ћај ни ца се фор ми ра ла по изо хип си, кру-
жно на те ре ну на ко јем се на ла зе. Ме ђу тим, пут је од се кун дар ног зна ча ја 
на об лик на се ља. Ово је при мер за се о ка ко ји на ста је на за рав ни ма или те ра-
си ко ји има окру гао об лик, а пут ко ји про ла зи кроз сре ди ште за се о ка не ма 
ве ћег ути ца ја на об лик на се ља пр вен стве но услед ма лог про ме та (Сли ка 16).

Сли ка 16. Се ло Го де че во, за се ок Бо ро вац  
(ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)

У се лу Ма ко ви шту, за се ок Дро ји ћи пру жа се на за рав ни гре бе на бр да 
ко је се по ла ко спу шта с јед ног кра ја за се о ка на дру ги. За се ок има из ду-
жен об лик нај ви ше због ути ца ја са о бра ћај ни це на ко ју се на сла ња. Сва 
има ња ко ја се об ра ђу ју на ла зе се на ко си на ма бр да ис под на се ља и на 
пла ни ни По влен (Сли ка 17).

Сли ка 17. Се ло Ма ко ви ште, за се ок Дро ји ћи  
(ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)
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У се лу Брај ко ви ћи, за се ок Бо ро ва Гла ва са сто ји се од мно штва гру па 
ку ћа с 3–7 окућ ни ца ко је се пру жа ју дуж глав ног пу та. Ка да је про стор био 
по го дан за на се ља ва ње по пу ње не окућ ни це су за у зи ма ле про стра не те ра-
се у не по сред ној бли зи ни глав ног пу та. На тај на чин је за се ок до био об лик 
гро зда ко ји има глав ни осло нац у са о бра ћај ни ци ко ја про ла зи кроз сре-
ди ште за се о ка. Ка ко су гру пе ку ћа по ста вље не на пла то и ма с раз ли чи тим 
ви си на ма глав ни пут се пру жа при бли жно по гре бе ну бр да (Сли ка 18).

Сли ка 18. Се ло Брај ко ви ћи, за се ок код Алиба бе  
(ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)

На се ља Ра жа на (се ло Сто ји ћи) и Се ча Ре ка (се ло Се ча Ре ка) на ста ли 
су дуж ја ких са о бра ћај ни ца и под тим ути ца јем су до би ли из ду жен об лик, 
са по јед ним ре дом ку ћа с јед не или с обе стра не ко ји се пру жа дуж пу та. 
Боч на гра на ња с глав не са о бра ћај ни це, ства ра ју нај пре не на се ље не про-
сто ре а за тим ни зо ве окућ ни ца – огран ке на се ља ко ја ни су пра вил на као 
део на се ља око глав ног пу та. Ова ква на се ља на ста ју у про сто ри ја ма реч-
них до ли на јер ту то по гра фи ја те ре на до зво ља ва (Сли ка 19).
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Сли ка 19. Се ло Сто ји ћи, за се ок Ра жа на и Сто ји ћи  
(ре кон струк ци ја с по чет ка 20. ве ка)

Се ло Вар да и ње го во сре ди ште на ла зи се на гре бе ну ко ји раз два ја 
Дрин ски од Мо рав ског сли ва и ујед но је кли мат ска гра ни ца из ме ђу на-
ве де не две це ли не. На се ље је на ста ло дуж пу та Ва ље во –У жи це и чи не га 
по је дан ред ку ћа с обе стра не са о бра ћај ни це али на ве о ма крат кој ду жи-
ни. Боч на гра на ња с пу та не по сто је, због ма ле ши ри не за рав ни на ко јој 
се на ла зи на се ље (Сли ка 20).
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Сли ка 20. Цен тар се ла Вар да  
(ре кон струк ци ја ста ња с по чет ка 20. ве ка)

Ути ца ји на об лик за се о ка

Де лат ност до ма ћин ства ути че на об лик окућ ни це али и, ди рект но, 
за се о ка. Ути цај се огле да кроз по тре бу за раз ли чи тим по моћ ним објек-
ти ма на окућ ни ци и по тре бу да се окућ ни ца то по граф ски на ла зи што 
по вољ ни је пре ма при мар ној де лат но сти по ро ди це: ли ва да ма (сто чар ство), 
ора ни ца ма (ра тар ство) или воћ ња ци ма (шљи вар ство). Спе ци ја ли зо ва них 
по ро ди ца ко је се ба ве са мо јед ном де лат но шћу не ма, не го по ро ди це при вре-
ђу ју сто чар ством, ра тар ством и во ћар ством. Ова ко јед но о бра зну схе му 
има ју сва се ла у оп шти ни. 

Дру штве на ме ста у се лу ни су ути ца ла на на се ља ва ње по ро ди ца то ком 
ис тра жи ва ног пе ри о да. Раз лог то ме је што у том пе ри о ду ни је би ло сео ских 
цен та ра па ни ва ро ши це око ко јих би се на се ља ва ло ста нов ни штво. У то 
вре ме за јав не ску по ве (са стан ци и збо ро ви) ко ри шће на су ме ста по ред ве-
ли ких ста ба ла др ве ћа, на рас кр сни ца ма пу те ва или по ред кр сто ва. На кон 
из град ње за дру жних до мо ва цен тар се ла се пре ме штао у те објек те и про стор 
око њих. Уко ли ко је се ло до би ја ло цр кву, он да се она гра ди ла бли зу за дру-
жног до ма, а сви јав ни до га ђа ји су се и да ље одр жа ва ли на про сто ру око 
за дру жног до ма. У дру гој по ло ви ни 20. ве ка до шло је до на се ља ва ња по ро-
ди ца, ко је су по пра ви лу ра се ли це из по ро ди ца ко је већ жи ве у том се лу, а 
на има ња ко ја по се ду ју у бли зи ни се о ског цен тра [Пешић-Мак си мо вић 1984].

По ло жај за се о ка у од но су на то по гра фи ју те ре на

Се ло и за се ок за у зи ма увек нај по вољ ни ји по ло жај у од но су на из вори-
шта во де, осун ча ност и об ра ди ву по вр ши ну. Ка ко је то ком на се ља ва ња 
об ра ди ва по вр ши на ско ро по пра ви лу на ста ја ла кр че њем шу ма, што је 
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зах те ва ло ве ли ки на пор и рад, до ма ћин ство је има ло ве ли ко по што ва ње 
пре ма та ко ство ре ним ли ва да ма и њи ва ма. По ред то га, об ра ди ва по вр ши-
на би ла је дра го це ност ко ја се па жљи во чу ва ла. Сто га се ку ћа рет ко ка да 
по ди за ла на об ра ди вој по вр ши ни. 

Окућ ни ца се ло ци ра ла с те жњом да бу де у сре ди шту има ња, ка ко би 
се сма њио тран спорт ле ти не и ра ци о на ли зо ва ло при вре ђи ва ње. Окућ ни ца 
се увек по ди за ла на ко си ни из над за рав ни, би ло да је за ра ван реч на до ли-
на или брд ска те ра са. Ти ме се, по ред чу ва ња об ра ди ве по вр ши не (ко ја је 
те шким на по ром ис кр че на или ку пље на), чу ва ла и окућ ни ца од евен ту-
ал них по пла ва. 

Ана ли зом по ло жа ја се ла и за се о ка мо же се до ћи до пет основ них ва
ри јан ти за се ла ка у од но су на то по гра фи ју те ре на. 

Ва ри јан та 1: ка рак те ри ше се ла ко ја се на ла зе у до ли ни ре ка Скра пеж 
и Кла до ро ба. То по гра фи ја те ре на је бла га па су се на се ља раз ви ла или на 
гре бе ну или не по сред но ис под гре бе на бр да. Са о бра ћај ни це су се раз ви ле 
по изо хип си а окућ ни це се ни жу око ње. Из ме ђу реч ног то ка и за се о ка 
на ла зе се ора ни це и по јас са воћ ња ци ма. При мер су се ла Брај ко ви ћи, Сто-
ји ћи и се ло Ко сје рић (Сли ка 21).

Сли ка 21. По ло жај за се о ка у од но су на те рен – Ва ри јан та 1

Ва ри јан та 2: ка рак те ри стич на је за се ла ко ја се на ла зе у ви шим пре-
де ли ма, при из во ри шти ма ре ка и ве ћих по то ка. Те рен је ма ло стр ми ји 
не го у Ва ри јан ти 1, али не и стрм. На се ље се, слич но се ли ма у ни зи ни, фор-
ми ра ло не по сред но ис под вр ха али бли же до ли ни. Из над се ла на вр ху 
бр да на ла зе се па шња ци или шу ме, а ис под се ла воћ ња ци и њи ве. По јас око 
реч ног ко ри та је об ра стао у узак по јас шу ме. При мер су се ла Го дље во, 
Ту би ћи, Се ча Ре ка (Сли ка 22).

Сли ка 22. По ло жај за се о ка у од но су на те рен – Ва ри јан та 2
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Ва ри јан та 3: ка рак те ри ше се ла ко ја се на ла зе у пре де ли ма са сред-
њом над мор ском ви си ном (у од но су на нај ма њу и нај ви шу у оп шти ни). 
На се ља су се раз ви ла на за рав ни ма брд ских те ра са ко ја се сте пе на сто 
на ла зе на па ди ни. Из ме ђу гру па ку ћа на ла зе се по ја се ви с воћ ња ци ма. 
На вр хо ви ма бр да на ла зе се ли ва де, а ис под њих, пре ма на се љу, по јас 
шу ма. Ис под на се ља се на ла зе ора ни це, док је реч но ко ри то об ра сло у 
уски по јас шу ма. При мер за ову ва ри јан ту су се ла Па ра мун, Ска кав ци, 
Ро си ћи, Бје ло пе ри ца (Сли ка 23).

Сли ка 23. По ло жај за се о ка у од но су на те рен – Ва ри јан та 3

Ва ри јан та 4: ка рак те ри ше се ла ко ја се на ла зе у про сто ру оп шти не 
ко ји гра ви ти ра ка пла ни ни По влен. Те рен ка рак те ри шу ши ро ке за рав ни 
по вр хо ви ма бр да ко је пре ла зе у ду бо ке усе ке стр мих стра на ко је на сво-
ме дну има ју по то ке. На се ље се на ла зи на пре ло му за рав ни у стр ми ну 
стра на по то ка. Из над на се ља се на ла зе по вр ши не за ора ни це и воћ ња ци 
док се ис под на се ља на стра на ма ко ри та по то ка или ре ке на ла зе шу ме. 
По јас рав ни це не по сред но око по то ка об ра стао је по је ди нач ним ста бли ма. 
Уко ли ко је стр ми ја стра на об ра сла је у шу му. При мер за ову ва ри јан ту 
су се ла: Ма ко ви ште, Ра да нов ци, Вар да (Сли ка 24).

Сли ка 24. По ло жај за се о ка у од но су на те рен – Ва ри јан та 4
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Ва ри јан та 5: ка рак те ри ше се ла ко ја се на ла зе у про сто ру сли ва ре ке 
Дри не. Те рен је из у зет но стрм и не при сту па чан, с ма лим про сто ром за 
раз ви ја ње на се ља и об ра ду. Реч не до ли не су ве о ма уске, об ра сле у по је-
ди нач на ста бла, та ко да у њи ма ни су мо гле да се фор ми ра ју пар це ле с 
њи ва ма. Сто га су се на се ља раз ви ла на уским и ду гач ким те ра са ма. Иви-
цом та кве те ра се пру жа се са о бра ћај ни ца дуж ко је се ни жу окућ ни це. 
Из над на се ља се на ла зе ли ва де и воћ ња ци, а ис под на се ља шу ма. При мер 
је се ло Го де че во (Сли ка 25).

Сли ка 25. По ло жај за се о ка у од но су на те рен – Ва ри јан та 5

ЗА КЉУ ЧАК

По ро ди це при ли ком на се ља ва ња за у зи ма ју нај по вољ ни ју рас по ло-
жи ву ло ка ци ју у се лу. Уко ли ко је по треб но кр че шу му и на том ме сту 
за сни ва ју окућ ни цу. На кон то га осло ба ђа ју зе мљи ште око окућ ни це ства-
ра ју ћи ли ва де и ора ни це, а с при хва та њем га је ња шљи ва ства ра ју про стор 
и за воћ њак. По ро ди ца те жи да окућ ни ца бу де у сре ди шту об ра ди ве по вр-
ши не с ко јом рас по ла же, ка ко би се сма њио тро шак за тран спорт ле ти не 
с по вр ши не до окућ ни це. На тај на чин фор ми ра се мре жа окућ ни ца око 
ко јих је об ра ди ва по вр ши на по це лом се о ском ата ру. Са о бра ћај на мре жа 
се за сни ва на пу те ви ма ко ји ме ђу соб но спа ја ју окућ ни це. Глав на са о бра-
ћај ни ца се фор ми ра тек ка сни је, под ути ца јем ја ких по ро ди ца, то по гра-
фи је те ре на и ме ста ко јем гра ви ти ра се о ско под руч је. 

Ка да до ђе до по де ле по ро ди це чла но ви по ро ди це ко ји се оса мо ста љу-
ју (уко ли ко то про стор до зво ља ва) од ла зе да ље од ку ће и осни ва ју но ву 
окућ ни цу кр че њем шу ме. Уко ли ко про стор до зво ља ва, ра се ље не по ро ди-
це на ста њу ју се по ред окућ ни це по сте пе но гра де ћи сво ју окућ ни цу. Кроз 
не ко ли ко ге не ра ци ја фор ми ра ви ше окућ ни ца гра де ћи по сте пе но гру пу 
ку ћа а за тим за се ок. При ступ ни пут та ко фор ми ра ној гру пи до би ја све 
ви ше ко ри сни ка и све ја сни ји про фил. 

За се ок се фор ми ра под ути ца јем де лат но сти по ро ди це, ва жних са о-
бра ћај ни ца, то по гра фи је те ре на и по ре кла ста нов ни штва. На при мер, за-
се о ци у се лу Ма ко ви ште по ка зу ју све од ли ке сто чар ских по ро ди ца, а у 



се лу Ту би ћи ра тар ских. Под ути ца јем ва жних са о бра ћај ни ца на ста ли су 
за се о ци Ра жа на, Вар да и Се ча Ре ка. Ути цај то по гра фи је те ре на нај ви ше 
по ка зу ју за се о ци у се лу Го де че во ко ји се пру жа ју дуж уских, а ду гач ких 
за рав ни на па ди на ма бр да. За се о ци на ста ли под ути ца јем прет ход ног 
ста ни шта ста нов ни штва нај ви ше се ис ти чу у се лу Ро си ћи.

Се ла за у зи ма ју це ло куп ну по вр ши ну се о ског ата ра раз ви ја ју ћи се 
под ути ца јем до се ље них или ра се ље них по ро ди ца. По сте пе но се за у зи ма 
све ве ћа по вр ши на се ла и пре тва ра у об ра ди ве по вр ши не. Се ла у Оп шти-
ни Ко сје рић раз ви ја ла су се у пот пу но сти слич но као и се ла у окол ним 
Оп шти на ма Ба ји на Ба шта, По же га или Ужи це. Про це си ко ји су за хва ти ли 
про стор за пад не Ср би је ни су има ли по себ них спе ци фич но сти на про сто-
ру Ко сје ри ћа.
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на (од стра не ау то ра) пре ма ста њу на те ре ну 1994–2000. го ди не. Цр те жи, 
пр во бит но из ра ђе ни за по тре бе Ма ги ста р ског ра да (од бра ње ног на Ар хи-
тек тон ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду), де таљ но су пре у ре ђе ни 
за овај рад, до са да не пу бли ко ва ни.
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SUM MARY: Ko sje rić area set tling hap pe ned du ring 18th and 19th cen tury. Fa mi li es 
that had mo ved the re, bro ught with them cer tain ne eds and ha bits in: si te se lec tion, mo de 
of agri cul tu ral pro duc tion, po si tion of the bu il ding on the plot and ho u se sha ping. The 
pa per analyzes the in flu en ces im mi gra ting fa mi li es bro ught from for mer ha bi tat, in flu-
en ces that sha ped ar ran ge ment of vil la ge set tling and how afo re men ti o ned im pacts 
ma ni fe sted on physi cal struc tu re of ha mlets and vil la ges. Re gi ste red pro ces ses are use ful 
for un der stan ding cur rent pro ces ses in the Ser bian vil la ge. The pa per is ba sed on the 
do cu men ta tion col lec ted from 1994 to 2004.
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СА ЖЕ ТАК: Вој ноту ри стич ке уста но ве у Ср би ји рас по ла жу с од ре-
ђе ним ком па ра тив ним пред но сти ма и ква ли тет ним ре сур си ма ко је ни су 
це лис ход но ин кор по ри ра не у ту ри стич кој по ну ди зе мље. Рас по ла жу и са 
зна чај ним мо гућ но сти ма ко је чи не ва жну прет по став ку за аде кват но по-
зи ци о ни ра ње на до ма ћем и ино стра ном тр жи шту ту ри стич ких услу га, с 
укуп ном пан си он ском и ван пан си он ском по ну дом. Осно ва ис тра жи ва ња 
ра да ових уста но ва је иден ти фи ко ва ње фор му ла за обез бе ђе ње кон ку рент-
ске пред но сти на ту ри стич ком тр жи шту ком би на ци јом ре сур са и спо соб-
но сти. У ра ду су при ка за ни сте пен ис ко ри шће ња ка па ци те та у по след њих 
пет го ди на по ка те го ри ја ма го сти ју, ста во ви по се ти ла ца уста но ва, као и 
ту ри стич ки про из во ди ко је уста но ве пру жа ју. Ана ли за по да та ка по чи ва 
на ста ти стич ким и ком па ра тив ним ме то да ма. Циљ ра да је иден ти фи ко ва-
ње фак то ра ко ји мо гу до при не ти бо љем по зи ци о ни ра њу ових уста но ва, у 
Ср би ји и на укуп ној ту ри стич кој по зор ни ци, а у ци љу њи хо вог раз во ја, 
али и раз во ја де сти на ци ја на ко ји ма се на ла зе. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: вој ноту ри стич ке уста но ве, ту ри стич ка по ну да, по-
зи ци о ни ра ње, кон ку рент ска пред ност

КОН КУ РЕНТ НОСТ ВОЈ НО ТУ РИ СТИЧ КИХ  
УСТА НО ВА СР БИ ЈЕ

Пред мет овог ра да је проу ча ва ње ди мен зи ја пру же них ту ри стич ких 
услу га вој них ту ри стич ких ка па ци те та, ана ли за по сто је ћег ста ња вој них 
обје ка та ко је има ју зна чај не ту ри сти чко-уго сти тељ ске ка па ци те те у свим 
ту ри стич ким кла сте ри ма Ср би је, кроз ис пи ти ва ње ста во ва по се ти ла ца 
и сте пен ис ко ри шће ња ка па ци те та ту ри стич ких де сти на ци ја, а ка ко би 
се у на ред ном пе ри о ду раз ви ла атрак тив ни ја по ну да, по ве ћа ло за до вољ-
ство ко ри сни ка и ис ко ри шће ње ка па ци те та, а у ду го роч ном ро ку ство рио 
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по зи ти ван имиџ по жељ них де сти на ци ја у Ср би ји. При ли ком де фи ни са ња 
мар ке тинг стра те ги је, по ред од ре ђи ва ња циљ ног тр жи шта, утвр ђи ва ња 
ком би на ци је ин стру ме на та и тро шко ва мар ке тин га, по зи ци о ни ра ње про-
из во да пред ста вља по себ но ме сто, јер је за сно ва но на чи ње ни ци да ту-
ри стич ки про из вод хо те ла или де сти на ци је има од ре ђен имиџ с ко јим се 
по сто је ћи и мо гу ћи по тро ша чи по и сто ве ћу ју [Po pe sku 2013: 91]. Та ко ђе и 
по тре бе за ино ва ци ја ма у ту ри зму че сто пу та су усло вље не по се до ва њем 
јед ин стве ног ре сур са или про из во да, ко јим ће се по ве ћа ти кон ку рент ска 
пред ност пред у зе ћа на тр жи шту. Стал не про ме не у де фи ни са њу вред но-
сти про из во да па ра лел но се ме ња ју с раз во јем по тро ша ча, где по тро шач 
по ста је по ла зна и за вр шна тач ка це ло куп ног мар ке тинг про це са [Đukić 
2015: 6]. 

Тр жи шно по сма тра но по зи ци о ни ра ње хо тел ског пред у зе ћа под ра-
зу ме ва са гле да ва ње и по зна ва ње укуп них ва жних ка рак те ри сти ка ту ри ста 
на да тој де сти на ци ји, а ра ди утвр ђи ва ња „па ке та по ну де”. По зи ци о ни ра ње 
про из во да на ту ри стич ком тр жи шту пред ста вља на пор ту ри стич ког преду-
зе ћа да по зи ци о ни ра свој про из вод на ту ри стич ком тр жи шту у од но су на 
по тре бе и же ље по тро ша ча – го ста – ту ри сте, ак ци је кон ку рен ци је и дру-
ге фак то ре у окру же њу [Милисављевић и др. 2004: 679]. Сва ки про из вод 
или мар ка за у зи ма по себ ну по зи ци ју од но сно ме сто код по тро ша ча у од-
но су на дру ге кон ку рен те и њи хо ве про из во де, што је у ства ри ре зул тат 
ње го ве по зи ци је на осно ву су да ко ји су по тро ша чи ма ва жне. Са тис фак ци ја 
по тро ша ча услу га је основ ни пред у слов за на ста вак са рад ње ко ри сни ка и 
пред у зе ћа, а ка ко би се на ста ви ла са рад ња по тре бан је осе ћај за до вољ ства 
и ис пу ње ње оче ки ва ња по тро ша ча [Veljković 2006: 69]. Ра ди ефи ка сни јег 
про це са по зи ци о ни ра ња нео п ход но је раз ма тра ти све ва жне еле мен те тог 
про це са. По зи ци о ни ра ње као про цес тре ба да уве же ис тра жи ва ње по тре-
ба и зах те ва ту ри ста, сла бо сти и пред но сти окру же ња ко је нам чи ни 
кон ку рен ци ју, као и стра те гиј ске пред но сти струч но сти и ре сур са ор га-
ни за ци је [Милисављевић и др. 2004: 260].

Из бор ло ка ци ја објек та има из у зе тан зна чај у по сло ва њу хо тел ског 
пред у зе ћа, чи ме се овом сег мен ту по кла ња по себ на па жња. Бит ни фак то-
ри при ли ком из бо ра ло ка ци је су: тр жи ште и уда ље ност ту ри ста, ана ли-
за по тро ша ча и од ре ђи ва ње истих, кон ку рен ци ја и ње го ва ја чи на, обје кат 
(ве ли чи на, на ме на, ка те го ри са ност...), до ба вља чи про из во да (по тре ба пре-
ду зе ћа и њи хо ве мо гућ но сти), струч ност до ми цил ног ста нов ни штва, по-
ну да ту ри стич ке де сти на ци је, раз ви је ност ту ри стич ких са др жа ја, про стор 
и ње го ва ор га ни за ци ја, са о бра ћај на при сту пач ност [Čačić 1998: 237].

Хо тел ско ту ри стич ки објек ти вој ноту ри стич ких уста но ва (ВТУ) 
из гра ђе ни и отво ре ни су се дам де се тих го ди на 20. ве ка, у не по сред ној бли-
зи ни при род них ле по та и зна чај них ме ста ко ја пру жа Ср би ја, на све га 
не ко ли ко са ти во жње од ве ћих цен та ра у Ср би ји, уз пот пу но по што ва ње 
свих на ве де них фак то ра ло ка ци је, чи ме се мо же за кљу чи ти да објек ти у 
пот пу но сти за до во ља ва ју све кри те ри ју ме за успе шно по сло ва ње. 

Раз вој ту ри зма у од ре ђе ном ре ги о ну је про цес ко ји зах те ва мул ти-
парт нер ско уче шће на свим ни во и ма пла ни ра ња и кре и ра ња по ли ти ке 
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од вла де, не вла ди них ор га ни за ци ја, ста нов ни штва, ин ду стри је, и дру гих 
чи ни ла ца чи ме се од ре ђу је мо гућ ност и ту ри стич ка ва ло ри за ци ја ре ги о на 
[Choi et al. 2011: 117]. Во ђе ни ова квим иде ја ма, објек ти ВТУ из гра ђе ни су 
на ин те ре сант ним и до бро по зи ци о ни  ра ним ме сти ма у Ср би ји, на прав-
ци ма кре та ња ту ри ста, бли зу ме ђу на род них пу те ва, у гра до ви ма, на пла-
ни на ма, на ци о нал ним пар ко ви ма, у бањ ским ле чи ли шти ма и дру гим 
ин те ре сант ним ло ка ци ја ма ве за ним за успе шан раз вој ту ри зма.

Стра те ги ја раз во ја ту ри зма Ре пу бли ке Ср би је за пе ри од 2016–2025. 
го ди не, као је дан од сво јих при о ри те та и те ме ља бу ду ћег ра да де фи ни са ла 
је од ре ђи ва ње ци ље ва да љег раз во ја у скла ду с ре ал ном кон ку рент ском 
по зи ци јом Ср би је на ту ри стич ком тр жи шту, а у скла ду с бу ду ћим трен-
до ви ма и по тен ци ја ли ма у ту ри зму. 

По ред ло ка ци је и опре мље но сти обје ка та као не за о би ла зих ре сур са 
увек је по треб но са гле да ти и ши ри кон текст по треб не и мо гу ће ту ри стич-
ко-уго сти тељ ске по ну де ВТУ: ге о граф ско-са о бра ћај ни по ло жај, при род не 
и ан тро по ге не ре сур се, сме штај не и уго сти те љ ске ка па ци те те, по сто је ће 
и мо гу ће ту ри стич ке про из во де, као и пан си он ску и ван пан си он ску по-
ну ду уста но ва.

Да нас у са ста ву Ми ни стар ства од бра не, Упра ве за оп шту ло ги сти ку 
ра де три вој не уста но ве: „Та ра”, „Мо ро вић” и „Де ди ње”.

Вој ноту ри стич ка уста но ва „Та ра” ко мер ци ја ли зу је се у са ста ву кла-
сте ра За пад не Ср би је. Хо те ли и објек ти ВТУ „Та ра” на ла зе се на три ло ка-
ци је: на пла ни ни Та ри, у Кра ље ву и у нај по зна ти јем бањ ском од ма ра ли шту 
– Вр њач кој ба њи. Објек ти на пла ни ни Та ри из гра ђе ни су 1973. го ди не, 
од но сно осам го ди на пре про гла ше ња пла ни не Та ре за на ци о нал ни парк. 
Хо тел „Омо ри ка” и хо тел „Бре за” у са ста ву ВТУ „Та ра” су нај ре пре зен-
та тив ни ји хо те ли вој но ту ри стич ких уста но ва. Ка те го ри са ни су с три 
зве зди це и рас по ла жу с ви ше лук су зних апарт ма на, пре ко 250 ком фор них 
со ба и с пре ко 700 ле жа ја. Со бе су опре мље не ку па ти лом, те ле фо ном, те-
ле ви зо ром (са те лит ски про грам), а у хо те лу „Омо ри ка” је нај ве ћи број со ба 
и с фри жи де ром. Ме ђу тим, по сто је ћи ен те ри јер, на ме штај је не у гле дан, 
стар и за пу штен. У не по сред ној бли зи ни хо те ла „Омо ри ка” на ла зи се и 
де пан данс „Ја вор” с око 50 ле жа ја. Хо тел „Бе ли бор” ка те го ри сан је с две 
зве зди це, а за упот пу ња ва ње сво јих са др жа ја ко ри сти са др жа је хо те ла 
„Омо ри ка”. У не по сред ној бли зи ни „Бе лог бо ра” на ла зи се на ци о нал ни 
ре сто ран „Рад ми ло вац”. Ау то-камп „Рад ми ло вац” био је у функ ци ји до 
де ве де се тих го ди на 20. ве ка са свом по треб ном елек тро-, во до вод ном и 
ка на ли за ци о ном мре жом. Да нас је за пу штен, за ра стао и ни је у функ ци ји. 
У зим ском пе ри о ду, по ред хо те ла „Бе ли Бор”, за ту ри сте ски ја ше, у по ну ди 
су два ски-лиф та са ста за ма, ду жи не 150 m и 450 m. По ред на ве де них сме-
штај них ка па ци те та, у цен тру Вр њач ке Ба ње, на уда ље но сти од 100 m од 
хо те ла „Бре за”, на ла зи се де пан данс „Сом бор”, ка па ци те та 30 ле жа ја у 20 
со ба, ко ји је за тво рен и ни је у функ ци ји ви ше го ди на, док се у Кра ље ву 
на ла зи Вој но са мач ки хо тел „Кра ље во” ка па ци те та 45 ле жа ја у 20 со ба 
ко ји је пот пу но за пу штен, не ис ко ри шћен и де ва сти ран.
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Вој но ту ри стич ка уста но ва „Мо ро вић” са свим сво јим са др жа ји ма и 
ка па ци те ти ма на ла зи се у кла сте ру Вој во ди не. Стра те ги јом раз во ја ту ри зма 
Ре пу бли ке Ср би је глав на иде ја под ко јом ће се Вој во ди на ко мер ци ја ли-
зо ва ти и про мо ви са ти као ин ден ти тет кла сте ра је сло ган Во де но бла го, 
па нон ски до жи вљај, а ко ји у пот пу но сти од го ва ра и са мој вој ној ту ри стич-
кој уста но ви. У сво јој ту ри стич кој по ну ди ВТУ „Мо ро вић” го сти ма ну ди 
сме штај у ви ла ма „Ср на” и „Ко шу та” и у пет бун га ло ва у Мо ро ви ћу. Сви 
објек ти су сме ште ни у ве ли ком шум ском ком плек су ко ји се на ла зе у са-
мом ло ви шту. Ка па ци те ти од 60 ле жа ја ко ли ко има вој на ту ри стич ка уста-
но ва „Мо ро вић” за до во ља ва ју тре нут не по тре бе и зах те ве го сти ју, иа ко 
су мо гућ но сти ове де сти на ци је уз бо ље по зи ци о ни ра ње и про мо ци ју 
си гур но мно го ве ће, чи ме и сме штај ни ка па ци те ти не би би ли до вољ ни. 
Дру ги део сме штај них ка па ци те та ВТУ „Мо ро вић” на ла зи се у по го ну 
Ка ра ђор ђе во где је го сти ма на рас по ла га њу 20 ле жа је ва у осам со ба. У ме-
сту Ни кин ци на ла зи се хо тел „Фру шко го рац” ко ји има ка па ци тет од 37 
ле жа ја у 15 со ба. Овај обје кат већ ду жи вре мен ски пе ри од не ра ди.

Вој но ту ри стич ка уста но ва „Де ди ње” нај ве ћим де лом се сво јим ка па-
ци те ти ма на ла зи у кла сте ру Бе о град. Они су углав ном пот пу но де ва сти-
ра ни, и пре пу ште ни зу бу вре ме ну и не бри зи дру штве ног си сте ма. По ред 
из у зет но скром них сме штај них ка па ци те та у је ди ном вој ном хо те лу у 
Бе о гра ду, хо те лу „Бри стол” с укуп но 120 ле жа ја, по сто је и дру ги ка па-
ци те ти ВТУ „Де ди ње”, а ко ји се не на ла зе у ко мер ци јал ној по ну ди. Хо тел 
„Бри стол” је да нас обје кат ко ји је свр стан у спо ме ник кул ту ре и под за шти-
том је За во да за за шти ту спо ме ни ка гра да Бе о гра да и са дру гим пре по зна-
тљи вим гра ђа вин ским објек ти ма Бе о гра да пред ста вљао је сим бол ра ђа-
ња но вог мо дер ног гра да свог вре ме на. У свом ко мер ци јал ном де лу у 
по ну ди хо тел „Бри стол” ну ди „Рок фе ле ров апа рт ман”, у ко јем је бо ра вио 
Рок фе лер при ли ком по се те Бе о гра ду и ко јег кра си ста ри на ме штај и кри-
стал ни лу сте ри, и „Злат ни апарт ман” ко ји је опре мљен по зла ће ним огле-
да ли ма, ста рим на ме шта јем, пер сиј ским те пи си ма и пла вим со мот ским 
за ве са ма. Ком пле тан ен те ри јер хо те ла уре ђен је по угле ду на три де се те 
го ди не 20. ве ка, што мо же пред ста вља ти си гур но ту ри стич ки до жи вљај 
у са вре ме ном и бр зом гра ду. Ов де је по треб но на по ме ну ти и оста ле ка па-
ци те те ВТУ „Де ди ње” ко ји ни су аде кват но пре по зна ти и по зи ци о ни ра ни 
од стра не ме наџ мен та, а ко ји пред ста вља ју бла го глав ног гра да, ка ко сво-
јим ло ка ци ја ма, та ко и по тре ба ма глав ног гра да. У не по сред ној бли зи ни 
гра да на ла зи се и спорт ско-ре кре а тив ни цен тар „Сур чин”, ко ји је не ка да 
био ме сто при пре ма ре пре зен та ци ја Ју го сла ви је у фуд ба лу, ру ко ме ту и 
дру гим спор то ви ма, а да нас је јед но од нај за пу ште ни јих ме ста Бе о гра да. 
Не ка да је рас по ла гао са 162 ле жа ја у 22 бун га ло ва (11 ду плекс ку ћи ца). 
ВТУ „Де ди ње” у сво јој над ле жно сти има та ко ђе и ве ли ки број са мач ких 
хо те ла, ко ји су у ве о ма ло шем ста њу или су за тво ре ни и де ва сти ра ни иа ко 
пред ста вља ју је дан ве ли ки по тен ци јал са из у зет ним ло ка ци ја ма. Хо те ли 
„Га леб”, „Зве зда ра” и „Де ли град” ра де с по ло вич ним ка па ци те ти ма, док 
су де пан данс „Зве зда ра” у Ха џи-Му ста фи ној ули ци у цен тру Бе о гра да и 
хо тел „Дор ћол” у Ули ци ца ра Уро ша, за тво ре ни од 2011, од но сно 2012. 



го ди не. У свим ана ли за ма ра да хо те ла „Бри стол”, ВТУ „Де ди ње” овом 
објек ту не при да је по тре бан зна чај, а по даци о ис ко ри шће њу ка па ци те та 
и ра ду ко мер ци јал ног де ла хо те ла су ве о ма скром ни. Ти ме се не уви ђа ко-
ли ко је овај обје кат вре дан и ко ли ки је ње гов ту ри стич ки и ко мер ци јал ни 
по тен ци јал. Вој ноту ри стич ка уста но ва „Де ди ње” у сво јој ко мер ци јал ној 
по ну ди има и од ре ђен број ре пре зен та тив них ре сто ра на на це лој те ри то-
ри ји Ср би је, као што је Цен трал ни дом Вој ске Ср би је у Бе о гра ду, Дом 
гар де и ре сто ран „Кне жев лад” на Топ чи де ру, Клуб Вој ске Ср би је у Зе му-
ну, ре сто ра ни До ма Вој ске Ср би је у Пан че ву, Ни шу, Вра њу, Но вом Са ду 
и дру гим објек ти ма. Сви на ве де ни објек ти су отво ре ног ти па и пру жа ју 
услу ге свим за ин те ре со ва ним го сти ма.

ГЕ О ГРАФ СКО-СА О БРА ЋАЈ НИ ПО ЛО ЖАЈ  
ВОЈ НО ТУ РИ СТИЧ КИХ УСТА НО ВА

Као је дан од бит них еле ме на та из бо ра ло ка ци је објек та си гур но је и 
ге о граф ски по ло жај објек та, атрак тив ност, при сту пач ност и уре ђе ност 
про сто ра, као и са о бра ћај на мре жа, ка ко због уда ље но сти – до ла ска по тро-
ша ча, та ко и због тр жи шта до ба вља ча. По во љан ге о граф ско-са о бра ћај ни 
по ло жај и при сту пач ност ВТУ и под руч ја на ко ји ма се на ла зе, за јед но са 
атрак тив ним (при род не по год но сти, кул тур но-исто риј ско на сле ђе и др.) 
и ре цеп тив ним усло ви ма (за бо ра вак на да тој де сти на ци ји, тј. сме штај ни, 
тр го вин ски, објек ти за спо рт, за ба ву, ра зо но ду и број ни дру ги), чи не до-
бре фак то ре ко ји пред о дре ђу ју по во љан раз вој ту ри зма у овим ме сти ма 
и под руч ји ма. Ко ри дор 10, као глав ни пут ни пра вац ко ји иде од Ау стри је, 
пре ко Сло ве ни је и Хр ват ске, Бе о гра да и Ни ша, и во ди ка Ско пљу и Со лу-
ну, у ко ји се ули ва ју не ко ли ко дру гих пут них пра ва ца друм ског са о бра ћа ја 
(Бу дим пе шта – Су бо ти ца – Но ви Сад – Бе о град; Ниш–Пи рот–Со фи ја. 
По том Иба р ска ма ги стра ла ка Ја дран ском мо ру), чи ни гла ву са о бра ћај ну 
мре жу Ср би је, на ко јој се на ла зе и вој не уста но ве. Са мо на овом прав цу 
у Ср би ји гра ви ти ра 52 оп шти не или 26% укуп ног про стран ства Ср би је. 
У ту ри стич кој ма пи Ко ри до ра 10, а као де сти на ци је ко је сва ка ко тре ба 
по се ти ти, пред ста вљен је Мо ро вић, као и ви ше ло ка ци ја у не по сред ној 
бли зи ни Ка ра ђор ђе ва и Вр њач ке ба ње. 

Од ин те ре са за раз вој ту ри зма у Ср би ји су и же ље знич ке пру ге на 
прав ци ма Су бо ти ца –Бе о град –Ни ш–Пи рот као део же ље знич ке мре же 
ме ђу на род ног са о бра ћа ја. Ме ђу тим, због ве о ма ло ше и ста ре же ље знич ке 
ин фра струк ту ре и по ред по вољ них це на пре во за, ту ри сти из бе га ва ју овај 
на чин пре во за. 

По се бан зна чај за раз вој ту ри зма има плов ни пут Ко ри дор 7 (588 km 
кроз Ср би ју) који се обавља Ду на вом, и ко ји је ве о ма би тан за По са ви ну, 
По мо ра вље и По ду на вље. Вој не уста но ве на овом ко ри до ру има ју сво је 
зна чај не ка па ци те те (Ка ра ђор ђе во, Бе о град), те је на овим ме сти ма мо гућ 
раз вој на у тич ког и ри бо лов ног ту ри зма, као и дру гих спе ци фич них ин те-
ре са, а ко ји ни су пре по зна ти на овим де сти на ци ја ма од стра не ВТУ.
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Ва жна пред ност хо те ла вој них уста но ва је њи хо ва ло ка ци ја у не по-
сред ној бли зи ни про мет них пу те ва. При ли ком до ла за ка го стију у вој но-
ту ри стич ки обје кат, по ред услу ге смје шта ја у објек ти ма обез бе ђе на су и 
пар кинг ме ста. При ступ у На ци о нал ни парк „Та ра” и хо те ли ма ВУ „Та ра”, 
ко ји су у не по сред ној бли зи ни са о бра ћај ног ко ри до ра Бе о гра д–У жи це –
Под го ри ца –Бу два, омо гу ћен је из ви ше пра ва ца: Ба ји на Ба шта – Пе ру ћац 
– Ми тро вац на Та ри (27 km), Ба ји на Ба шта – Ка лу ђер ске ба ре (16 km), 
Крем на – Ка лу ђер ске ба ре (9 km). С дру ге стра не, ау то бу ска по ве за ност 
Та ре ве о ма је сла ба и по сто је ди рект не ау то бу ске ли ни је са мо с Бе о гра дом 
и Но вим Са дом. Пут на мре жа ло кал них пу те ва и пу те ва ко ји се одва ја ју 
од на ве де них ко ри до ра је у до ста ло шем ста њу [Vidrić 1987: 16]. Хо тел 
„Бре за” у Вр њач кој ба њи, од лич но је по ве зан мре жом ло кал них и ма ги-
страл них пу те ва и са мим тим чи ни овај хо тел ла ко при сту пач ним за сва-
ког го ста. Ау то бу ска по ве за ност Вр њач ке ба ње ве о ма је до бра – по сто је 
ди рект не ау то бу ске ли ни је са свим ве ћим ме сти ма у Ср би ји.

Вој ноту ри стич ка уста но ва „Мо ро вић” на ла зи се уз ау то-пу т Бе о град 
–За греб и до бро је по ве за на са о бра ћај ни ца ма. Ме сто Мо ро вић уда ље но 
је од Ши да као оп штин ског цен тра, око 15 km, 50 km је уда ље но од Срем-
ске Ми тро ви це, а од ау то пу та све га 5 km, ода кле је је ди но и мо гућ при лаз 
вој ној уста но ви. По гон „Ка ра ђор ђе во” на ла зи се у исто и ме ном ме сту, у 
ју го за пад ном де лу Бач ке, у Оп шти ни Бач ка Па лан ка, 10 km се ве ро за пад но 
од Бач ке Па лан ке, и 80 km од Бе о гра да и 50 km од Но вог Са да. При ступ 
овом исто риј ском и ма ње по зна том ме сту мо гућ је из прав ца Но ви Сад 
– Бач ка Па лан ка, из прав ца Бе о гра да – ау то-пу тем до Ило ка и Бач ке Па-
лан ке и ре ги о нал ним пу тем Сом бор – Оџа ци – Бач ка Па лан ка.

Нај ве ћи број сме штај них и уго сти тељ ских ка па ци те та ВТУ „Де ди-
ње”, на ла зе се у Бе о гра ду, као ту ри стич ком цен тру с нај ве ћим бро јем 
по се та и но ће ња, ко ји има ге о граф ски и са о бра ћај но нај по вољ ни ју ло ка-
ци ју за оба вља ње ту ри стич ке де лат но сти. Ме ђу тим ову по год ност ме-
наџ мент уста но ве ни је пре по знао. Хо тел „Бри стол” на ла зи се у не по сред-
ној бли зи ни бе о град ске глав не же ље знич ке и ау то бу ске ста ни це, док се 
и оста ли објек ти и ка па ци те ти на ла зе у са мом цен тру гра да. Све ВТУ на 
те ри то ри ји Ср би је има ју ве о ма ло шу по ве за ност ва зду шним са о бра ћа јем 
осим ВТУ „Де ди ње”. Ви ше го ди на уна зад пла ни ра се пре тва ра ње вој ног 
ае ро дро ма „По ни кве” у ци вил ни ае ро дром, што би тре ба ло до дат но да 
по бољ ша ту ри стич ку по ну ду уз са о бра ћај ну по ве за ност пут ним прав ци-
ма с вој ним ту ри стич ким уста но ва ма у цен трал ном и за пад ном де лу 
Ср би је (уда ље ност ае ро дро ма „По ни кве” од хо те ла „Омо ри ка” из но си 
све га 12 km). Отва ра ње де ла вој ног ае ро дро ме „Ла ђев ци” за ко мер ци јал-
не ле то ве ни је ис пу нило оче ки ва ња и учи нило по себ но зна чај ном и атрак-
тив ном ту ри стич ку по ну ду Цен трал не Ср би је. Го сти ма по се бан про блем 
пред ста вља и ло ша пут на сиг на ли за ци је на свим при ла зи ма вој ним уста-
но ва ма, као и ло ша сиг на ли за ци ја ко ја не да је по треб не ин фор ма ци је о 
кул тур но-историjским ме сти ма, атрак тив ним ло ка ци ја ма, цр ква ма, ма-
на сти ри ма и др.



СТА ТИ СТИЧ КА АНА ЛИ ЗА КА ПА ЦИ ТЕ ТА И ЗА ДО ВОЉ СТВА  
КО РИ СНИ КА ВОЈ НО ТУ РИ СТИЧ КИХ УСТА НО ВА

По тре ба за кри тич ком ана ли зом ра да ВТУ, по сма тра ном кроз при зму 
пре и спи ти ва ња ба зе по тро ша ча, се лек ци ју и из бор нај до ми нант ни јих, 
основ су за по кре та ње да љих ко ра ка у ра ду и но вог по зи ци о ни ра ња ВТУ. 
Ка ко би од лу чи ва ње у тим ко ра ци ма би ло ма ње ри зич но, бит но је при ку-
пи ти што ви ше ин фор ма ци ја из раз ли чи тих по слов них функ ци ја. У са вре-
ме ном мар ке тин гу од но са, куп ци су основ ни из вор про фи та, а од лу чи ва ње 
о њи хо вим по тре ба ма и при ла го ђа ва ње пред у зе ћа истим има стра те гиј ски 
зна чај [Đukić i Stan ko vić: 2014: 392]. Упра во је и циљ ана ли за утвр ди ти 
ко је су то мо гућ но сти ка бо љем по зи ци о ни ра њу ВТУ у укуп ној ту ри-
стич кој по ну ди Ср би је и де сти на ци ја на ко ји ма се исте на ла зе, ко је су то 
сла бо сти, а ко ји по сто је ћи или бу ду ћи ту ри стич ки про из во ди мо гу до ве-
сти до по треб ног ра ста тра жње про из во да ВТУ.

Ана ли за ту ри стич ког про ме та вој но ту ри стич ких уста но ва

Хо те ли у са ста ву ВТУ су отво ре ног ти па и ра де по прин ци пу по лу-
пан си о на и пан си о на. Објек ти су отво ре ни це ле го ди не, од но сно 365 да на 
у го ди ни и ка те го ри са ни су За ко ном о ту ри зму и Пра вил ни ком о раз вр ста-
ва њу, ми ни мал ним усло ви ма и ка те го ри за ци ји уго сти тељ ских обје ка та 
с две и три зве зди це. У Та бе ли 1 при ка за ни су са да шњи и мо гу ћи сме-
штај ни ка па ци те ти ВТУ у ко мер ци јал ној по ну ди. Ка па ци те ти ВТУ по ред 
до бре пер спек ти ве за хва љу ју ћи од лич ним ло ка ци ја ма, а у скла ду с тен-
ден ци ја ма на свет ском ту ри стич ком тр жи шту ни су оса вре ме ња ва ли сво ју 
ту ри стич ку по ну ду но вим са др жа ји ма. Објек ти су из гра ђе ни с ци љем уна-
пре ђе ња ква ли те та жи во та при пад ни ка си сте ма од бра не и њи хо вих по ро-
ди ца као при мар них го сти ју. До рас па да СФРЈ при пад ни ци си сте ма од бра-
не и њи хо ве по ро ди це, као при мар ни го сти чи ни ли су око 90% ко ри сни ка, 
а пре о ста ли део ка па ци те та био је у по ну ди ту ри стич ком тр жи шту.

Та бе ла 1. Са да шњи и мо гу ћи број ле жа ја у ко мер ци јал ном де лу у објек ти ма ВТУ 
у 2016. го ди ни

На зив ВТУ Са да шњи број ле жа ја Мо гу ћи број ле жа ја

В ТУ „Та ра” Ба ји на Ба шта 826 857
ВТ У „Де ди ње” Бе о град 121 1.942
ВТ У  „Мо ро вић” Мо ро вић 82 119
УКУП НО 1.029 2.918

Из вор: Вој ноту ри стич ке уста но ве 

Ме ђу тим услед на ста лих де ша ва ња то ком де ве де се тих го ди на 20. 
ве ка, на глог па да стан дар да при пад ни ка вој ске, као и због спо рих тран-
зи ци о них про ме на у ту ри зму Ср би је, а ра ди оп стан ка, ВТУ су ши ром 
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отво ри ле сво ја вра та чи ме су и при мар ни го сти пре ко но ћи по ста ли се-
кун дар ни. У на став ку, а ра ди са гле да ва ња ста ња у ВТУ, при ка за ће мо 
ста ти стич ку ана ли зу по да та ка, пре ма за да тим кри те ри ју ми ма, ка ко би 
се ука за ло на од ре ђе на кре та ња у сте пе ну ко ри шће ња ка па ци те та, као и 
ре ла тив ном уче шћу од ре ђе них ка те го ри ја ко ри сни ка. У по сма тра ном 
пе ри о ду, 2011–2015, при ме тан је пад бро ја ко ри сни ка услу га и пад бро ја 
оства ре них пан си о на (Та бе ла 2).

Та бе ла 2. Број оства ре них пан си о на и бро ја ко ри сни ка

Р. Објек ти ВТУ
2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Бр. 
кор.

Бр. 
панс.

Бр. 
кор.

Бр. 
панс.

Бр. 
кор.

Бр. 
панс.

Бр. 
кор.

Бр. 
панс.

Бр. 
кор.

Бр. 
панс.

1
2
3

„Та ра”
„Бре за”

„Мо ро вић”

44.934
18.354
1.232

138.325
52.311
2.095

40.473
16.405
1.000

139.604
49.664
1.684

36.951
15.536

782

133.966
45.583
1.347

34.857
14.817

707

118.856
41.321
1.159

39.745
14.734

956

126.195
43.829
1.248

4 УКУП НО 64.520 192.731 57.878 190.952 53.269 180.896 50.381 161.336 55.435 171.272

5
Про се чан број 
да на бо рав ка 

го ста
2,98 3,29 3,39 3,20 3,08

Из вор: Вој ноту ри стич ке уста но ве 

Не га тив не тен ден ци је у бро ју ко ри сни ка на кон 2013. и 2014. го ди не 
су до не кле за у ста вље не у 2015. го ди ни, као и у бро ју оства ре них пан си о на. 
Ме ђу тим, ду жи на бо рав ка го сти ју као ва жан чи ни лац укуп ног за до вољ-
ства је и да ље у па ду (Гра фи кон 1).

Гра фи кон 1. Про се чан број да на бо рав ка го сти ју у објек ти ма ВТУ

Раз ло ге за ова квим трен дом па да ду жи не бо рав ка го сти ју тре ба тра-
жи ти у до не кле те шком ма те ри јал ном ста њу гра ђа на у РС, те су из два ја ња 
за од мор, ре кре а ци ју и про вод огра ни че на, си ро ма шној ван пан си он ској по-
ну ди и по ну ди „већ ви ђе но”, али и у сла бом по зи ци о ни ра њу ВТУ у Ср би ји 
и у ино стран ству. Ме ђу тим, ову та бе лу тре ба ста ви ти и у кон текст Та бе ле 
3, где је при ка зан оства рен број по лу пан си о на по струк ту ри ко ри сни ка 
(при пад ни ци Ми ни ста р ства од бра не и Вој ске Ср би је, гра ђа ни Ре пу бли ке 
Ср би је и стран ци) у пе ри о ду од 2011. до 2015. го ди не.
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Та бе ла 3. Број оства ре них по лу пан си о на по струк ту ри ко ри сни ка у објек ти ма 
ВТУ

Струк ту ра
ко ри сни ка 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Струк ту ра у %
2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

1. При пад ни ци
МО и ВС 25.219 24.065 21.180 20.330 20.265 13 13 12 12 12

2. Гра ђа ни РС 152.470 149.518 143.569 128.765 141.097 79 78 79 80 82
3. Стран ци 15.042 17.369 16.147 12.241 9.910 8 9 9 8 6
4. УКУП НО 192.731 190.952 180.896 161.336 171.272 100 100 100 100 100

Из вор: Вој ноту ри стич ке уста но ве 

У по сма тра ном пе ри о ду, при ме тан је стал ни пад оства ре них пан си о на 
од стра не при пад ни ка Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је (у да љем 
тек сту: МО и ВС). Ова чи ње ни ца по себ но за бри ња ва ка да се из не се по да так 
да ова ка те го ри ја има ре гре си ра не це не у ви си ни од 20% од це не ко ја ва жи 
за гра ђа не Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: РС) и стран це. Си гур но да је 
ова квом па ду по се та обје ка та од стра не ко ри сни ка из МО и ВС ути цао и 
ма те ри јал ни стан дард при пад ни ка си сте ма од бра не, али и до не кле не за ин-
те ре со ва ност ме наџ мен та ВТУ да овој при мар ној ка те го ри ји по све ти по треб-
ну па жњу. Та ко ђе по сма тра ју ћи уку пан пе ри од при ме тан је и пад оства ре них 
пан си о на од стра не гра ђа на РС и стра на ца. Пад пан си о на од стра не гра ђа на 
до не кле је за у ста вљен у 2015. го ди ни, и то пр вен стве но за хва љу ју ћи ва у че-
ри ма за од мор у Ср би ји у ви си ни од 5.000,00 ди на ра ко је до де љу је Ми ни стар-
ство тр го ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја за гра ђа не Ре пу бли ке Ср би је. 
Кон стан тан пад бро ја стра них го сти ју у објек ти ма ВТУ по себ но је за бри-
ња ва ју ћи, јер упра во ови го сти ко ји до но се де ви зни при лив РС ни су пре-
по зна ли објек те ВТУ и њи хо ве са др жа је као ме сто ко је тре ба по се ти ти.

Та бе ла 4. Про сеч на ис ко ри шће ност ка па ци те та ВТУ

Бр.
основ них 

ле жа ја 

Мо гу ћи 
ка па ци тет

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
пан си-

она % пан си-
она % пан си-

она % пан си-
она % пан си-

она %

1.029 375.585 192.731 51 190.952 50 180.896 48 161.336 43 171.272 45
Про се чан сте пен ис ко-
ри шће ности ка па ци те та 47,4

Из вор: Вој ноту ри стич ке уста но ве

Та ко ђе, про сеч на го ди шња ис ко ри шће ност ка па ци те та обје ка та ВТУ 
је у стал ном па ду. Та ко и про се чан сте пен ис ко ри шће но сти ка па ци те та за 
пе ри од од 2011. до 2015. го ди не из но си све га 47,4%, ка па ци те ти су би ли 
по пу ње ни са мо 170 да на у го ди ни, од но сно, у ка па ци те ти ма ВТУ кон стант-
но је би ло не по пу ње но ви ше од по ло ви не свих ка па ци те та. По сматра ју ћи 
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сте пен ис ко ри шће ња ка па ци те та у Ср би ји ко ји из но си око 30%, мо же се 
ре ћи да овај по да так и ни је то ли ко лош. Ме ђу тим, ако се зна да су ВТУ све 
сво је го сте при ја ви ли, а да је дан број хо те ли је ра у Ср би ји не вр ши при ја ву 
го сти ју, од но сно не пла ћа бо ра ви шну так су, а с дру ге стра не да је про се чан 
сте пен ис ко ри шће ња ка па ци те та у хо те ли ма у Евро пи око 80%, он да је ја сно 
за што је по пу на од 47,4% сла ба, а ка па ци те ти не до вољ но ис ко ри шће ни. 

У Та бе ли 1 при ка зан је и уку пан мо гу ћи број ле жа ја ко ји се на ла зе 
под упра вом свих ВТУ, и ко ји се де лом не ко ри сте на мен ски, а ко ји би уз 
од ре ђе на скром на ула га ња мо гли би ти зна ча јан чи ни лац ту ри стич ке по-
ну де сво јих ре ги ја и ме ста где се на ла зе. 

Ста во ви и оце не по се ти ла ца вој ноту ри стич ких уста но ва

Ис тра жи ва ње ста во ва по се ти ла ца је спро ве де но у објек ти ма ВТУ, у 
пе ри о ду од сеп тем бра 2016. го ди не до фе бру а ра 2017. го ди не. У овом де лу 
ра да при ка за ни су ре зул та ти ан ке те, ре а ли зо ва не на ба зи упит ни ка ко ји 
су по пу ња ва ли го сту ВТУ у објек ти ма на Та ри и у Вр њач кој ба њи, у хо-
те ли ма „Омо ри ка”, „Бре за”, „Бе ли Бор” и де пан дан су „Ја вор”. Ан ке ти ра ње 
је ура ђе но на узо р ку од 300 го сти ју, на ло ка ци ја ма хо те ла. Ан ке ти ра ње 
го сти ју из вр ше но је у са рад њи с ме наџ мен том ВТУ, а ан кет ни ли сто ви 
су из ра ђе ни у скла ду са зах те ви ма и по тре ба ма ВТУ, у ци љу им пле мен та-
ци је ре зул та та у да љем ра ду.

Ан кет ни лист је за ми шљен и из ра ђен ка ко би се утвр ди ло за до вољ-
ство ко ри сни ка услу га у објек ти ма ВТУ и ка ко би се да ла од ре ђе на оце на 
ква ли те та услу га, a уку пан број упит ни ка по пу нио је при бли жно исти број 
осо ба му шког и жен ског по ла, уз ра ста од 18 до 70 го ди на. 

Гра фи кон 2. Упо ред ни при каз ин фор ма ци ја о објек ти ма ВТУ „Та ра”

При ли ком утвр ђи ва ња ва жно сти ин фор ма ци ја, при ли ком утвр ђи ва-
ња и фор ми ра ња са зна ња о по ну ди и објек ти ма у ВТУ „Та ра”, нај ве ћи 
број го сти ју су по врат ни ци (44%), од но сно ту ри сти ко ји су већ ко ри сти-
ли услу ге хо те ла. Дру га гру па го сти ју (15%) ин фор ма ци је о ту ри стич кој 
де сти на ци ји са зна ли су од при ја те ља и род би не, док су ин фор ма ци је о 
по ну да ма пре ко ту ри стич ких аген ци ја пру жи ле ту ри стич ке аген ци је за 
све га 4% го сти ју. Си гур но да је ова квом ста ву по се ти ла ца до при не ла и 
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чи ње ни ца да се ВТУ на сај мо ви ма по след њих три го ди не не по ја вљу ју 
као це ли на, не го као део ту ри стич ке по ну де кла сте ра. Пу тем ин тер не та 
о по ну ди хо те ла упо зна ло се 13% го сти ју, док је пу тем ра зних ме ди ја са 
ка па ци те ти ма ВТУ упо зна ло се све га 4% го сти ју, те се за кљу чу је да ВТУ 
„Та ра” не ма по треб но раз ви јен ко му ни ка ци о ни мар ке тин шки си стем. 
Пре о ста лих 20% ис пи та ни ка ни је да ло ни ка кав од го вор (Гра фи кон 2).

Ис пи ту ју ћи за до вољ ство пру же ном услу гом при ли ком при је ма и сме-
штаја у хо те ли ма ВТУ „Та ра”, од 300 ан ке ти ра них ли ца 87% оце ни ло је 
услу гу оце ном 4 и 5, док је 7% го сти ју де ли мич но за до вољ но овом услу гом 
и да ли су оце ну 2 и 3. Оста ли ан ке ти ра ни го сти (6%) ни је да ло ни ка кав 
од го вор. Укуп но по сма тра но ма ли број ли ца је де ли мич но за до вољ но при-
је мом у хо тел, а го сти су у зна чај ној ве ћи ни за до вољ ни пр вим ути ском и 
до че ком од стра не осо бља. И по ред на ве де ног, а по себ но има ју ћи у ви ду да 
упра во не га тив на ре кла ма мо же има ти мно го ши ре и ве ће по сле ди це по 
укуп ну ре кла му на уста но ве, ту ри стич кој про мо ци ји мо ра се по све ти ти 
по себ на па жња, по чев од еду ка ци је и из гле да за по сле них, до од но са пре ма 
го сти ма то ком бо рав ка у објек ти ма, а и на кон од ла ска го сти ју. Укупно по-
сма тра но при јем и сме штај у хо те ли ма ВТУ оце њен је са 4,68.

Пру же не пан си он ске услу ге у ре сто ра ни ма у хо те ли ма са гле дане су 
кроз ква ли тет пру же не услу ге, асо р ти ман по ну ђе не хра не и ква ли тет 
при пре мље них обро ка (Гра фи кон 3). Сви еле мен ти овог пи та ња од стра-
не го сти ју оце ње не су од лич ним оце на ма: ква ли тет пру же не услу ге 4,82 
(245 ис пи та ни ка оце ни ло је оце ном пет; 41 оце ном че ти ри; осмо ро оце ном 
три; и ше сто ро ис пи та ни ка ни је да ло од го вор), асор ти ман по ну ђе не хра не 
4,68 (228 ис пи та ни ка оце ни ло је оце ном пет; 47 оце ном че ти ри; 11 оце ном 
три; осмо ро оце ном два; ше сто ро ис пи та ни ка ни је да ло од го вор), и ква-
ли тет при пре мље них обро ка 4,67 (238 ис пи та ни ка оце ни ло је оце ном пет; 
28 оце ном че ти ри; 20 оце ном три; де се то ро оце ном два; и шест ис пи та-
ни ка ни је да ло од го вор). Ге не рал но по сма тра но го сти су веома за до вољ ни 
пру же ним услу га ма у хо тел ским ре сто ра ни ма.

Гра фи кон 3. Оце на ре сто ра на хо те ла ВТУ

Ван пан си он ске услу ге ВТУ пру жа ју, кроз ре сто ран ску по ну ду на цио-
нал ног ре сто ра на „Ја вор” ко ји се на ла зи у не по сред ној бли зи ни хо те ла 



„Омо ри ка”, и на ци о нал на ку ћа „Је ре ми чак” у цен тру Ка лу ђер ских Ба ра, 
на ци о нал на ку ћа „Рад ми ло вац” у бли зи ни хо те ла „Бе ли бор” и по сла сти-
чар ни це сво јих хо те ла. Пру же не услу ге у на ве де ним ре сто ра ни ма са гле-
да не су кроз ква ли тет услу га и по ну ђе ни асор ти ман хра не (Гра фи кон 4). 
Од свих ре сто ра на ко ји пру жа ју услу ге на пла ни ни Та ри, нај бо ље ре зул-
та те на осно ву ан кет них ли сто ва, пре ма ква ли те ту услу га пру жа ре сто ран 
„Ја вор” ко ји је нај бо ље оце њен са оценом 4,72 (175 ис пи та ни ка оце ни ло је 
оце ном пет; 30 оце ном че ти ри; де се то ро оце ном три; че тво ро оце ном два; 
и 81 ис пи та ник ни је пру жио од го вор), по том ре сто ран „Рад ми ло вац” с 
оце ном 4,64 (165 ис пи та ни ка да ло је оце ну пет; 34 оце ну че ти ри; 13 оце-
ну три; ше сто ро оце ну два; 82 ис пи та ни ка ни је да ло од го вор), и на кра ју 
ре сто ран „Је ре ми чак” ко ји је до био оце ну 4,57 (154 ис пи та ни ка да ло је 
оце ну пет; 35 оце ну че ти ри; 18 оце ну три; сед мо ро оце ну два; и 86 ис пи-
та ни ка ни је да ло оце ну). По асор ти ма ну хра не нај бо љу оце ну има ре сто-
ран „Рад ми ло вац” 4,68 (185 ис пи та ни ка оце ни ло је оце ном пет; 41 оце ном 
че ти ри; 11 оце ном три; пе то ро оце ном два; и 58 ис пи та ни ка ни је пру жи ло 
од го вор). Сле ди ре сто ран „Је ре ми чак” ко ји је до био оце ну 4,57 (141 ис пи-
та ник оце ни ло је оце ном пет; 36 оце ном че ти ри; 14 оце ном три; сед мо ро 
оце ном два; и 102 ис пи та ни ка ни је да ло ни ка кав од го вор), док је нај сла би-
ју оце ну до био ре сто ран „Ја вор” 4,56 (154 ис пи та ни ка оце ни ло је оце ном 
пет; 72 оце ном че ти ри; де ве то ро оце ном три; пе то ро оце ном два; и 60 ис пи-
та ни ка ни је да ло од го вор). Сви ре сто ра ни су то ком ис пи ти ва ња оце ње ни 
од лич ном оце ном, а ме ђу ан ке ти ра ним го сти ма ни је би ло не за до вољ них 
или раз о ча ра них. То ком оби ла ска ре сто ра на и раз го во ра с го сти ма по се-
бан ути сак на ту ри сте оста ви ли су уре ђе ност, ен те ри јер ре сто ра на, као и 
на род не но шње ко је су но си ли ко но ба ри то ком по слу же ња. Укуп но по сма-
тра ју ћи на кон за вр ше ног ан ке ти ра ња, за ком плет но пру же ну услу гу нај-
бо ље је ран ги ра на НК „Рад ми ло вац” с оце ном 4,66; по том НР „Ја вор” с 
оце ном 4,65, док је нај ни же оце њен НК „Је ре ми чак” с оце ном 4,57. Ка ко 
су ан кет ни ли сти ћи по пу ња ва ни у со ба ма хо те ла, пот пу но је ра зу мљи во 
да од ре ђен број го сти ју ни је ко ри стио услу ге на ве де них ре сто ра на, па 
по сто ји од ре ђе ни број ан ке ти ра них го сти ју ко ји ни су по пу ни ли овај део 
ан кет ног ли ста. 

Гра фи кон 4. Ван пан си он ске услу ге ре сто ра на „Ја вор”, „Рад ми ло вац”  
и „Је ре ми чак”
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Хи ги је на као је дан од нај ва жни јих чи ни лаца за до вољ ства го сти ју на-
шла је по себ но ме сто при ли ком ан ке ти ра ња (Гра фи кон 5). Хи ги је на је 
ана ли зи ра на кроз три пи та ња: хи ги је на у со би, хи ги је на у ре сто ра ну 
(ре сто ран за пру жа ње пан си он ске услу ге) и хи ги је на у оста лим за јед нич ким 
про сто ри ја ма (ход ни ци, ли фто ви, са ле за спор то ве, то а ле ти...). У објек ти ма 
го сти су се нај по зи тив ни је из ра зи ли укуп ном хи ги је ном у ре сто ра ни ма 
(236 ис пи та ни ка оце ни ло је оце ном пет; 44 оце ном че ти ри; де ве то ро оце-
ном три; дво је оце ном два; и де ве то ро ис пи та ни ка ни је да ло од го вор. 
Про сеч на оце на је 4,77), хи ги је ном у со ба ма (214 ис пи та ни ка да ло је оце ну 
пет; 52 оце ну че ти ри; 22 оце ну три; пе то ро оце ну два; и сед мо ро ис пи та-
ни ка ни је да ло од го вор. Укуп на оце на је 4,62), хи ги је на у оста лим про-
сто ри ја ма до би ла је нај сла би ју оце ну (195 ис пи та ни ка оце ни ло је оце ном 
пет; 47 оце ном че ти ри; 16 оце ном три; де ве то ро оце ном два; и 33 ис пи-
та ни ка ни је да ло од го вор. Про сеч на оце на је 4,60). Укуп но по сма тра ју ћи 
по оце ни го сти ју укуп на хи ги је на је 4,66, те мо же мо за кљу чи ти да се 
це ло куп ној хи ги је ни по све ћу је зна чај на па жња, што је ве о ма ва жан чи-
ни лац за до вољ ства го сти ју.

Гра фи кон 5. Оце на хи ги је не хо те ла ВТУ

За бав ни и ре кре а тив ни са др жа ји и про гра ми (Гра фи кон 6) су нај сла-
би ји еле мен ти оце ње ни у ВТУ, с про сеч ном оце ном 3,37. Осим ор га ни зо-
ва них из ле та и ор га ни зо ва них ту ра за ше та че, ко ји су до би ли оце ну из над 
че ти ри (4), сви оста ли са др жа ји овог де ла су до би ли оце ну до бар или 
је два до бар. Му зич ки про грам је оце њен оце ном 3,43, пр вен стве но због 
ве о ма скром ног му зич ког са др жа ја и по ну де хо те ла. На и ме, хо те ли са мо 
два пу та у то ку не де ље пру жа ју го сти ма му зич ки са др жај, и то углав ном 
ви кен дом.

Услу ге ба зе на и са у не оце ње не су оце ном 2,87, те је у на ред ном пе-
ри о ду нео п ход но ра ди ти на уре ђе њу ба зе на, гар де ро ба и са др жа ји ма по-
ме ну тих услу га. Оце на усло ва са ле за сто ни те нис и те ре та не је та ко ђе 
ве о ма сла ба, 2,57. Иа ко је у пла но ви ма хо те ла упра во за цр та на об но ва 
ових са др жа ја, у прет ход ном пе ри о ду ни је би ло не ких по себ них по ма ка.
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Гра фи кон 6. Оце на за бав ног и ре кре а тив ног про гра ма обје ка та ВТУ

Оце на до ступ но сти вај-фа ја је 2,80 (у хо те лу „Бре за” ова услу га је 
омо гу ће на са мо у хо лу хо те ла) што у 21. ве ку пред ста вља озби љан про пуст 
у хо тел ском по сло ва њу. Го сти су не за до вољ ни до ступ но шћу и ја чи ном 
сиг на ла. У са вре ме ном хо те ли јер ству и уго сти тељ ству ово је пред у слов 
сва ког мо дер ног по сло ва ња, ко је не тра жи ве ли ка фи нан сиј ска ула га ња 
и сред ства.

Гра фи кон 7. По нов ни бо ра вак у вој ним уста но ва ма

На кра ју ан ке те го сти су би ли упи та ни да ли би по но во по се ти ли 
објек те ВТУ. По зи тив но је од го во ри ло 244 го ста или 81,3%. Ако се у то 
ура чу на ју и ли ца ко ја су од го во ри ла „мо жда” (45 го сти ју или 15%), та да то 
из но си ви ше од 96% свих го сти ју ко ји су по пу ња ва ли ан кет не ли сти ће, 
што укуп но по сма тра ју ћи и ни је не по во љан по ка за тељ (Гра фи кон 7).

Узо рак од 300 ис пи та ни ка је ре пре зен та ти ван узо рак, ка ко у сми слу 
ве ли чи не и вре ме на спро ве де не ан ке те, та ко и на осно ву по у зда но сти 
са мих од го во ра. Оп шти ути сак го сти ју, љу ба зност и укуп на услу жност 
за по сле них у објек ти ма оце ње ни су са 4,35 и ово пред ста вља сна гу и ода-
ва ње при зна ња људ ском ре сур су, као јед ној од нај ва жни јих функ ци ја 
успе шног по сло ва ња. И по ред на ве де ног, на овом еле мен ту у на ред ном 
пе ри о ду по треб но је и да ље ра ди ти кроз еду ка ци ју, кур си ра ње, сва ко-
днев но ука зи ва ње на про пу сте у ра ду и оп хо ђе њу пре ма го сти ма. Ана ли-
зом ста во ва по се ти ла ца мо же се за кљу чи ти да су нај ве ћи број по се ти ла ца 
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већ ви ђе ни го сти, док је про мо ци ја ВТУ ве о ма ло ша пу тем ме ди ја, сај-
мо ва, ин тер не та и ту ри стич ких аген ци ја и да је нај ве ћи број ан ке ти ра них 
за до вољ но пру же ном услу гом при ли ком при је ма и сме шта ја. За тим, ква-
ли тет пру же не услу ге, асо р ти ман по ну ђе не хра не и ква ли тет при пре-
мље них обро ка у пан си он ској по ну ди, као и пру же ни ква ли тет услу га и 
по ну ђе ни асо р ти ман хра не у на ци о нал ним ре сто ра ни ма укуп но је оце њен 
с од лич ном оце ном. Та ко ђе, хи ги је на у со ба ма, хи ги је на у ре сто ра ну у 
ко јем се пру жа ју пан си он ске услу ге и хи ги је на у оста лим за јед нич ким 
про сто ри ја ма, оце ње ни су од лич ним оце на ма. Укуп на оце на за бав ног и 
ре кре а тив ног са др жа ја је нај сла би ја. Про на ла же њем дру гих ино ва ци о них 
са др жа ја пру жа ју се нај ве ће мо гућ но сти за уна пре ђе ње ра да ВТУ. И по ред 
по зи тив ног укуп ног оп штег ути ска го сти ју, ко ри го ва њем на ве де них про-
пу ста уз уво ђе ње са др жа ја ко ји ће до ве сти но ве го сте пред ста вља осно ву 
бо љег по зи ци о ни ра ња ВТУ.

ЗА КЉУ ЧАК

На осно ву из вр ше них ана ли за, ста во ва и оце на по се ти ла ца, ту ри стич-
ког про ме та, ге о граф ско-са о бра ћај ног по ло жа ја и дру гих кон ку рент ских 
пред но сти, мо же се за кљу чи ти да ВТУ има ју сво је ме сто у ту ри стич кој 
по ну ди Ср би је на де сти на ци ја ма на ко ји ма се ВТУ на ла зе, али да је за 
да љи раз вој нео п ход на и им пле мен та ци ја ре зул та та ис тра жи ва ња. Го сти 
ВТУ углав ном су за до вољ ни пру же ним услу га ма и од но сом це на и ква ли-
те та. По сто је од ре ђе ни про пу сти у про мо ци ји и упо зна ва њу по тен ци јал-
них го сти ју са са др жа ји ма ВТУ пу тем ме ди ја и ту ри стич ких аген ци ја. 
Та кође, укуп не оце не до пун ских са др жа ја су оце ње не ве о ма ни ским оце-
на ма. Пад бро ја го сти ју у по сма тра ном пе ри о ду и сла ба укуп на по пу ње-
ност ка па ци те та, као и све кра ћи пе ри од за др жа ва ња код свих ка те го ри ја 
ко ри сни ка у хо те ли ма, до во ди до за кључ ка о но вим тен ден ци ја ма го сти ју 
и о по тре би уво ђе ња но вих са др жа ја у ту ри стич ку по ну ду. 

Основ ни ту ри стич ки про из во ди ВТУ ни су од ре ђе ни и ба зи ра ни на 
свим про из во ди ма ло ка ци ја на ко ји ма се на ла зе. Сва ка ВТУ по себ но је 
при ка за на и у свом окви ру мо же уна пре ди ти по сто је ће и пру жи ти но ве 
ту ри стич ке про из во де, а све за јед но мо гу би ти је дан но ви ту ри стич ки 
кла стер Ср би је. Ре кон струк ци јом по сто је ћих ка па ци те та, осми шља ва њем 
но вих са др жа ја под усло вом при ме не оп ти мал не стра те ги је раз во ја на свим 
ло ка ци ја ма, уз при ме ну спро ве де них ре зул та та ис тра жи ва ња и уз са гле-
да ва ња свих фа за циљ ног мар ке тин га [Ko tler and Armstrong 1996: 235] 
(сег мен та ци ја тр жи шта, из бор циљ ног тр жи шта, по зи ци о ни ра ње про из-
во да), ВТУ као пре по зна тљив бренд има ју ве ли ке шан се за раз вој свих 
ту ри стич ких про из во да Ср би је. Уз са гле да ва ње ве ли чи не про бле ма, а на 
осно ву утвр ђе них но вих ту ри стич ких про из во да и циљ ног сег мен та, ВТУ 
би до би ле по ла зну осно ву и иде ју за из ла зак из ду го го ди шње ле тар ги је, 
чи ме би се пру жи ла мо гућ ност за раз вој свих на ве де них ту ри стич ких про-
из во да, а ВТУ не би мо ра ле да бри ну за сво ју бу дућ ност.
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ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER

PLA CE OF MI LI TARY TO U RIST IN STI TU TI ONS  
IN THE TO U RIST OF FER OF SER BIA 
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Mi ni stry of De fen se, Re pu blic of Ser bia

In spec to ra te of de fen se
Gar dij ska 7, Bel gra de, Ser bia

mra ni san @gmail.com 

SUM MARY: On the ba sis of the con duc ted analyses, im pres si ons and marks gi ven 
by the vi si tors, to u rist tra de, ge o grap hi cal-traf fic po si tion and ot her com pe ti ti ve advan-
ta ges, it can be con clu ded that the Mi li tary To u rist In sti tu ti ons along with the ir lo ca ti ons 
ha ve the ir own pla ce in the to u rist of fers of Ser bia. Ho we ver, it can al so be con clu ded that 
it is ne ces sary to im ple ment the study re se arch for the pur po ses of any furt her de ve lop-
ment. It has been af fir med: that the MTI gu ests are mostly sa tis fied by the ir ser vi ces and 
the re la tion bet we en the pri ce and the qu a lity; that the re ha ve been so me de fa ults in the 
area of adver ti se ment and the pre sen ta tion of the MTI ser vi ces to any po ten tial gu ests by 
the me ans of me dia and to u rist agen ci es; that the to tal sco re of the marks re gar ding the 
ad di ti o nal ser vi ces is very low; that the re has been a dec re a se re gar ding the num ber of 
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gu ests in the re le vant pe riod, along with low ac com mo da tion oc cu pancy ra te, as well as, 
pro gres si ve dec re a se of du ra tion of staying by all ca te go ri es of ho tel gu ests. All of this 
le ads to a con clu sion that the re are new ten den ci es of gu ests and the re is a need to im ple-
ment new ser vi ces in the to u rist of fer.

The ba sic pro ducts of the Mi li tary To u rist In sti tu ti ons ha ve not been de ter mi ned 
and ha ve not been ba sed on all ava i la ble pro ducts in the are as of the ir lo ca tion. Every 
MTI is in di vi du ally pre sen ted and wit hin its ra ge of ca pa city it can im pr o ve its ava i la ble 
ca pa ci ti es and pro vi de new to u rist pro ducts, whi le all the se Mi li tary To u rist In sti tu ti ons 
to get her co uld be a new to u rist clu ster in Ser bia. With the re con struc tion of the exi sting 
ca pa ci ti es and con cep tu a li za tion of any new ser vi ces, un der con di tion of applying op ti mal 
stra tegy on all lo ca ti ons, along with the ap pli ca tion of the con duc ted re se arch re sults and 
con si de ring all the pha ses of tar get mar ke ting (mar ket seg men ta tion, se lec tion of tar get 
mar ket, pro duct po si ti o ning), the Mi li tary To u rist In sti tu ti ons, as a re cog ni za ble brand, 
ha ve a gre at chan ce re gar ding the de ve lop ment of all to u rist pro ducts of Ser bia. By ta king 
in to con si de ra tion the si ze of the pro blem and by de ter mi na tion of new to u rist pro ducts 
and the tar get seg ment, the MTI wo uld get a star ting po int and ide as that wo uld help them 
get out of the long pe riod of de ca den ce. That wo uld gi ve them an op por tu nity to de ve lop 
all the men ti o ned to u rist pro ducts and, in that way, they wo uld not ha ve to wo rry abo ut 
the ir fu tu re.

KEYWORDS: mi li tary to u rist in sti tu ti ons, to u rist of fer, po si ti o ning, com pe ti ti ve 
advan ta ge
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КУЛ ТУ РО ЛО ШКИ КОН ЦЕПТ СА ВРЕ МЕ НОГ  
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СА ЖЕ ТАК: Ако би се он то ло шко зна че ње тер ми на пер фор манс (per
for man ce) усме ри ло ка све у куп ном ства ра ла штву ко је је утка но у кул ту ру 
чо ве чан ства, он да би не спор но мо гло да се за кљу чи да је пер фор манс нај-
ста ри ја фор ма умет нич ког ис ка за. Овај по јам, ме ђу тим, не мо же да се 
по ста ви у исту ра ван с тер ми ном умет нич ки пер фор манс ко ји де фи ни ше 
по себ ну, аван гард ну фор му умет но сти. Из дво јио се 60-их го ди на 20. ве ка 
као про тест про тив ин сти ту ци о на ли зо ва не умет но сти и као по крет за 
осло ба ђа ње умет но сти и умет ни ка од на мет ну тих фор ми и кли шеа. Умет-
нич ки пер фор манс је де ло ко је не ма де фи ни са ну фор му, чи је су гра ни це 
флу ид не и спрем не да се отво ре за са рад њу с дру гим об ли ци ма умет нич ког 
ства ра ла штва. Јед на од ње го вих основ них осо би на је сте ин тер ак тив ност. 
Умет нич ки пер фор манс је све при сут на кул ту ро ло шка па ра диг ма, ко ја је 
пра ти ла и пра ти раз вој дру штве не ми сли. Ова сло је ви та и све о бу хват на 
умет нич ка фор ма је у не пре ста ном кре та њу, због че га су мо гућ но сти за 
ана ли зу и прав ци те о рет ског при сту па не ис црп ни. У овом ра ду би ће пред-
ста вље не основ не ка рак те ри сти ке умет нич ког пер фор ман са као ета бли-
ра не фор ме умет нич ког из ра за 21. ве ка и кон цеп ту ал не раз ли ке из ме ђу 
пер фор ман са и умет нич ког пер фор ман са. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ин тер ди сци пли нар ност, мул ти ме ди јал ност, пер фор-
манс, умет нич ки пер фор манс, сту ди је из во ђе ња

Пер фор манс (из вр ше ње, пред ста ва) пред ста вља им про ви зо ва ни или 
ре жи ра ни кул тур ни до га ђај с мул ти ме ди јал ним обе леж ји ма у ко ји ма 
уче ству ју умет ни ци раз ли чи тих про фи ла (му зи ча ри, глум ци, пе сни ци, 
сли ка ри, ва ја ри [Клајн и Шип ка 2006: 927]. Ова ко раз у ђе на де фи ни ци ја 
пер фор ман са у нај ши рем кон тек сту мо же се од но си ти на сва ки мул ти-
ме ди јал ни до га ђај, би ло да при па да сфе ри умет нич ког дис кур са или 
дру штве них ма ни фе ста ци ја с ве ли ким бро јем из во ђа ча раз ли чи тих про-
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фи ла. Из овог обим ног кор пу са нео п ход но је на пра ви ти ди стинк ци ју 
из ме ђу пер фор ман са (пред ста ве) и умет нич ког пер фор ман са. Те о риј ске 
осно ве ко ји ма је об ја шње на ова раз ли ка по ста вље не су ра до ви ма Ри чар да 
Шек не ра (Ric hard Schec hner), те о ре ти ча ра те а тра и пер фор ман са. За хва-
љу ју ћи ње го вом ра ду на ста ју и раз ви ја ју се те о ри је из во ђе ња као по себ на 
кул ту ро ло шка фор ма, чи ји је за да так да си сте ма ти зу ју и об ја сне са др жа је 
обим ног те о рет ског ма те ри ја ла ко ји је на ста јао од сре ди не 60-их го ди на 
про шлог ве ка [Јовићевић и Ву ја но вић 2006: 225]. Тај пе ри од је апо стро фи-
ран као зна ча јан за те о риј ски при лаз из во ђе њу, као си стем ском про бле му, 
чи ји су са др жа ји зах те ва ли струч но об ја шње ње про це са ства ра ња умет-
нич ког де ла [A u slan der 1999]. На стан ком но вих те о ри ја кул ту ре про ши ру је 
се и по ље сту ди ја из во ђе ња чи ји те о ре ти ча ри по ста ју афир ми са ни пер фор-
манс умет ни ци (Ме ре дит Монк, Ло ри Ан дер сон, Ма ри на Абра мо вић, Бен-
џа мин Ју су пов, Јо ко Оно). У дво стру кој уло зи ства ра о ца и те о ре ти ча ра 
ови умет ни ци су до при не ли да се умет нич ки пер фор манс ета бли ра као 
ау тен тич на умет нич ка фор ма чи ја из ра жај ност има ва лид но те о рет ско 
пот кре пље ње [Bu r net 1995]. За хва љу ју ћи сту ди ја ма из во ђе ња и си сте ма-
тич ном ра ду пер фор манс умет ни ка, ова умет нич ка фор ма мо гла је ја сно 
да се одво ји од оста лих фор ми из во ђе ња, би ло да су има ла умет нич ку или 
дру штве ну ко но та ци ју. Ин тер ди сци пли нар ност и мул ти ме ди јал ност као 
основ не од ред ни це умет нич ког пер фор ман са про ши ру ју се од ред ни ца ма 
ко је се од но се на дру штве ну ан га жо ва ност и си нер ги ју ко ја по ве зу је све-
у куп но умет нич ко ства ра ла штво чо ве чан ства [McKen zie 2001]. 

Пра те ћи кул ту ро ло шке, еко ном ске и со ци јал не про ме не ко је су се 
до га ђа ле у исто ри ји чо ве чан ства, умет нич ки пер фор манс је про на ла зио 
на чин да сва зби ва ња за бе ле жи и оста не ау тен ти чан, аван гар дан и ори-
ги на лан. 

На по чет ку овог ве ка ја сно су се про фи ли са ли вред но сни си сте ми 
ко ји су се по сте пе но уоб ли ча ва ли кра јем прет ход ног, 20. ве ка. Тех но ло шка 
до стиг ну ћа, по себ но у до ме ну елек тро ни ке и на но тех но ло ги ја, зна чај но 
су про ме ни ла про из вод не од но се, ко ји су се ре пер ку то ва ли на све до ме-
не људ ског функ ци о ни са ња [Carls ton 1996]. Сва ко дне ви цу са вре ме ног 
чо ве ка ис пу ни ли су но ви са др жа ји, ко ји су зах те ва ли дру га чи је обра сце 
функ ци о ни са ња и на ме та ли по тре бу за бр зим при ла го ђа ва њем. Умет нич-
ки пер фор манс је ус пео да ухва ти пулс са вре ме не свет ске ди на ми ке и да 
нај ком плет ни је пред ста ви ак ту ел не вред но сти [Fisk 1991]. Ње го ва основ-
на ка рак те ри сти ка – ин тер ак тив ност, по ка зу је све об ли ке и мо гућ ност 
ко му ни ци ра ња умет нич ких де ла, као и не ис цр пан ре пер то ар ин тер ак ци ја 
с пу бли ком. На сто ји да из бег не ин сти ту ци о нал но по кро ви тељ ство и свој 
умет нич ки ру ко пис уоб ли чи у сва ком про сто ру у ко јем мо же да оства ри 
кон такт с пу бли ком. Не од у ста ју ћи од прин ци па ин тер ак тив но сти и мул-
ти ме ди јал но сти, успе ва да сво јим по ру ка ма за ин те ре су је са вре ме ни ау ди-
то ри јум ко ји је, под ути ца јем но вих тех но ло ги ја, зна чај но про ме нио пер-
цеп ци ју не по сред ног и ши рег окру же ња [Gold berg 2004].
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УМЕТ НИЧ КИ ПЕР ФОР МАНС КАО ПА РА ДИГ МА  
АК ТУ ЕЛ НИХ СИ СТЕМ СКИХ ВРЕД НО СТИ

Тех но ло шка до стиг ну ћа су зна чај но про ме ни ла пер цеп ци ју чо ве ка 
у 21. ве ку. По пла ва елек трон ских про ду ка та по при сту пач ним це на ма 
усло ви ла је да ве ћи на љу ди на пла не ти сва ко днев но ко ри сти не ки об лик 
елек трон ске на пра ве за уче ње, по сло ва ње, ко му ни ка ци ју и за ба ву. Сва-
ко дне ви цу са вре ме ног чо ве ка ис пу ни ли су но ви са др жа ји ко ји зах те ва ју 
дру га чи је обра сце функ ци о ни са ња и на ме ћу по тре бу за бр зим при ла го-
ђа ва њем. Ис ку ство се сти че пре те жно пре ко чул них сен за ци ја. Зна ње, 
ко му ни ка ци ја и ре лак са ци ја ну де се чо ве ку пре ко екра на. Филм ски, те ле-
ви зиј ски, ком пју тер ски и те ле фон ски екра ни ства ра ју но ву син кре тич ку 
фор му у ко јој се пре пли ћу све тло, звук, по крет и сли ка. Нео гра ни че не мо-
гућ но сти ин тер ак ци ја ових фор ми усло вља ва ју не пре кид ну чул ну про-
во ка ци ју и те жњу за но вим ви зу ел ним ис ку стви ма [Di xon 2007]. Пра те ћи 
по тре бу да ви зу ел ни до жи вљај учи не за ни мљи вим и оку пи ра ју па жњу 
ау ди то ри ју ма, кре а то ри свих јав них ма ни фе ста ци ја кон ци пи ра ју до га ђа ња 
та ко да у њих угра де што ви ше чул них ефе ка та. У свим до ме ни ма из во-
ђе ња умет ни ци ко ри сте ин тер ак тив ност у по ку ша ји ма да струк ту рал но 
пред ста ве све сло же не фор ме са вре ме ног умет нич ког је зи ка и об у хва те 
што ви ше са др жа ја ко ји мо гу да да ју ори ги нал ност де лу. За сва из во ђе ња, 
би ло да при па да ју умет нич ком или ши рем дру штве ном дис кур су, ко ја 
по на чи ну екс пре си је од сту па ју од ин сти ту ци о на ли зо ва них и те о риј ским 
кон цеп том озна че них фор ми, ко ри сти се тер мин пер фор манс [Schec hner 
2003]. Ње го во он то ло шко зна че ње по чи ње да се ко ри сти као уни вер зал на 
од ред ни ца за сва ку ин тер ак тив ну пре зен та ци ју у свим до ме ни ма људ ских 
ак тив но сти. По ли тич ки ску по ви кон ци пи ра ни су као спек та кли с ве ли ким 
бро јем уче сни ка из свих до ме на јав ног жи во та. Ко ри сте се сва са вре ме на 
ви зу ел на и ау ди тив на сред ства да пре не су оп ти ми стич ке по ру ке и иза-
зо ву до бро рас по ло же ње код при сут них. Си нер ги ју зву ка, по кре та и све-
тло сних ефе ка та ко ри сте ор га ни за то ри мод них ре ви ја, кон це ра та по пу-
лар них му зич ких гру па, из во ђа чи у ноћ ним клу бо ви ма и на при ват ним 
за ба ва ма. Циљ ова квих из во ђе ња је да за ба ви при сут не и скре не ме диј ску 
па жњу ка ко би се до га ђај пре ко сред ста ва за ко му ни ка ци ју пре нео до што 
ве ћег бро ја по сма тра ча [Schec hner 1982]. Слич на сред ства ко ри сте и умет-
ни ци ка ко би у му зе ји ма и га ле ри ја ма пред ста ви ли ин тер ак тив не ин ста-
ла ци је, ко ла же или ви део ра до ве. У са вре ме ном те а тру уз глу му се рав но-
прав но пред ста вља ју плес, ви део ин ста ла ци је, му зи ка и све тло сни ефек ти 
[Pa vis 1996]. По е зи ја се из го во ра на на чин му зич ког ре чи та ти ва, уз пле сне 
ну ме ре и по себ но кон ци пи ра не ви зу ел не фор ме. Ова кав кон цепт са вре ме-
ног из во ђе ња отва ра пи та ња о ме сту умет нич ког пер фор ман са у кул ту ри 
мо дер ног до ба и гра ни ца ма ко је га одва ја ју од за ба вљач ких из во ђе ња 
[Ba tler 2001].

Умет нич ки пе р фор манс је ус пео да „ухва ти ри там” мо дер ног до ба и 
да по ка же соп стве ну ви тал ност и при ла го дљи вост. Из ра жај не фор ме ко је 
ко ри сте пер фор манс умет ни ци при ла го ђа ва ју се по тре ба ма са вре ме не 



пу бли ке. Ин тер ак тив ност као глав на од ред ни ца ове умет нич ке фор ме 
до би ја ши ро ке мо гућ но сти за ко му ни ка ци ју [Cvejić 2007]. При хва та ју све 
тех но ло шке мо гућ но сти ка ко би њи хо ва из во ђе ња по кре ну ла сва чу ла 
гле да ла ца. Умет ни ци раз ли чи тих про ве ни јен ци ја и ин те ре со ва ња удру-
жу ју се ра ди ства ра ња за јед нич ких про је ка та у ко ји ма ком би ну ју све 
вр сте умет но сти. Ве ли ки број млад их умет ни ка опре де љу је се за пер-
фор манс као пре ва лент ни на чин соп стве ног умет нич ког из ра за, јер се не 
за до во ља ва екс пре си јом иде ја са мо кроз је дан ме диј [Gold berg 2004: 126]. 
Они те же да екс пе ри мен ти шу на свим по љи ма умет нич ког ства ра ла штва. 
Ди ги тал на тех но ло ги ја им омо гу ћа ва да ис тра жу ју и от кри ва ју но ве кре-
а тив не фор ме [Bi r ger 1998]. Сли ка ри, ва ја ри, глум ци, му зи ча ри, пле са чи 
удру жу ју се ка ко би ство ри ли мул ти ме ди јал на, ин тер ак тив на и ака дем ским 
кон вен ци ја ма нео ме ђе на де ла. Њи хо ва си нер ги ја ре зул ти ра ла је де ли ма 
ре пре зен то ва ним у фор ми спек та кла. Пре на гла ша ва ју се спо ља шњи ефек ти 
пре зен то ва ни кроз естет ски ви со ко со фи сти ци ра не сли ке. Не ма на ра ци је 
ни драм ске рад ње. Из го во ре не ре чи су део звуч них ефе ка та. По кре ти из-
во ђа ча су у слу жби сли ке, не при че [Blau 1992].

Исто вре ме но с умет ни ци ма ко ји ис пи ту ју по зи ци је умет но сти и 
умет ни ка ко ји ука зу ју на на ра ста ју ће со ци јал не па то ло ги је, де лу је ве ли ка 
гру па ст ва ра ла ца ко ји ин тен зив но екс пе ри мен ти шу са са вре ме ним ви зу-
ел ним и ди ги тал ним тех но ло ги ја ма [Har ri son & Wo od 1996]. На ста је мно-
штво умет нич ких прак си за сно ва них на ди ги тал ним тех но ло ги ја ма. У 
екс пе ри мен ти са њу се ши ре ме то де и на чи ни ин тер ак тив но сти умет нич-
ких пра ва ца. Удру жу ју се умет ни ци и ин фор ма ти ча ри ка ко би за јед нич ки 
екс пе ри мен ти са ли с не слу ће ним мо гућ но сти ма елек трон ских ме ди ја. Ин-
тер нет ди рект но по ве зу је умет ни ке на свим ме ри ди ја ни ма, отва ра ју ћи 
но ву стра ни цу исто ри је умет но сти. 

По чет ком 21. ве ка у Евро пи, САД, Ја па ну, Ау стра ли ји и на Но вом 
Зе лан ду из во ђе ње на ин тер не ту ета бли ра се као спе ци фич на фор ма озна-
че на као Ин тер нет те а тар. Ова кво из во ђе ње те о ре ти чар ка умет но сти, 
спи са те љи ца и пер фор манс умет ни ца с Но вог Зе лен да Хе лен Вар ли Џеј-
ми сон (He len Var ley Ja mi e son) озна ча ва тер ми ном сај бер фор манс [Вуја-
новић 2006: 270]. Про стор из во ђе ња је вир ту ел ни, тех ни ка је ди ги тал на, 
а из во ђа чи су сли ке и фи гу ре (ава та ри) на ком пју тер ском екра ну. 

Ова вр ста из во ђе ња је па ра диг ма функ ци о ни са ња ве ли ког бро ја љу ди 
на пла не ти ко ји жи ве „по де ље не” жи во те. Њи хо ва сва ко дне ви ца са сто ји 
сe од нео п ход ног бо рав ка у ре ал но сти, ка ко би се за до во љи ле ег зи стен ци-
јал не по тре бе ак тив ног и ан га жо ва ног ег зи сти ра ња у вир ту ел ном све ту. 
Хип но ти шу ће деј ство ком пју тер ских екра на усме ра ва ин те лек ту ал не 
ка па ци те те и ства ра лач ку ене р ги ју на on-li ne ак тив но сти где чо век ства-
ра, сти че „при ја те ље” ре лак си ра се и за ба вља. Раз ви ли су се но ви ко до ви 
ко му ни ка ци је и но ви је зич ки пој мо ви ко ји се из ен гле ског је зи ка пре но се 
у све оста ле свет ске је зи ке и по ста ју њи хов ин те грал ни део. Па ра лел ни 
вир ту ел ни свет је до био сво ју умет ност. Она му је до ступ на и ра зу мљи-
ва. Уме сто му зе ја, га ле ри ја и из ло жбе них про сто ра у ко ји ма се на ла зе 
умет нич ка де ла, сај бер фо р манс ну ди про стор ком пју тер ског екра на кроз 
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ко ји се „ула зи” у свет кон стру и са них сли чи ца с ко ји ма се оства ру је ко му-
ни ка ци ја јед но став ним „кли ком” ми шем или при ти ском на знак с та ста ту ре. 
Сај бер фор манс ну ди ин тер ак тив ност ко ја се по сти же та ко што пу бли ка 
из сво јих ста но ва ши ром пла не те мо же да „ин тер ве ни ше” и до пи си ва њем 
тек ста, де ла цр те жа или оста вља њем ко мен та ра уче ству је у не пре кид ном 
ства ра њу „умет нич ког де ла”. Сај бер фор манс је отво ре но пла не тар но де-
ло ко је по кре ће је дан или гру па ау то ра с ци љем да га пу бли ка ви ди и 
уче ству је у ње го вом ства ра њу, ра сту и одр жа ва њу [Di xon 2007].

ТЕ О РИЈ СКИ КОН ЦЕПТ УМЕТ НИЧ КОГ ПЕР ФОР МАН СА

У кул ту ри са вре ме ног до ба умет нич ки пер фор манс се ета бли ра као 
зна ча јан и не за о би ла зни про дукт људ ске ми сли и умет нич ке из ра жај но-
сти. Умет ни ци перформaнса ко ји кре и ра ју сво је де ло као мул ти ме ди јал-
ни, ин тер ак тив ни про дукт ко ји не ма уста ље ну фор му и тра ја ње, и ко ји 
мо же да се де фи ни ше као „умет ност тре нут ка”, по ста ра ли су се да ње гов 
жи вот бу де кон ци пи ран као трај но де ло, ко је ће но си ти пе чат вре ме на у 
ко ме је на ста јао и пи са ти исто ри ју људ ске кул ту ре. По зна ти и свет ски 
при зна ти умет ни ци пе фор ман са се, уз ин тен зи ван умет нич ки ства ра лач ки 
рад, ба ве и те о рет ским ра дом. У мно гим свет ским умет нич ким цен три ма 
осни ва ју се до ку мен та ци о ни и еду ка тив ни цен три ко ји се ба ве чу ва њем 
и из у ча ва њем сни мље ног ма те ри ја ла и би бли о граф ских је ди ни ца ко ји се 
од но се на исто ри ју и ак ту ел ну пре зен та ци ју умет нич ког пер фор ман са. 

Ма ри на Абра мо вић осни ва ин сти тут у Хад со ну, гра ди ћу у бли зи ни 
Њу јор ка, с ци љем да еду ку је пу бли ку и при бли жи јој основ не по став ке 
умет нич ког пер фор ман са. Пред ста вља ју ћи овај про је кат ши ром све та, 
умет ни ца је на гла си ла да ће Ин сти тут Ма ри на Абра мо вић пред ста вља-
ти ме сто оку пља ња мла дих из це лог све та. То ће би ти ме сто су сре та ња 
умет но сти, на у ке, тех но ло ги је и спи ри ту ал но сти, и ба ви ће се очу ва њем 
нај ра зли чи ти јих умет нич ких ди сци пли на, од пле са, по зо ри шта, му зи ке 
и опе ре до но вих об ли ка умет нич ког из ра жа ва ња. По кла ња ју ћи по себ ну 
па жњу од но су с пу бли ком, умет ни ца је већ са чи ни ла по се бан про грам за 
уче шће по се ти ла ца у ра ду ин сти ту та ко ји је по чео с ра дом 2015. го ди не. 
Уче ству ју ћи на те ле ви зиј ској ста ни ци ПБС (PBC) чи ја је про дук ци ја на-
ме ње на ана ли зи умет нич ких про ду ка та 21. ве ка, с ак цен том на умет нич ки 
пер фор манс, умет ни ца је по себ но апо стро фи ра ла про блем зло у по тре бе 
иде ја умет нич ког пер фор ман са, ко је су од 80-их го ди на 20. ве ка ко ри сти ли 
филм ски ства ра о ци, те ле ви зиј ске про дук ци је, мо да и адвер тај зинг. Ма-
ри на Абра мо вић је де цид но на зна чи ла да сви ко ји су ства ра ли де ла ин-
спи ри са на умет нич ким пер фор ман сом ни су обра ћа ли па жњу на ау тор ска 
пра ва и да су се квен це умет нич ког пер фор ман са ко ри сти ли као соп стве не 
про дук те. Због та квих по ја ва умет ни ца сма тра да је ве о ма ва жно да се 
пер фор манс умет ни ци ан га жу ју око за шти те свих де ла овог умет нич ког 
прав ца и том про бле му је по све ти ла ве ли ку па жњу. Је дан од мо ти ва ко ји 
ју је по кре тао да осну је ин сти тут био је и по тре ба да се де ла умет нич ког 
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пер фор ман са озна че као ори ги нал не умет нич ке тво ре ви не ко је има ју зна-
чај но ме сто у исто ри ји умет но сти [Kic kstar ter]. 

Слич ном иде јом ру ко во ди ла се и Ро уз Ли Голд берг (Ro se Lee Gold berg), 
те о ре ти чар ка пер фор ман са, ка да је 2004. го ди не осно ва ла Пер фор му. Ова 
ор га ни за ци ја се ба ви про у ча ва њем, раз во јем и про мо ви са њем ви зу ел не 
умет но сти 21. ве ка. Сма тра ју ћи да је умет нич ки пер фор манс имао ве ли ки 
ути цај на умет ност 20. ве ка, ко ји је нео прав да но за не ма ри ван од ин сти ту-
ци о нал но ета бли ра них те о ре ти ча ра умет но сти, Ро уз Ли Голд берг же ли 
да кроз де ло ва ње Пер фор ме, пред ста ви ин флу ент ност ко ју је умет нич ки 
пер фор манс имао на оста ле умет нич ке фор ме. Упо ре до с на ве де ним ци љем 
ау тор ка сма тра да је нео п ход но еду ко ва ти пу бли ку да с ви ше раз у ме ва ња 
и чи ње ни ца при сту пи ана ли зи умет нич ког пер фор ман са. Пер фор ма оку-
пља пер фор манс умет ни ке из чи та вог све та, омо гу ћа ва ју ћи им да у ме-
ђу соб ним ин тер ак ци ја ма ства ра ју но ва де ла, раз ме њу ју ис ку ства и те о-
рет ски уоб ли ча ва ју сво је иде је. Ау тор ка Пер фор му опи су је као „му зеј без 
зи до ва” у окви ру ко јег се ис тра жу ју и ар хи ви ра ју умет нич ки пер фор ман си, 
а про на ла зе се и на чи ни да се ожи ве ра ди кал ни умет нич ки по ду хва ти и 
пред ста ве се мо дер ној пу бли ци. Мно ги са вре ме ни пер фор манс умет ни ци 
ко ји ства ра ју у овом ве ку кроз сво ја де ла по ста вља ју циљ да озна че кон-
цепт умет нич ког пер фор ман са и одво је га од из во ђач ких про ду ка та ко ји 
ко ри сте еле мен те умет нич ког пер фор ман са, али су идеј но и струк ту рал-
но одво је ни од ње га. Да би од го во ри ли том за дат ку, умет ни ци се сту ди-
о зно ба ве исто ри јом, те о ри јом и прак сом умет нич ког пер фор ман са, не 
за по ста вља ју ћи уло гу еду ка то ра, ка ко би у не по сред ној ко му ни ка ци ји с 
пу бли ком пре не ли сво је по ру ке и озна чи ли умет нич ки пер фор манс као 
фор му ко ја не ма ис кљу чи ви циљ да за ба ви, збу ни или фа сци ни ра, већ да 
по кре не раз ми шља ња о те ма ма ко је се че сто мар ги на ли зу ју или за не ма-
ру ју. Ро берт Мо рис (Ro bert Mor ris), Ан дреа Фреј зер (An drea Fra ser), Мар та 
Ро злер (Mart ha Ro sler), Фи ја Бак стрем (Fia Backstrom), Марк Ле ки (Mark 
Lecky) и дру ги умет ни ци из САД, Ка на де, Евро пе, Ја па на, Ки не, а прет-
ход не де це ни је и из Афри ке и Ју жне Аме ри ке, ко ри сте ћи соп стве но те ло 
као кла сич ни умет нич ки ме диј уз при ме ну свих тех но ло шких сред ста ва, 
ана ли зи ра ју ме сто умет но сти у са вре ме ном по тро шач ком дру штву. Из 
пер спек ти ве со ци о ло ги је, пси хо а на ли зе, фе ми ни стич ких те о ри ја и ан тро-
по ло ги је, ба ве ћи се сва ко дне ви цом са вре ме ног чо ве ка, ње го вим ме стом 
и уло гом у дру штве ним си сте ми ма, као и ме стом умет но сти у свим ор-
га ни зо ва ним си сте ми ма људ ске за јед ни це, умет ни ци сво јим де ли ма све-
до че, про на ла зе узроч но-по сле дич не ве зе, кри ти ку ју, по кре ћу на раз ми-
шља ње и ан ти ци пи ра ју раз во је мо гу ћих до га ђа ја. Упо ре до с из во ђе њем, 
они ор га ни зу ју пре да ва ња, умет нич ке ра ди о ни це и ме диј ске пре зен та-
ци је. Кроз са вре ме ни пер фор манс умет ни ци те же да ани ми ра ју што ве ћи 
број љу ди ко ји при па да ју умет нич ким кру го ви ма, али и љу ди ко ји схва-
та ју зна чај умет но сти у кул ту ро ло шким ре ла ци ја ма чо ве чан ства, и да их 
по кре ну на ди ја лог ко ји тре ба да ре зул ти ра ства ра њем и при хва та њем 
но вих дру штве них вред но сти. Под њи хо вим ути ца јем ја вља ју се не за ви-
сне те ле ви зиј ске про дук ци је по све ће не са вре ме ној умет но сти, у ко ји ма 



са ра ђу ју по зна ти умет ни ци, те о ре ти ча ри и исто ри ча ри умет но сти. За јед-
но, у кре а тив ном ди ја ло гу, пре но се ау ди то ри ју му ин фор ма ци је о раз ли-
чи тим кул ту ро ло шким про дук ти ма и њи хо вим ре ла ци ја ма са со ци јал ним 
сре ди на ма у ко ји ма су на ста ја ли. У тој еду ка тор ској ми си ји са вре ме ни 
умет ни ци не не ги ра ју, и не ома ло ва жа ва ју умет нич ке про дук те и по ду хва-
те из про шло сти, већ те же да их ме ђу соб но по ве жу и пред ста ве умет ност 
као ства ра лач ки про цес, угра ђен у функ ци о нал ну ма три цу чо ве чан ства, 
ко ја је ак тив но уче ство ва ла и пра ти ла све раз вој не про це се. Ства ра ла штво 
са вре ме них пер фор манс умет ни ка под ра зу ме ва па ра лел ни рад на из во ђе њу, 
ар хи ви ра њу умет нич ких де ла, њи хо вој де скрип тив ној ана ли зи и ана ли-
зи дру штве ног кон тек ста у ко јем на ста ју. Не за не ма ру ју ћи ин тер ак тив ност 
и мул ти ме ди јал ност, они ко ри сте сва са вре ме на тех но ло шка до стиг ну ћа, 
ка ко би ства ра лач ки про цес учи ни ли ак ту ел ним и кре а тив ним. Ин вен-
тив ност и ства ра лач ка енер ги ја пер фор манс умет ни ка ути ца ли су на про-
ме ну ста ва ин сти ту ци ја кул ту ре пре ма умет нич ком пер фор ман су. Ње го-
ва по зи ци ја се про ме ни ла, та ко да је с ме ста пра те ћег про гра ма ве ли ких 
свет ских из во ђач ких до га ђа ња, пре шао на во де ће по зи ци је. Ве ли ки др жав-
ни му зе ји (на при мер МО МА у Њу јор ку) ор га ни зу ју фе сти ва ле умет нич ког 
пер фор ман са, под сти чу ћи мла де умет ни ке ши ром све та да се у по зи тив ној 
ком пе ти ци ји из бо ре за ме сто у овом про сто ру. На еми нент ним уни вер-
зи те ти ма отва ра ју се оде ље ња за сту ди је из во ђе ња. Те о ре ти ча ри умет но сти 
су 2006. го ди не апо стро фи ра ли пет нај зна чај ни јих свет ских од се ка за сту-
ди је са вре ме них из во ђач ких умет но сти на уни вер зи те ти ма у Вел су, Шан-
га ју, Сид не ју, Њу јор ку и Чи ка гу. По ред ових ета бли ра них ин сти ту ци ја, 
на свим кон ти нен ти ма од ви ја се ве о ма ди на мич на ак тив ност ве за на за 
про мо ци ју умет нич ког пер фор ман са, као фор ме ко ја сво јом ви тал но шћу 
и екс пре сив но шћу нај ком плет ни је пер ци пи ра са др жа је ак ту ел ног људ ског 
тра ја ња. Ди ги тал на тех но ло ги ја и ин тер нет ко му ни ка ци је омо гу ћа ва ју 
да се умет нич ки екс пе ри мен ти ве о ма јед но став но и бр зо пре не су до гле-
да ла ца ши ром пла не те. Гле да о ци ма је омо гу ће но да ус по ста ве не по сред ну 
вир ту ел ну ко му ни ка ци ју са ства ра о ци ма умет нич ких де ла, то ком ко је 
мо гу да до пу не сво је ис ку ство ин фор ма ци ја ма о умет нич ком де лу и ге не-
зи ње го вог на стан ка. За хва љу ју ћи тех но ло шким мо гућ но сти ма гле да о ци 
мо гу да по ста ну и ак тив ни уче сни ци у кре и ра њу и ре а ли за ци ји умет нич ког 
де ла. Сво јим су ге сти ја ма и ди рект ним ин тер вен ци ја ма ста тус гле да ла ца 
се ме ња из по сма трач ког у из во ђач ки. Та квим ак тив но сти ма умет ни ци 
и њи хо ви „умре же ни” гле да о ци уче ству ју у ве ли ком про це су ства ра ња, 
ко ји у вир ту ел ном све ту ин тер нет ко му ни ка ци ја бри ше кон вен ци о нал не 
гра ни це из ме ђу ства ра ла ца умет но сти и кон зу ме на та умет нич ких де ла. 
По зна ва ње уни вер зал них зна ко ва са вре ме не елек трон ске ко му ни ка ци је 
по ве зу је ве ли ки број љу ди и бри ше све пре пре ке иза зва не пред ра су да ма, 
не зна њем и уко ре ње ним за блу да ма о слич но сти ма и раз ли ка ма. Пер фор-
манс умет ни ци ко ји пре вас ход но ко ри сте са вре ме на тех но ло шка до стиг ну-
ћа ка ко би пре не ли сво ју умет нич ку иде ју, ства ра ју кон цепт но ве свет ске 
мре же у чи јој је осно ви по ста вљен циљ ства ра ња умет но сти као не пре-
кид ног кре а тив ног чи на отво ре ног за уче шће свих љу ди, ко ји сво је иде је 
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мо гу да при ла го де спе ци фич ном елек трон ском је зи ку. У ова квом кон цеп ту 
умет нич ког пер фор ман са умет ник је по кре тач, ме ди ја тор и тран сми тер 
иде ја, ко је у не пре кид ној ин тер ак тив но сти про ду ку ју де ло ко је се не за-
вр ша ва. Оно по сто ји у јед ној фор ми са мо у јед ном тре нут ку, сва ка ин-
тер вен ци ја да је му но ви ква ли тет и но ву струк ту ру. Ова кав кон цепт пред-
ста вља омаж за чет ни ци ма умет нич ког пер фор ман са, чи ја се пре ва лент на 
иде ја од но си ла на од ред ни цу „ов де и са да” где је сва ка ин тер вен ци ја умет-
ни ка ме ња ла кон цепт де ла, чи не ћи га не по но вљи вим и не у хва тљи вим. 

Са вре ме ни пер фор манс умет ни ци ак тив но под сти чу са рад њу с из-
во ђа чи ма по пу лар не мејнстрим за ба вљач ке кул ту ре. Умет ни ца ко ја је 
де це ни ја ма сво је де ло озна ча ва ла као умет нич ки пер фор манс и сво је 
иде је из ра жа ва ла те ле сном и гла сов ном екс пре сив но шћу уз ми ни мал ну 
пот по ру ау дио-ви зу ел них сред ста ва, Јо ко Оно, про те кле де це ни је оства-
ру је са рад њу с Леј ди Га гом (Lady Ga ga) и Ен то ни јем Хи гар ти јем (An tony 
He garty). У Oрфеум те а тру (The Orp he um The a tre) у Лос Ан ђе ле су, 2010. 
го ди не Јо ко Оно и Леј ди Га га из во де пер фор манс It’s Been Wery Hard (Би ло 
је ве о ма те шко) уз прат њу Пла стик Оно бен да (Pla stic Ono Band) му зич ке 
гру пе, чи ји је осни вач Јо ко Оно. У из во ђач ком кон цеп ту овог де ла са др-
жа ни су сви еле мен ти умет нич ког пер фор ман са. Му зи ка и во кал на ин тер-
пре та ци ја Леј ди Га ге при па да ју поп жан ру, уз од го ва ра ју ћу пре по зна тљи ву 
сце но гра фи ју. Јо ко Оно се при кљу чу је из во ђе њу гла сов ном во ка ли за ци-
јом и пле сом, ко ји по рит му и то на ли те ту не ко ре спон ди ра ју с основ ном 
те мом де ла, али му отва ра ју жан ров ске гра ни це и омо гу ћа ва ју да се пред-
ста ви но вом фор мом, ко ја се упот пу њу је но вим са др жа ји ма, док Леј ди 
Га га сви ра кла вир и на ње го вом по клоп цу из во ди гим на стич ку ве жбу. 
Ло ри Ан дер сон је на сту па ла с рок пе ва чем Лу ом Ри дом (Lou Reed), а Ме-
ре дит Монк (Me re dith Ja ne Monk) је че сто за из во ђе ње сво јих пер фор ман са 
ан га жо ва ла по зна те ди-џеј из во ђа че и реп и поп пе ва че. Ма ри на Абра мо вић 
је у свом чу ве ном пер фор ман су Li fe and de ath of Ma ri na Abra mo vic (Жи вот 
и смрт Ма ри не Абра мо вић) у јед ном де лу ан га жо ва ла по зна ту пе ва чи цу 
и аран жер ку тра ди ци о нал ног ме ло са Ср би је, Све тла ну Спа јић. Ова квом 
вр стом са рад ње пер фор манс умет ни ци су по ка за ли да су њи хо ва де ла 
отво ре на за ин тер ак ци ју са свим фор ма ма из во ђе ња, и при ка за ли умет-
нички пер фор манс као умет нич ку фор му у ко ју се укла па ју сви из во ђач ки 
об ли ци. Ини ци ра ју ћи са рад њу с из во ђа чи ма дру га чи је про ве ни јен ци је, 
пер фор манс умет ни ци су апо стро фи ра ли сво је де ло као фор му ко ја се не-
пре кид но раз ви ја и по ка зу је спо соб ност да се ме ња, при ла го ђа ва, ра сте 
и пре зен ту је као ви тал ни умет нич ки дис курс, ко ји у ко му ни ка ци ји с 
дру гим фор ма ма из во ђе ња мо же да за др жи соп стве ну ау тен тич ност и 
ори ги нал ност. Пер фор манс умет ност сво јим спек тром де ло ва ња, ин тер-
ак тив но шћу и спо соб но сти ма да се при ла го ђа ва и не по су ста је у екс пе-
ри мен ти са њу и ис тра жи ва њу но вих из ра жај них фор ми, пред ста вља па-
ра диг му умет но сти у до ба кул ту ре. По што се умет ност у до ба кул ту ре 
фак тич ки за сни ва на де ста би ли за ци ји мо дер ни стич ких гра ни ца ви со ке 
и по пу лар не умет но сти [Вујановић 2006: 134], умет нич ки пер фор манс се 
ин вол ви ра у ме ђу про стор на стао том де ста би ли за ци јом, при ка зу ју ћи 
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умет ност као фор му жи во та. Он не те жи екс пре сив ним ино ва ци ја ма по 
сва ку це ну, ко је би по ста ле свр ха са ме се би, већ по ка зу је да у сво јој су-
шти ни но си кул ту ро ло шке обра сце ко ји чу ва ју тра ди ци о нал не вред но сти 
чо ве чан ства. Он об је ди њу је тра ди ци о нал не и са вре ме не умет нич ке кон-
цеп те, омо гу ћа ва ју ћи им да ис тра жу ју и обо га ћу ју јед ни дру ге. Ба ве ћи 
се свим из во ђач ким ру ко пи си ма и угра ђу ју ћи их у соп стве ни, умет нич-
ки пер фор манс 21. ве ка мо же да се озна чи као ис тра жи вач ка умет ност 
[Ar gan 1982: 223] јер се ба ви упо ре ђи ва њем, ана ли зом и по на вља њем „чи-
та ња” раз ли чи тих фор ми умет нич ких ру ко пи са. Умет нич ки пер фор манс 
мо же да по не се атри бут „ис тра жи вач ки” јер се не ба ви са мо умет нич ким 
ин тер ак ци ја ма, већ сво је по ље де ло ва ња про ши ру је и на дру штве не си сте-
ме, апо стро фи ра ју ћи све вр сте со ци јал не па то ло ги је. Сво јим не у хва тљи-
вим и раз у ђе ним фор ма ма и прак са ма, умет нич ки пер фор манс ди рект но 
се опи ре трет ма ну умет но сти као тр жи шне ро бе, ко ја за ви си од по ну де 
и по тра жње. Оста ју ћи до сле дан сво јим на ме ра ма да не по шту је фор ме и 
ин сти ту ци о нал на пра ви ла, умет нич ки пер фор манс се у 21. ве ку ета бли-
рао као сло бод на, ис тра жи вач ка, ана ли тич ка, фи ло зоф ска и ме та фи зич ка 
фор ма ко ја је сфе ре свог ути ца ја про ши ри ла из ван гра ни ца умет но сти, и 
по ста ла кул ту ро ло шка од ред ни ца ак ту ел ног вре ме на. 

ЗА КЉУ ЧАК

Пер фор манс умет ност је мул ти ди мен зи о нал на, ин тро спек тив на и 
ин тер ак тив на. Пред ста вља по бу ну и про тест про тив ста тич ких фор ми 
ин тер пре та ци је. Те жи да раз у ме тре ну так у којем се од ви ја и ње го ве са др-
жа је умет нич ки об ра ди. Не ин си сти ра на фак то гра фи ји, ни ти пле ди ра да 
„ме ња” ре ал ност. Ни је ис кљу чи во усме ре на ка кри ти ци, али је не из бе-
га ва. Ан га жо ва на је, јер по сто ји ,,ов де и са да”. Пер фор манс умет ност је 
усме ре на ка ис тра жи ва њу но вих на чи на ко му ни ка ци је, но вих тех ни ка и 
тех но ло ги ја умет нич ког из ра за. Она по сто ји као ко му ни ка ци ја, отво ре на 
је да ша ље и при ма по ру ке. Не те жи сен за ци о на ли зму, али је че сто на и-
ла зи ла и на и ла зи на дру штве ну осу ду и не ра зу ме ва ње, јер ру ши та буе и 
без огра де и ла жног мо ра ла пре но си сво ја осе ћа ња на на чин ко ји по не кад 
мо же да но си не га тив ну ко но та ци ју. Пер фор манс умет ност збу њу је, ин-
три ги ра и ири ти ра. Оспо ра ва на је и кри ти ко ва на, не ги ра на и оп ту жи ва на. 
У по тра зи за сми слом ис тра жу је све обла сти умет нич ког ства ра ла штва, 
пра ти но ве иде је и те жи да раз у ме су шти ну жи вот них про це са и дру штве-
них си сте ма. Умет нич ки ру ко пис и по ру ке пер фор манс умет но сти при-
бли жа ва ју је фи ло зо фи ји, со ци о ло ги ји, пси хо ло ги ји и ан тр о по ло ги ји. Из 
тих ре флек си ја на ста је ко нек тив ност са свим идеј ним прав ци ма са вре-
ме не људ ске ми сли. Афир ми са ни пер фор манс умет ни ци (Ма ри на Абра-
мо вић, Јо ко Оно) уз те о ре ти ча ре пер фор манс умет но сти (Ро уз Ли Голд берг) 
у про те клој де це ни ји на сто је да ин сти ту ци о на ли зу ју умет нич ки пер фор-
манс, да са чу ва ју умет нич ка де ла од за бо ра ва и да омо гу ће мла дим умет-
ни ци ма да не сме та но раз ви ја ју свој умет нич ки ру ко пис. У мно гим му зе-
ји ма и га ле ри ја ма ши ром све та осни ва ју се умет нич ке ра ди о ни це у ко ји ма 



пер фор манс умет ни ци прак тич но и те о рет ски по ка зу ју су шти ну ове умет-
нич ке ди сци пли не. Све ове ак тив но сти у слу жби су про мо ви са ња пер-
фор манс умет но сти као ан га жо ва не, ин тер ак тив не и отво ре не умет но сти 
ко ја од ре ђу је са вре ме не то ко ве жи во та.
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SUM MARY: If the on to lo gi cal me a ning of the term per for man ce we re di rec ted 
to wards the ove rall cre a ti vity in the cul tu re of man kind, then it might be con clu ded that 
the per for man ce is the ol dest form of ar ti stic ex pres si on. This term, ho we ver, can not be 
pla ced on the sa me le vel with the term per for man ce art, which de fi nes spe cial avant-gar-
de art form. It was fo un ded in the 1960s as a pro test aga inst the in sti tu ti o na li zed art, as 
a mo ve ment for the li be ra tion of art and ar tists from the im po sed forms and clichés. Per-
for man ce Art is a work that has no de fi ned sha pe, with fluid bor ders and ready to open 
for co o pe ra tion with ot her forms of cul tu ral cre a ti vity. One of its main fe a tu res is in ter-
ac ti vity. Per for man ce Art is an om ni pre sent cul tu ral pa ra digm, which mo ni to red and is 
still mo ni to ring the so cial tho ughts de ve lop ment. This layered and com pre hen si ve art 
form is in con stant mo ve ment, ma king pos si bi li ti es for the analysis and the o re ti cal ap-
pro ac hes inex ha u sti ble. This pa per pre sents the ba sic cha rac te ri stics of Per for man ce Art 
as the esta blis hed form of ar ti stic ex pres si on in the XXI cen tury and con cep tual dif fe-
ren ces bet we en the per for man ce and Per for man ce Art.

KEYWORDS: in ter di sci pli na rity, mul ti me dia, per for man ce art, per for man ce, study 
exe cu ti on
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СПЕ ЦИ ФИЧ НО СТИ МА ЂАР СКЕ ШТАМ ПЕ  
У ВОЈ ВО ДИ НИ ИЗ МЕ ЂУ ДВА СВЕТ СКА РА ТА

ФЕ РЕНЦ НЕ МЕТ
Унивeрзит ет у Но вом Са ду

Учи тељ ски фа кул тет на ма ђар ском на став ном је зи ку
Штро сма је ро ва 11, Су бо ти ца, Ср би ја

fe renc.ne met @ma gi ster.un s.ac .rs 

СА ЖЕ ТАК: Рас па дом Ау стро у гар ске мо нар хи је и ства ра њем Кра ље-
ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1. де цем бра 1918, и Три ја нон ским ми ров ним 
уго во ром (1920), Ма ђа ри у Вој во ди ни на шли су се у ма њин ском по ло жа ју. 
На сту пи ло је јед но пот пу но но во по гла вље у њи хо вом по ли тич ком, дру-
штве ном, при вред ном и кул тур ном жи во ту. Пе ри од ма њин ског, оса мо ста-
ље ног књи жев ног и кул тур ног жи во та био је ди ја ме трал но раз ли чит од 
прет ход ног, усме рен на из град њу са мо стал ног, спе ци фич ног пу та раз во ја. 
Нов при ступ огле дао се и у ма ђар ској ма њин ској но вин ско-из да вач кој де-
лат но сти у Вој во ди ни. Из ра ни јег пе ри о да пре жи ве ла су све га два днев на 
ли ста: Бач ме ђеи На пло (Bácsmegyei Napló) из Су бо ти це и То рон тал (Torontál) 
из Ве ли ког Беч ке ре ка (Зре ња ни на), а по кре ну та су и три но ва днев на ли ста: 
Дел бач ка (Délbácska) у Но вом Са ду, Хир лап (Hírlap) у Су бо ти ци и Ке за ка
рат (Közakarat) у Ве ли ком Беч ке ре ку. То ме тре ба до да ти и две сто ти нак 
дру гих ли сто ва и ча со пи са ко ји су, кра ће или ду же вре ме, из ла зи ли на 
ма ђар ском је зи ку у ме ђу рат ном пе ри о ду у Вој во ди ни. Све ове ли сто ве 
углав ном је ка рак те ри сао те жак ма те ри јал ни по ло жај и бор ба за оп ста нак, 
бор ба с цен зу ром и тра га ње за не ким соп стве ним те ма ма и из ра жај ним 
мо гућ но сти ма, али и по ја ва но ви нар ског сен за ци о на ли зма. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ма њин ско ма ђар ско но вин ско из да ва штво, Вој во ди-
на, ма ђар ска штам па, днев ни ли сто ви, струч на гла си ла, књи жев ни ча со-
пи си, но ви нар ски сен за ци о на ли зам

На кон рас па да Ау стро у гар ске мо нар хи је, фор ми ра на је но ва др жав-
на тво ре ви на Кра ље ви на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца (1. де цем бар 1918), у 
чи ји са став је прет ход ним при са је ди ње њем Ср би ји, ушла и Вој во ди на, 
са свим сво јим де мо граф ским спе ци фич но сти ма и ет нич ким ша ре ни лом 
[Glatz 2013: 433]. Пре ма по пи су из 1921. го ди не у Ју го сла ви ји је од око 12 
ми ли о на ста нов ни ка, било бли зу 4% (у ап со лут ним број ка ма 467.658) [Glatz 
1992: 51] при пад ни ка ма ђар ске ма њи не, чи ји се број ка сни је по ве ћао на 



по ла ми ли о на. Ве ћи део њих био је скон це три сан у Вој во ди ни, у ко јој су 
пред ста вља ли 24% ста нов ни штва [Кицошев и Ње го ван 2013: 25], а ма њи 
део жи вео је у Сло ве ни ји и Хрват скоj [Glatz 1992: 54].

Жи вот у Кра ље ви ни СХС за Ма ђа ре зна чио је пот пу но но ву си ту а ци-
ју и дру ги ста тус и по ло жај. На и ме, ма ђар ско ста нов ни штво тре ба ло је 
да се на вик не на нов, ма њин ски жи вот, те да у но вим, про ме ње ним усло-
ви ма гра ди свој са мо стал ни при вред ни, по ли тич ки и кул тур ни про спе ри-
тет у окви ру но ве др жа ве. Ка ко нам Ени ке А. Шај ти ка зу је, „при ла го ђа-
ва ју ћи се да тим усло ви ма, еко ном ски и кул тур но осла бље ни Ма ђа ри (...) 
на кон ду го трај не по ли тич ке обес пра вље но сти су, пр ви пут у сво јој исто-
ри ји, по че ли ар ти ку ла ци ју мо гу ћих мо ду са на ци о нал ног оп стан ка и очу ва-
ња на ци о нал ног иден ти те та” [Шајти 2010: 26]. Ма ђа ри су на овим „пе ри-
фер ним обла сти ма Уга р ске”, ка ко су раније на зи ва ли ју жне де ло ве др жа ве, 
тре ти ра ни као да су „без спе ци фич не ма ђар ске ло кал не са мо све сти и кул-
тур не тра ди ци је”, а по ред то га ни су рас по ла га ли ни ја ким се љач ко-гра-
ђан ским ста ле жом [Шајти 2010]. По ли тич ки и кул тур ни цен три Ма ђа ра 
у то вре ме би ли су Ве ли ки Беч ке рек, Су бо ти ца, Сом бор и Сен та [Шајти 
2010]. Пре крет ни цу у њи хо вом по ли тич ком али и кул тур ном жи во ту озна-
чи ло је фор ми ра ње Ма ђар ске пар ти је1 у Сен ти, у је сен 1922. [Glatz 2013: 
440]. Убр зо на кон ње ног осни ва ња су бо тич ки лист Хир лап (Hírlap, Но ви не) 
по ста је и зва нич но гла си ло стран ке ко ја је ар ти ку ли са ла ин те ре се ма ђар ске 
ма њи не, ње ну за шти ту, обез бе ђи ва ње основ них ма њин ских пра ва за кључ-
но с пра вом на шко ло ва ње на ма тер њем је зи ку [Шајти 2010: 33–35]. По ло-
жај Ма ђар ске стран ке, не што ка сни је, знат но је оте жао фи нан сиј ски крах 
ли ста Хир лап, ко ји је пре стао да из ла зи, што је зна чи ло ве ли ки гу би так 
„за оп ста нак ма ђар ске на ци о нал не ми сли” у Вој во ди ни [Шајти 2010: 43].

Ма ђар ска штам па у Вој во ди ни у ме ђу рат ном пе ри о ду има ла је три 
пе ри о да раз во ја: пе ри од од осни ва ња Кра ље ви не СХС (1. децембар 1918) 
до 1922. го ди не; пе ри од од 1922. до Ше сто ја ну ар ске дик та ту ре (6. ја ну ар 
1929), и пе ри од од 1929. до апри ла 1941. го ди не.2

У Вој во ди ни је у ме ђу рат ном пе ри о ду из ла зи ло oкo 200 на сло ва на 
ма ђар ском је зи ку.3 Tачна би бли о граф ска об ра да, на жа лост, још ни је из вр-

1 На осни вач кој Скуп шти ни Ма ђар ске пар ти је у Сен ти (17. септембар 1922) би ло је при-
сут но око 3.000 де ле га та. За пред сед ни ка је иза бран Ђерђ Шан та, док су ко пред сед ни ци би ли: 
Имре Ва ра ди, Ла сло Гра бер, Апрад Фал чи о не и Адам Шо ти. Фор ми ра на је и Ко ми си ја за 
ве зу са срп ским пар ти ја ма. Ма ђар ска пар ти ја пре тен до ва ла је да бу де пар ти ја свих Ма ђа ра, 
не за ви сно од дру штве ног ста ту са и вер ске при пад но сти, те је ње на ак тив ност пр вен стве но 
би ла усме ре на на укљу чи ва ње и уче ство ва ње у по ли тич ком жи во ту др жа ве, пре све га уче-
шћем на па ра ле мен тар ним и ло кал ним из бо ри ма [Glatz 2013: 440].

2 Ово је ау то ро ва пе ри о ди за ци ја, бу ду ћи да ма ђар ска штам па у Вој во ди ни све до да нас 
не ма сво ју об је ди ње ну, све о бу хват но ис тра же ну исто ри ју. По пи та њу пе ри о ди за ци је ма ђар-
ске штам пе у Вој во ди ни у ме ђу рат ном пе ри о ду ло гич но се на ме ће и па ра ле ла и слич ност с 
пе ри о ди за ци јом срп ске штам пе у Вој во ди ни, ко ју је из вр шио др Ду шан По пов. Он у сво јој 
књизи на во ди че ти ри пе ри о да раз во ја срп ске штам пе: од 1918 до кра ја 1920; од 1920 до 1929; 
од 1929. до 1935; и од 1935. до 1941. По пов скре ће па жњу и на још јед ну ва жну ка рак те ри сти ку 
срп ске штам пе у Вој во ди ни: уза јам ну про же тост ма њин ских ли сто ва и срп ске штам пе, на ро-
чи то ма ђар ске и не мач ке, у том сми слу, да је у срп ској штам пи то га до ба би ло до ста од је ка 
пи са ња ма њин ске штам пе [Попов 1983: 7]. 

3 Ово је про це на ау то ра, на осно ву ви ше го ди шњих ис тра жи ва ња.
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ше на, бу ду ћи да по сто ји би бли о гра фи ја или исто ри ја штам пе све га не-
ко ли ко гра до ва.4 Овај ве ли ки број ли сто ва не би тре ба ло да нас збу њу је, 
бу ду ћи да је ве ћи на из ла зи ла ве о ма крат ко, од не ко ли ко не де ља до не ко-
ли ко го ди на, а би ло је тек не ко ли ко зна чај них, ду го веч ни јих гла си ла, пре 
све га днев них ли сто ва, ко ји су ути ца ли на фор ми ра ње јав ног мње ња и 
по ли тич ких ста во ва ма ђар ске ма њи не. Мо ра мо да ти за пра во Три ви Ми-
ли та ру, ко ји у по гле ду ме ђу рат не ма њин ске штам пе кон ста ту је, да је „по-
кре нут ве ли ки број ли сто ва и ча со пи са раз ли чи тог прав ца и ка рак те ра на 
на шем и ма њин ском је зи ку. То ком го ди на је број ли сто ва и ча со пи са стал но 
ра стао иа ко је ве ћи на њих би ла крат ког ве ка и не знат ног зна ча ја; по разви-
је но сти сво је штам пе Вој во ди на ипак до ла зи на пр во ме сто ме ђу оста лим 
по кра ји на ма у др жа ви” [Милитар 1939: 51]. Сва ка ко је па жње вре дан и 
по да так да је, према Ми ли та ру, у ме ђу рат ном пе ри о ду у Вој во ди ни све у куп-
но из ла зи ло 517 ра зних ма њин ских ли сто ва и ча со пи са [Милитар 1939: 52].

Ите ре сант но је по гле да ти и ти ра же та да шњих ли сто ва, пре све га 
днев них: су бо тич ки Бач ме ђеи На пло (Bácsmegyei Napló, Бач ки днев ник) 
из ла зио је у 18.000 [Драговић 1956: 252], беч ке реч ки То рон тал (Torontál, 
То рон тал) у 2.500 [Драговић 1956: 248], но во сад ска Дел бач ка/(Délbácska, 
Ју жна Бач ка) у 5.000 [Драговић 1956: 246], Ре ге ли Уј шаг (Reg ge li Újság, 
Ју тар ње но во сти) у 15.000 [Драговић 1956: 253], а су бо тич ки Хир лап 
(Hírlap, Но ви не) у 8.000 при ме ра ка [Драговић 1956: 248]. Ина че про сеч ни 
ти ра жи дру гих ли сто ва су се кре та ли из ме ђу 500 и 1.000 при ме ра ка [Дра-
говић 1956: 245–258].

ПР ВИ ПЕ РИ ОД: РАЂАЊE МА ЂАР СКЕ МА ЊИН СКЕ ШТАМ ПЕ  
(1918–1922)

Био је то ве ро ват но нај те жи пе ри од ма ђар ске ма њин ске штам пе, због 
про бле ма с ко ји ма су се су о ча ва ли та да шњи из да ва чи, но ви на ри и ре дак-
ци је, а ко ји су би ли те сно по ве за ни с по ли тич ком си ту а ци јом. Да украт-
ко са гле да мо ње го ве спе ци фич но сти. Био је то пе ри од ја ке но вин ске цен-
зу ре [Csu ka 1995: 23–24], оте жа ног до би ја ња до зво ла за из да ва ње ли сто-
ва, те шке ма те ри јал не си ту а ци је из да ва ча и ре дак ци ја, ви ше по ку ша ја 
из да ва ња (углав ном крат ко веч них ли сто ва) [Ka la pis 1989: 83], те чак пе-
ри од по ја ве и не ких ру ко пи сних ли сто ва (нпр. А Ди ак/Уче ник/A Diák/ 
1919. у Су бо ти ци) [Ko loz si 1979: 352–353]. По оце ни Ени ке Шај ти, би ло је 
то „вре ме по ли тич ке обес пра вље но сти” Ма ђа ра [Шајти 2010: 10]. 

4 По сто је са мо кра ћи пре гле ди исто ри је ма ђар ске штам пе у Вој во ди ни, или би бли о-
гра фи је у не ким гра до ви ма: Вук Дра го вић: Срп ска штам па из ме ђу два ра та; Z. Ka la pis: 
Sajtótörténetünk fe je ze tei, u: Újságírók kézikönyve (1989); T. Ko loz si: Sza bad kai sajtó (1919–1945) 
(1979); Т. Ми ли тар: Штам па у Вој во ди ни (Но ви Сад 1939); J. Szlo bo da: A zen tai sajtó történe
te (Zen ta 1995); D. Ran kov: Bi bli o graf ski pre gled li sto va i ča so pi sa u Pan če vu u pe ri o du od 1868. 
do 1941. (Pan če vo 1983); Б. Ста но јев: 150 го ди на но во сад ске штам пе: 1825–1975. (Но ви Сад 
1976); Јо ван Пе јин: Књи ге, ли сто ви, ча со пи си и му зи ка ли је штам па не и об ја вљи ва не у Ки
кин ди 1876–1994. (Ки кин да 1995); Е. La ka tos: A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája 
1705–1944. I–V. (Bu da pest 2010–2014); M. Жи ва нов: Пан че вач ка би бли о гра фи ја: 1833–1960. 
(Бе о град 1985).
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Ме ђу тим, ту сва ка ко не тре ба пре ћу та ти ни про бле ме с ко јим се срп ска 
штам па у Вој во ди ни су о ча ва ла не по сред но пре фор ми ра ња Кра ље ви не СХС, 
тач ни је у ок то бру 1918, а на ко је нам ука зу је Ду шан По пов. На и ме, у про-
це су убр за ног по ли тич ког ор га ни зо ва ња и кључ них до го ва ра ња ни је би ло 
срп ског ли ста „ко ји би до при нео ства ра њу по год не ат мо сфе ре у јав но сти за 
ре а ли зо ва ње по ли ти ке на род них од бо ра” [Попов 1983: 13]. Пре ма оце ни По-
по ва, не до ста так срп ске штам пе у тим суд бо но сним да ни ма дра стич но се 
осе ћао у Вој во ди ни, а тај пра зан про стор ма ђар ски ли сто ви ве што су ис ко-
ри сти ли у про па ган ди ме ђу Ср би ма. „У не мо гућ но сти да у не ком свом ли сту 
да ју оду шка сво јим осе ћа њи ма”, Вој во ђа ни су то чи ни ли у ли сту Glas SHS 
[Попов 1983]. Тек су 2. но вем бра 1918. со ци јал де мо кра те об но ви ле сво је гла-
си ло Сло бо ду у Но вом Са ду. Сло бо да је та да би ла је ди ни срп ски лист у Вој-
во ди ни „и вр ши ла је на ци о нал ну про па ган ду, иа ко је би ла ор ган со ци јал де-
мо кра та” [Попов 1983: 14]. Пр ви срп ски ли сто ви по сле осло бо ђе ња би ли су 
пре те жно ин фор ма тив ни, али су се до ти ца ли и ак ту ел них по ли тич ких пи-
та ња. Вој на цен зу ра би ла је оштра и „стро го се па зи ло да се не про ву че не што 
што би мо гло на шко ди ти срп ској ди пло ма ти ји на ми ров ној кон фе рен ци ји 
или што би уно си ло уз не ми ре ње ме ђу ста нов ни штвом” [Попов 1983: 17]. 
С по себ ном па жњом је над зи ра на ма ђар ска штам па у Вој во ди ни „ко ја је 
за сту па ла иде ју о не по вре ди во сти ин те гри те та Уга р ске” [Попов 1983: 17].

Да ка ко је и не мач ка штам па у Вој во ди ни има ла сво је спе ци фич но сти 
у ме ђу рат ном пе ри о ду, шта ви ше, до ми ни ра ла је у не мач ком но вин ском 
из да ва штву у Ју го сла ви ји, и укуп но је бро ја ла око 80 на сло ва [Bešlin 2001: 
6]. Ис так ну ту уло гу у но вин ском из да ва штву та да нај број ни је на род но сне 
гру пе у Ју го сла ви ји, има ла је (де кла ра тив но) кул тур на ор га ни за ци ја Кул
тур бунд, у чи јем са ста ву је де ло ва ло и из да вач ко пред у зе ће, ко је је би ло 
из да вач број них, жан ров ски ра зно вр сних ли сто ва. Ти ли сто ви су, по оце ни 
Бе шли на, оства ри ли „ап со лут ну над моћ у ин фор ми са њу са мим тим, у 
об ли ко ва њу јав ног мње ња не мач ке на ци о нал не ма њи не” [Bešlin 2001: 7]. 
Ра ди ло се за пра во о овла да ва њу ин фор ма тив ним про сто ром Не ма ца у 
Ју го сла ви ји. Не по сред но пред Дру ги свет ски рат, по ста је ве о ма уоч љи ва 
раз ли ка у ква ли те ту ин фор ма ци ја, пре зен то ва њу до га ђа ја и тех нич кој 
опре мље но сти не мач ке и срп ске штам пе [Bešlin 2001: 8]. Ме ђу рат ни пе ри од 
био је сва ка ко пе ри од про цва та не мач ке штам пе у Вој во ди ни, за хва љу ју ћи 
„ма те ри јал ним мо гућ но сти ма не мач ког ста нов ни штва, ве што осми шље-
ној уре ђи вач кој по ли ти ци, по мо ћи из ма ти це као и спољ но по ли тич ким 
окол но сти ма ко је су усло вља ва ле од нос ју го сло вен ске др жа ве пре ма не-
мач кој ма њи ни” [Bešlin 2001: 245].

Пе ри од из ме ђу 1918. и 1922. био је пе ри од двој но сти ма ђар ске штам-
пе: и да ље су из ла зи ли не ки ли сто ви из ау стро у гар ског пе ри о да, да ка ко 
с про ме ње ном ре то ри ком и уре ђи вач ком кон цеп ци јом, али су по кре та ни 
и но ви. Од днев них ли сто ва, с из ла же њем је на ста вио су бо тич ки Бач ме ђеи 
На пло5 као и ве ли ко беч ке реч ки То рон тал, док су по кре ну та још три но ва 

5 Бач ме ђеи На пло је нај пре из ла зио на че ти ри, по том на три ступ ца, по не кад и на 16 
стра на, имао је ви ше не дељ них под ли ста ка (при вред ни под ли стак: Ке зга зда ша ги На пло 
[Közgazdasági Napló], деч ји под ли стак Ха бо штор та [Ha bo stor ta] итд.) Осим спољ но по ли тич-
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днев на ли ста: но во сад ска Дел бач ка, су бо тич ки Хир лап и ве ли ко беч ке реч-
ки Ке за ка рат/Оп шта во ља (Közakarat) [Драговић 1956: 245–252]. Да кле, 
1920. го ди не Ма ђа ри у Вој во ди ни има ли су пет днев них гла си ла [Ka la pis 
1989: 83]. Ин те ре сант но је са гле да ти идеј ну ори јен та ци ју и ка ра тер ових 
пет ли сто ва: су бо тич ки Хир лап је про па ги рао те жње ма ђар ских на ци о на-
ли ста, ко ји су при жељ ки ва ли ре ви зи ју гра ни ца; но во сад ска Дел бач ка био 
је лист Ма ђа ра – кон зер ва ти ва ца; су бо тич ки Бач ме ђеи На пло је пред ста-
вљао гла си ло гра ђан ских де мо крат ски ори јен ти са них ин те лек ту а ла ца; 
ве ли ко беч ке реч ки То рон тал је по сво јој уре ђи вач кој по ли ти ци ба лан си-
рао из ме ђу де мо крат ске и де сни ча р ске ори јен та ци је, те је ка сни је ви ше 
на ги њао де сни ци, а крат ко веч ни беч ке реч ки днев ник Ке за ка рат био је 
пр ви ко му ни стич ки днев ни лист у Вој во ди ни [Ka la pis 1989: 84].

То је било и вре ме но вин ског из да ва штва у ко јем су зна чај ну уло гу 
има ли еми гран ти из Пе чу ја, као и ин те лек ту ал ци ко ји су на кон про па сти 
Ба рањ ске ре пу бли ке, то јест Ма ђар ске Со вјет ске Ре пу бли ке у ле то 1921. 
го ди не уто чи ште на шли у Вој во ди ни [Ka la pis 1989: 86; Pastyik 1984: 157–161; 
Vaj da 1975]. Ме ђу њи ма би ло је до ста пи са ца, но ви на ра и уред ни ка, ко ји 
су се вр ло бр зо при кљу чи ли ов да шњим ма ђар ским ре дак ци ја ма и сво јим 
ква ли тет ним и струч ним ра дом и де ло ва њем зна чај но до при не ли по ди-
за њу ква ли те та ма ђар ских ли сто ва у Вој во ди ни (Ја нош Де тре, Шан дор 
Ха ра сти, Зол тан Го да њи, Јо жеф Флам, Иштван Та маш и дру ги) [Ka la pis 
1989: 86; Pastyik 1984: 157–161; Vaj da 1975]. Услед њи хо вог ан га жо ва ња 
ма ђар ски ли сто ви то га пе ри о да убр зо су по кре ну ли но ве ру бри ке, док је 
но ви нар ска ре то ри ка ли сто ва по ста ла со фи сти ци ра ни ја, не по сред ни ја и 
све жа, па је чак и њи хо ва гра фич ка опре мље ност по ста ла бо ља, ма ње про-
вин ци јал на. Они су отво ри ли не ке но ве, ши ре но вин ско и зда вач ке пер спек-
ти ве, бу ду ћи да су се и са ми ла ти ли из да ва штва, те по кре ну ли не ко ли ко 
ли сто ва. Та ко је Ти ва дар Фе ке те у Но вом Са ду по кре нуо лист Аз Ут ца (Az 
Ut ca), Јо жеф Хе слајн у Беч ке ре ку књи жев ни ча со пис Фа кља/Ба кља (Fáklya), 
Зол тан Чу ка зе ни ти стич ки лист Ут/Пут (Út) итд. [Ka la pis 1989: 86; Pastyik 
1984: 157–161; Vaj da 1975]. По ред то га, зна чај на је и њи хо ва уло га и до при нос 

ких и до ма ћих ве сти лист је де таљ но из ве шта вао и о ра зним, ин те ре сант ним суд ским про-
це си ма, ве ли ким пљач ка ма, уби стви ма и дру гим сен за ци ја ма. У ру бри ци „Бер за” ре дов но 
је из ве шта вао о кре та њу це на на Ци ри шкој, Бе о град ској, Но во сад ској, Бу дим пе штан ској, 
Ви ни пе шкој и Ли вер пул ској бер зи. У књи жев ном под лист ку до но сио је крат ку лир ску про-
зу ма ђар ских, срп ских или стра них пи са ца. Имао је спорт ску ру бри ку, ру бри ку за по зо ри-
ште, део по све ћен пу то ва њу, ту ри зму и вас пи та њу, а об ја вљи вао је и ви ше стра ни ца ма лих 
огла са. Та ко, на при мер, у бро ју од 27. апри ла 1929. од спољ но по ли тич ких ве сти до но си да 
је ди ри жабл „Граф Це пе лин” вр шио шпи јун ска из ви ђа ња над Фран цу ском, да се у Ру му-
ни ји тај но при пре ма уво ђе ње вој не дик та ту ре, те да су у Бер ли ну за по че ти не мач ко-фран-
цу ски вој ни пре го во ри. Од ве сти из зе мље лист из ве шта ва о то ме да је ми ни стар уну тра шњих 
по сло ва одо брио ста тут Удру же ња но ви на ра Ју го сла ви је, те да је ми ни стар по љо при вре де 
за у зео став по во дом кри зе у про из вод њи ше ћер не ре пе. Јед на це ла стра на ли ста по све ће на 
је ве ли ком фи нан сиј ском скан да лу про не ве ре Па ла Ви зе ла, на ја вљу је се, по том ско ри суд-
ски про цес Пу ни ши Ра чи ћу, те се из ве шта ва о пре су ди су да у Про ку пљу, ко ји је јед ног 
озло гла ше ног, ви ше стру ког уби цу осу дио на смрт и 362 го ди не за тво ра. Лист да ље до но си 
и ис по вест ин диј ског во ђе Ма хат ме Ган ди ја, као и ин те ре сан тан чла нак о то ме да је у Ба на ту 
от кри вен ау то пор трет сли ка ра Кон стан ти на Да ни е ла. Књи жев ни под ли стак, пак, об ја вљу је 
про зу Бо ри са ва Стан ко ви ћа.
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раз во ју књи жев но сти вој во ђан ских Ма ђа ра, на ро чи то у пр вим по сле рат-
ним го ди на ма. Пре ма оце ни исто ри ча ра књи жев но сти, у ме ђу рат ном 
пе ри о ду упра во је ма ђар ска штам па би ла глав ни осло нац књи жев но сти 
вој во ђан ских Ма ђа ра, и ме сто за об ја вљи ва ње књи жев них ра до ва [Vaj da 
1975], бар у пр вом пе ри о ду, док ни су по кре ну ти те мат ски ли те рар ни ча-
со пи си Ка лан ђа/Кр сти на (Ka langya) (1932) и Хид (Híd, Мост) (1934), те 
док се ни је раз ви ла и раз гра на ла из да вач ка де лат ност.

ДРУ ГИ ПЕ РИ ОД: ПО СТЕ ПЕ НИ РАЗ ВОЈ (1922–1929)

Био је тo пе ри од ка да се уре ђи вач ка кон цеп ци ја ма ђар ских ли сто ва 
већ при ла го ди ла но вим дру штве ним усло ви ма, те је по ла ко из гра ђи ва ла 
ју го сло вен ску ори јен та ци ју [Pastyik 1984: 158], до но се ћи ве сти и члан ке 
у ко ји ма се го во ри о су жи во ту, за јед нич ким исто риј ским и кул тур ним 
до дир ним тач ка ма Ма ђа ра и Ср ба, али и дру гих сло вен ских на ро да на 
овим про сто ри ма. Леп при мер пред ста вља су бо тич ки Бач ме ђеи На пло, 
нај ква ли тет ни ји ма ђар ски днев ник у ме ђу рат ном пе ри о ду, ко ји је већ 
по чев са 1922/23. го ди ном с по себ ном па жњом не го вао ма ђар ско-срп ске 
кул тур не и књи жев не ве зе, пре во де ћи пе сме или про зу са вре ме них срп-
ских пи са ца, еп ске на род не пе сме, али и об ја вљу ју ћи тек сто ве о про жи-
ма њу срп ске и ма ђар ске кул ту ре.6

То је био и пе ри од по кре та ња ви ше но вих ли сто ва: Бач ка То по ла еш 
ви де ке/Бач ка То по ла и око ли на (Bácska To po la és vidéke) (1924), Фа кља/
Ба кља (Fáklya) (1922), Ха ранг со/Звук цкве ног зво на (Harangszó) (1925), 
Ка то ли куш Хи те лет/Ка то лич ки вер ски жи вот (Ka to li kus Hitélet) (1924), 
Киш Уј шаг/Ма ле но ви не (Kis Ujság) (1925), Неп са ва/Глас на ро да (Népsza va) 
(1922), Ре ви/Ре ви ја (Revü) (1926), Са бад Со/Сло бод на реч (Sza bad Szó) (1922) 
[Драговић 1956: 245–254] итд. Ове ли сто ве углав ном ка рак те ри ше крат-
ко веч ност. Из ла зи ли су све га не ко ли ко не де ља или мо жда ко ју го ди ну.

ТРЕ ЋИ ПЕ РИ ОД: ПРО ЦВАТ И ЖАН РОВ СКО ША РЕ НИ ЛО  
(1929–1941)

Ше сто ја ну ар ска кра љев ска дик та ту ра, 1929, од ра зи ла се, ра зу мљи во, 
и на ма ђар ску штам пу. Нај пре су про ме ње ни на сло ви два во де ћа днев на 
ма ђар ска ли ста, бу ду ћи да су на сло ви ука зи ва ли на ау стро у гар ски пе ри од, 
то јест, ад ми ни стра тив ну по де лу, што је по оце ни та да шњих зва нич ни ка 
би ло нео др жи во [Ka la pis 1989: 85–86]. Нај пре је из име на су бо тич ког 
ли ста Бач ме ђеи На пло из о ста вље на ге о граф ска од ред ни ца Бач ке жу па-
ни је, те је лист на ста вио да из ла зи под скра ће ним на сло вом На пло, док 
је ве ли ко беч ке реч ки То рон тал, из истих раз ло га, био при мо ран да име 
про ме ни у Хи ра до (Híradó, Хро ни ка)7 [Ka la pis 1989: 85–86]. Из за гла вља 

6 Ви де ти го ди шта Бач ме ђеи На пло-а из ме ђу 1922. и 1923. го ди не.
7 Хи ра до је углав ном из ла зио на че ти ри стра не, с пре ло мом на че ти ри ступ ца. Пр ве 

две стра не би ле су ре зер ви са не за свет ске и до ма ће по ли тич ке те ме, на тре ћој стра ни је до-
но сио ло кал не ве сти из Ве ли ког Беч ке ре ка и Ба на та, и пи сма Уред ни штву, док је че твр та 



ли сто ва укло ње не су на ци о нал не и пар тиј ске од ред ни це, а по ја ча на цен-
зу ра је ре зул ти ра ла ти ме да су ли сто ви из ла зи ли с по до ста „пра зних 
ме ста”, с ко јих је цен зор прет ход но укло нио део тек ста [Csu ka 1995: 351–
352; Ko loz si 1979: 179–180]. По сле из ве сног вре ме на, на ре ђе но је да се 
укло не и тра го ви цен зу ре, и то на тај на чин што су пра зне де ло ве но ви на, 
то јест чла на ка ре дак ци је мо ра ле по пу ња ва ти ра зним огла си ма. Не ки 
ли сто ви, као на при мер су бо тич ки Сер ве зет Мун каш/Ор га ни зо ва ни рад
ник (Szer ve zett Munkás), за бра ње ни су, као и ви ше бро је ва су бо тич ког 
ли ста Аз Уј шаг/Но ви не (Az Ujság) итд. [Ka la pis 1989: 85–86].

Ка да смo већ код днев них ли сто ва, да кажемo и то да је у овом пе-
ри о ду, по ред су бо тич ког На плоа (Napló), но во сад ског Дел ви де ка (Délvidék) 
(ко ји је име про ме нио у Ре ге ли Уј шаг /Reg ge li Ujság/]8), и беч ке реч ког 
Хи ра до-а (Híradó), по кре нут и је дан но ви днев ник у Сом бо ру, Фриш Уј шаг 
(Friss Ujság) [Ka la pis 1989: 87]. Из да вач ки цен три ма ђар ске штам пе у овом 
пе ри о ду би ли су: Су бо ти ца, Но ви Сад и Ве ли ки Беч ке рек, док су ма ђар-
ски ли сто ви из ла зи ли и у Апа ти ну, Бач кој То по ли, Без да ну, Фе ке ти ћу, 
Бо го је ву, Хор го шу, Мо шо ри ну, Бе че ју, Бач ком Пе тро вом Се лу, Те ме ри ну 
и Вр ба су [Ka la pis 1989: 85–86].

У уре ђи вач кој по ли ти ци днев них ли сто ва то га до ба, по ред по тре бе 
за објек тив ним из ве шта ва њем, на зи ру се и еле мен ти но вин ског сен за цио-
на ли зма, што је, мо жда, де лом по сле ди ца ве ли ке свет ске еко ном ске кри-
зе, ко ја је ути ца ла и на уре ђи вач ку по ли ти ку и на са др жај, уз при су ство 
кон стант не же ља из да ва ча за по ве ћа њем ти ра жа, то јест про да је.

Био је то пе ри од про цва та ма ђар ске штам пе, пе ри од по ја ве зна чај них 
књи жев них гла си ла: Вај да ша ги Ираш/Вој во ђан ско пи са ње (Vajdasági Írás), 
Ка лан ђа/Кр сти на (Ka langya), Хид/Мост (Híd), Ви лаг кеп/Сли ка о све ту 
(Világkép) [Драговић 1956: 245–258], али и из у зет ног жан ров ског ша ре ни ла 
но ви на. У ме ђу рат ном пе ри о ду је, на ро чи то по сле 1934. го ди не, ме ђу ма-
ђар ским ли сто ви ма би ло за сту пље но ви ше од два де се так раз ли чи тих 
жа нр о ва но ви на: од илу стро ва них, по уч но-за бав них, ло кал но ин фор ма-
тив них, вер ских, дво је зич них, књи жев них, струч них, ре пор та жних, са-
ти рич но-ху мо ри стич ких, спорт ских и омла дин ских, до по зо ри шних и 
ре клам них [Драговић 1956: 245–258]. Од по ли тич ких ли сто ва би ло је оних 
из ра зи то де сни чар ских, хри шћан ско со ци ја ли стич ких, ле ви чар ских, не за-
ви сних, али и ра ди кал ских, па чак и фа ши стич ких. Као за ни мљи вост, сва-
ка ко тре ба да спо ме нем по да так, да су Ма ђа ри у Вој во ди ни, у ме ђу рат ном 

стра на би ла ре зер ви са на за спо рт, би о скоп, по зо ри ште и ма ле огла се. У бро ју од 11. ју на 
1932. лист до но си вест да је град Бе о град про сла вио сво ју сла ву, те да је у по вор ци ко ју је 
пред во дио па три јарх Вар на ва за јед но са чла но ви ма Све тог Си но да, би ло око 30.000 гра ђа-
на. Да ље, чи та мо чла нак о јед ном „бру тал ном уби ству у Осе ку”, као и о не ким ин те ре сант-
ним суд ским спо ро ви ма. Од ло кал них де ша ва ња Хи ра до из ве шта ва о то ме да је је дан уче ник 
Беч ке реч ке гим на зи је под нео при ја ву про тив три про фе со ра због ко руп ци је. Чи та мо и вест 
о про сла ви ко ју је ор га ни зо ва ло ве ли ко беч ке реч ко „Ко ло срп ских се ста ра”, као и вест о пре-
да ва њу др Зо ра на Ка мен ко ви ћа на Скуп шти ни ор га ни за ци је Цр ве ног кр ста.

8 Ре ге ли Уј шаг је из ла зио на осам стра на, у пре ло му на че ти ри ступ ца, до но се ћи ве-
сти из зе мље и све та, ва жни је про гла се, по све ћу ју ћи по себ ну стра ни цу ло кал ним ве сти ма 
из Бач ке и спорт ским де ша ва њи ма, али об ја вљу ју ћи и по до ста ма лих огла са.
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пе ри о ду има ли чак де се так вер ских ли сто ва и ча со пи са, по чев од ка то лич-
ких, па до про те стант ских и еван ге ли стич ких, од ко јих су не ки из ла зи ли 
и у 8.000 при ме ра ка [Драговић 1956: 248].

ЗА КЉУ ЧАК

Ме ђу рат ни пе ри од у по гле ду ма ђар ске штам пе у Вој во ди ни пр ви је 
пе ри од раз во ја ма ђар ске ма њин ске штам пе, ко ја је нај пре мо ра ла да пре-
ва зи ђе све оне по чет нич ке про бле ме ко ји су јој ста ја ли на пу ту раз во ја: од 
цен зу ре и фи нан сиј ских те шко ћа до про ме не уре ђи вач ке по ли ти ке и обез-
бе ђи ва ња ква ли тет ног но ви нар ског и уред нич ког ка дра. У овом пе ри о ду 
исто ри је ма ђар ске штам пе би ла је зна чај на по ја ва пи са ца и но ви на ра-еми-
гра на та из Пе чу ја, ко ји су знат но до при не ли раз во ју и по ди за њу ква ли те та 
ли сто ва, као и по ве ћа њу бро ја но вих на сло ва. Пе ри од од 1918. до 1934. 
сва ка ко је био пе ри од те шких по че та ка у но вин ском из да ва штву вој во ђан-
ских Ма ђа ра, док је ка сни ји пе ри од из ме ђу 1934. и 1941. био вре ме про-
цва та и из не на ђу ју ћег жан ров ског ша ре ни ла ма ђар ске штам пе. У ве ћи ни 
слу ча је ва из да ва чи су би ли и уред ни ци ли сто ва, и ско ро сва ко ме сто у 
про вин ци ји тру ди ло се да обез бе ди се би ло кал ну штам пу, од ло кал но-
ре пор та жних до пар тиј ско-по ли тич ких ли сто ва. Да ка ко, ва жна је и чи ње-
ни ца да је то би ло вре ме у ко јем је ста са ла и јед на но ва ге не ра ци ја но ви на ра 
и уред ни ка, ко ји ће у на ред ном пе ри о ду, од мах по сле Дру гог свет ског ра та 
на ста ви ти рад у дру гим усло ви ма и у са свим дру гом идеј ном усме ре њу.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

Дра го вић, Вук (1956). Срп ска штам па из ме ђу два ра та. 1, Осно ва за би бли о гра фи ју срп
ске пе ри о ди ке: 1915–1945. Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка.

Ки цо шев, Са ша и Дра го Ње го ван (2013). Раз вој ет нич ке и вер ске струк ту ре Вој во ди не. 
2. доп. изд. Но ви Сад: Про ме теј и Ма ло исто риј ско дру штво Но ви Сад.

Ми ли тар, Три ва (1939). Штам па у Вој во ди ни. Пре глед исто риј ске гра ђе. Но ви Сад: 
Штам па ри ја Ду нав ске ба но ви не.

По пов, Ду шан (1983). Срп ска штам па у Вој во ди ни 1918–1941. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска.
Ста но јев, Бог дан (1976). 150 го ди на но во сад ске штам пе = 150 éves az újvi déki saj tó = 

150 ro kov no vo sad skej tla če = 150 ро ки но во сад скеи пре си. Но ви Сад: На род на би-
бли о те ка.

Ano nim (1992). A volt Jugoszlávia és népei. História, 1992/4, 3.
Beš lin, Bran ko (2001). Ve snik tra ge di je: ne mač ka štam pa u Voj vo di ni 1933–1941. go di ne. No vi 

Sad: Pla to ne um; Srem ski Kar lov ci: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća.
Csu ka, János (1995). A délvidéki magyarság történe te 1918–1941. Bu da pest: Püski.
Glatz, Fe renc (1992). A ki sebbségi  kérdés KözépEurópában teg nap és ma. Bu da pest: Eu ro pa 

In sti tut Bu da pest – MTA Történettudományi Intézet.
Glatz, Fe renc (ur.) (2013). Magyarok és szer bek 1918–2012. Együttélés, múltfeltárás, megbé-

kélés. Bu da pest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet.
Ka la pis, Zoltán (1989). Sajtótörténetünk fe je ze tei. Vu ko vics Géza – Zoltán Ka la pis: Újságírók 

kézikönyve. Fo rum Könyvkiadó.
Ko loz si, Ti bor (1979). Sza bad kai sajtó (1919–1945). Újvidék: Fo rum.

92



Pastyik, László (1984). A pécsi emigráció sze re pe a jugoszláviai magyar sajtó első évti zedében . 
Jugoszláviai magyar művelődéstörténet. Újvidék: A Magyar Nyelv, Iro da lom és Hun-
garológiai Kutatások Intéze te, 157–161.

Šaj ti, Eni ke A. (2010). Ma đa ri u Voj vo di ni 1918–1947. No vi Sad: Iz da vač ki za vod Fo rum.
Vaj da, Gábor (1975). A pécsi emigráció hatása a jugoszláviai magyar iro da lo mra. A Hunga

rológiai Intézet Tudományos Közleményei, 1975. de cem ber/25. sz., 159–165.

ORI GI NAL SCI EN TI FIC PA PER
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Štro sma je ro va 11, Su bo ti ca, Ser bia
fe renc.ne met @ma gi ster.un s.ac .rs 

SUM MARY: With the bre a kup of the Au stro-Hun ga rian em pi re fol lo wing the first 
world war, with the fo un ding of King dom of Serbs-Cro ats-Slo ve ni ans on the 1st of De-
cem ber 1918 and the Tri a non pe a ce tre aty in 1920, the Hun ga ri ans in Voj vo di na be ca me 
a mi no rity. The re fo re an en ti re new chap ter fol lo wed in the ir po li ti cal, so cial, in du strial 
and cul tu ral li ves. The pe riod of li ving as a mi no rity, in de pen dent li te rary and cul tu ral 
li fe, which was the po lar op po si te of the ir pre vi o us li fe, ai med at cre a ting an in de pen dent, 
spe ci fic path of de ve lop ment. This new ap pro ach is best seen in Hun ga rian mi no rity press 
in Voj vo di na. Only two ti tles re main from the ear li er pe riod: Bácsmegyei Napló (Di ary 
of Bac smegye) from Su bo ti ca and To ron tal from Nagybec ske rek – Zre nja nin; al so two 
new ti tles we re is sued: Del bac ska (So uth Bac ska) in No vi Sad, Hir lap (Ga zet te) I Su bo-
ti ca and Ko za ka rat (Pu blic Will) in Nagybec ske rek. It sho uld be no ted that ap pro xi ma tely 
200 ot her Hun ga rian press ti tles we re pre sent in the pe riod bet we en the two world wars 
in Voj vo di na. All the se press ti tles we re cha rac te ri zed by a dif fi cult ma te rial sta tus and 
the strug gles to sur vi ve, strug gles with cen cor ship and the se a rch for the mes and pos si-
bi li ti es of ex pres si on, and al so the ap pe a ran ce of jo ur na li stic sen sa ti o na lism.

KEYWORDS: Hun ga rian mi no rity press in Voj vo di na, spe ci fics of Hun ga rian press, 
daily press, pro fes si o nal new slet te rs, li te rary jo ur nals, jo ur na li stic sen sa ti o na lism
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СА ЖЕ ТАК: Ис пи ти ва ње мо ти ва ци је сту де на та – бу ду ћих вас пи та ча 
за по зив зна чај но је из ви ше раз ло га. Ре ле ват на ис тра жи ва ња ука зу ју на то 
да мо ти ва ци ја сту де на та ко ји се опре де љу ју за по зив у про све ти и обра зо-
ва њу пред ста вља јед ну од нај би т ни јих де тер ми нан ти ква ли те та њи хо вог 
ра да, да је уско по ве за на с њи хо вом ка сни јом по све ће но шћу по зи ву и про-
фе си о нал но шћу. Циљ ис тра жи ва ња био је ис пи ти ва ње мо ти ва ци је сту де-
на та бу ду ћих вас пи та ча за по зив. За дат ком је би ло пред ви ђе но да се ис пи-
та по ве за ност из ме ђу мо ти ва ци је и со ци о де мо граф ских ка рак те ри сти ка 
сту де на та. Ис тра жи ва њем је об у хва ћен 241 сту дент пр ве го ди не сту ди ја, 
од то га 130 сту де на та Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја за вас пи та че у 
Шап цу и 111 сту де на та ака дем ских сту ди ја Учи тељ ског фа кул те та у Бе о-
гра ду – смер вас пи тач. По се бан ак це нат у ра ду ста вљен је на ана ли зу 
од ре ђе них со ци о де мо граф ских ва ри ја бли и мо ти ва ци је сту де на та за по зив 
вас пи та ча. У ра ду се су ге ри ше и на то да де таљ ни је упо зна ва ње со ци о де-
мо граф ских и лич них ка рак те ри сти ка сту де на та бу ду ћих вас пи та ча мо же 
би ти је дан од осло на ца и за кре и ра ње про гра ма ини ци јал ног обра зо ва ња 
вас пи та ча. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: мо ти ва ци ја, со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке, сту-
ден ти – бу ду ћи вас пи та чи

Ис пи ти ва ње фе но ме на мо ти ва ци је за рад у про све ти и обра зо ва њу 
пред ста вља јед но од зна чај ни јих пи та ња у пе да го шко-пси хо ло шким 



ис тра жи ва њи ма. За ве ће ин те ре со ва ње по сто је од ре ђе ни раз ло зи. На и ме, 
мо ти ва ци ја за из бор про фе си је на став ник, сма тра се јед ном од од лу чу ју ћих 
де тер ми нат ни ква ли те та ра да на став ни ка, што до при но си и по стиг ну ћу 
уче ни ка [Симић 2015]. У мно гим зе мља ма на за па ду на став нич ки по зив 
је све ма ње атрак тив но за ни ма ње [Watt & Ric hard son 2008] па се ја вља 
про блем не до стат ка про свет ног ка дра [Fok kens-Bru in sma & Can ri nus 2012; 
Thom son & Pa ler mo 2014]. Из тог раз ло га ра ђе не су раз ли чи те сту ди је ко је 
су по ку ша ле да да ју од го вор на пи та ње ка ко ре гру то ва ти и за др жа ти до бре 
на став ни ке у шко ла ма [Gu a ri no et al. 2004; Müller et al. 2009; Ne u ge ba u er 
2015; OECD, 2005]. Ме ђу тим, дру штве не и еко ном ске при ли ке у Ср би ји 
су дру га чи је и по сто је спе ци фич не окол но сти у од но су на зе мље За пад не 
Евро пе и Се вер не Аме ри ке, због ко јих још увек вла да ве ће ин те ре со ва ње 
за рад у про све ти (ве ли ка сто па не за по сле но сти, пер цеп ци ја на став нич-
ког по зи ва као си гур ног „по сла за стал но” и сл.). Ако се има у ви ду да је 
мо ти ва ци ја сту де на та, бу ду ћих на став ни ка, уско по ве за на с пр о фе си о-
нал но шћу и њи хо вом ка сни јом по све ће но шћу по зи ву, о че му го во ре ре-
зул та ти по је ди них ис тра жи ва ња [Fok kens-Bru in sma & Can ri nus 2012; 
Ne u ge ba u er 2013], ово пи та ње по себ но до би ја на зна ча ју.

У на уч ној ли те ра ту ри мо ти ва ци ја за из бор на став нич ког за ни ма ња 
нај че шће се раз ма тра као ал тру и стич ка, ин трин зич ка и екс трин зич ка. 
Ре зул та ти сту ди је ОЕЦД-а на те му „На став ни ци су бит ни”, по ка зу ју да 
су у ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма ши ром све та уо че ни до ми нат ни ин трин-
зич ки мо ти ви за из бор про фе си је на став ни ка: же ља да се ра ди с де цом 
(70%), љу бав пре ма по у ча ва њу (60%) и уве ре ње да обра зо ва ње има зна чај-
ну уло гу у дру штву (40%), док су екс трин зич ки мо ти ви по пут си гур но сти 
по сла (20%), сло бод ног вре ме на, рас пу ста (10%) и пла те (2%) ма ње за сту-
пље ни [O ECD, 2005: 68]. У при лог ово ме го во ре и ре зул та ти ис пи ти ва ња 
TA LIS 2013 ко ји су по ка за ли да 70% на став ни ка из узо р ка на во ди да би 
по но во иза бра ли исту про фе си ју [TA LIS, 2014: 187]. Та ко ђе, ре зул та ти не-
ких сту ди ја [Ne u ge ba u er 2015] по ка зу ју да по је ди нац мо же има ти исто вре-
ме но и ја ке ин трин зич ке мо ти ве (нпр. ин те ре со ва ње за те ме из обла сти 
пе да го ги је и пси хо ло ги је), али и сна жну екс трин зич ку мо ти ва ци ју (ви ше 
вре ме на за по ро ди цу), те да се мо ти ва ци ја за про фе си ју на став ни ка мо ра 
са гле да ва ти у спе ци фич ном дру штве ном и лич ном кон тек сту [Marušić 
2014; Си мић 2015].

Због све га на ве де ног мно ги ис тра жи ва чи ука зу ју на ком плек сне од но се 
раз ли чи тих мо ти ва ци о них фак то ра ко ји де лу ју на из бор про фе си је на став-
ни ка [Marušić 2014; Ne u ge ba u er 2015; Си мић 2015] и на зна чај разу ме ва ња 
мо ти ва ци је за про јек то ва ње аде кват ни јег и ква ли тет ни јег обра зо ва ња 
бу ду ћих на став ни ка [Thom son & Pa ler mo 2014]. 

Ис пи ти ва ње про бле ма мо ти ва ци је по ста је још сло же ни је ако се ана-
ли зи ра ју чи ни о ци ко ји на њу ути чу. Је дан од тих чи ни ла ца је су и со ци о-
де мо граф ске ка рак те ри сти ке. Оне су у пе да го шким ис тра жи ва њи ма нај-
че шће у функ ци ји опи са узо р ка и де фи ни са ња ва ри ја бли по год них за 
да љу ана ли зу. Раз лог због ко јег со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке има ју 
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ста тус зна чај них ва ри ја бли у ве ли ком бро ју ис тра жи ва ња је сте што про-
ме не не ких од со ци о де мо граф ских ка рак те ри сти ка мо гу има ти ди рект не 
по сле ди це на до ступ ност обра зо ва ња, здрав стве не за шти те или за по шља-
ва ња [A ber crom bie et al. 1994]. Лич не со ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке 
као што су пол, обра зо ва ње, ста рост, број чла но ва по ро ди це, итд. мо гу 
сна жно ути ца ти на до но ше ње од лу ка и по је ди нац не ће од у ста ти од њих, чак 
и он да ка да су те од лу ке су прот не ста ву или ми шље њу ши ре со ци јал не 
за јед ни це [Тurner 2006]. 

О ва жно сти со ци о де мо граф ских ис тра жи ва ња у пе да го ги ји нај бо ље 
го во ри чи ње ни ца да по је ди ни ау то ри [Авдуевская 1994] сма тра ју да со-
ци о де мо граф ске ка рак те ри сти ке на став ни ка и вас пи та ча (пол, ста рост, 
со ци о те ри то ри јал ни и по ро дич ни ста тус) опре де љу ју осо бе но сти на ста-
ве и вас пи та ња у пред школ ском и школ ском обра зо ва њу. Сто га је ва жно 
да се при ли ком ис тра жи ва ња јед ног ком плек сног про бле ма као што је 
мо ти ва ци ја, ува же сви со ци о де мо граф ски чи ни о ци ко ји мо гу из вр ши ти 
ути цај и про ме ни ти њен ка рак тер.

ПРИ КАЗ РЕ ЛЕ ВАТ НИХ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА МО ТИ ВА ЦИ ЈЕ  
МЛА ДИХ ЗА ПО ЗИВ У ПРО СВЕ ТИ И ОБРА ЗО ВА ЊУ

У ве ли ком бро ју ем пи риј ских ис тра жи ва ња ре а ли зо ва них у раз ли-
чи тим зе мља ма, а ко ја су ис пи ти ва ла мо ти ва ци ју кан ди да та за из бор 
на став нич ког по зи ва при ме њен је при ступ ко ји се за сни ва на упо тре би 
FITCho i ce (Fac tors In flu en cing Te ac hing Cho i ce) ска ле, ин стру мен та ко ји 
су у Ау стра ли ји кре и ра ли Пол Ри чард сон и Хе лен Ват [Ric hard son and 
Watt 2006]. Ри чард сон и Ва то ва при ме ни ли су пр ви пут FITCho i ce ска лу 
на узо р ку бру цо ша три на став нич ка фа кул те та у Ау стра ли ји с ци љем да 
од го во ре на пи та ње – ко и за што би ра по зив на став ни ка? Кључ ни еле мен-
ти ска ле су: пер цеп ци ја вла сти тих спо соб но сти за по у ча ва ње, ин три зич ка 
и ути ли тар на мо ти ва ци ја за на став нич ку про фе си ју, прет ход на ис ку ства 
у ра ду с де цом, пер цеп ци ја зах тев но сти и по год но сти по зи ва, ути цај со-
ци јал не око ли не на из бор за ни ма ња и окол ност да је за не ког на став нич ки 
по зив „ре зер вна ка ри је ра”. Ре зул та ти њи хо вог ис тра жи ва ња по ка за ли су 
да као мо ти ва ци о ни фак то ри до ми ни ра ју пер цеп ци ја аде кват них вла сти-
тих спо соб но сти за по зив на став ни ка, те дру штве не ин трин зич ке вред-
но сти – да ва ње до при но са дру штву кроз ути цај на бу дућ ност де це и 
мла дих. Нај ма ње је би ла за сту пље на мо ти ва ци ја ко ја се од но си ла на 
из бор на став нич ке про фе си је као „ре зер вне” и иза бра не под ути ца јем 
дру гих осо ба [Ric hard son & Watt 2006: 44]. 

При ме ном FITCho i ce ска ле у Хо лан ди ји до би је ни су ре зул та ти слич-
ни на ла зи ма Ри чард со на и Ва то ве. Нпр., по ка за ло се да је нај зна чај ни ји 
мо тив сту де на та, бу ду ћих на став ни ка, њи хо ва про це на да има ју спо соб-
но сти по треб не за до бр ог на став ни ка, по том сле де ути ца ји из око ли не, 
вре ме за по ро ди цу, прет ход но ис ку ство у ра ду с де цом, као и мо гућ ност 
за да ва ње до при но са дру штву. Као мо ти ва ци о ни фак то ри ста тус и пла та 
би ли су нај ни же ран ги ра ни [Fok kens-Bru in sma & Can ri nus 2012]. 
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Ва то ва и са рад ни ци [Watt et al. 2007] ис пи та ли су и мо ти ва ци ју за из бор 
по зи ва бу ду ћих на став ни ка пред ме та из обла сти при род них на у ка. И овим 
ис тра жи ва њем по твр ђе ни су прет ход но до би је ни ре зул та ти [Ric hard son 
& Watt 2006] о до ми нант ној мо ти ва ци ји за из бор на став нич ког по зи ва. 
Ипак, уо че не су ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у од го во ри ма мла ди ћа и 
де во ја ка – мла ди ћи су ви ше би ли мо ти ви са ни мо гућ но шћу ме ња ња про-
фе си је, да ва ња до при но са дру штву и из бо ру на став нич ког по зи ва као 
„ре зер вног”, а сту дент ки ње су ви ше као фак тор мо ти ва ци је вред но ва ле 
пред но сти ра да с де цом [Watt et al. 2007: 802]. 

За ни мљив је на лаз ис пи ти ва ња FITCho i ce ска лом у Тур ској, ко ји је 
по ка зао од ре ђе на од сту па ња у од но су на ис тра жи ва ња ре а ли зо ва на у 
еко ном ски раз ви је ни јим зе мља ма. У Тур ској је као мо ти ва ци ја за из бор 
по зи ва дру штве на ути ли тар на вред ност би ла нај ви ше ран ги ра на, а сле-
ди ли су лич на ути ли та р на вред ност и прет ход но ис ку ство у ра ду с де цом, 
као и же ља за рад с де цом и мла ди ма [A kar 2012]. За раз ли ку од на ве де них 
на ла за из Ау стра ли је и Хо лан ди је где је нај ве ћи број сту де на та ис та као 
да је њи хо ва основ на мо ти ва ци ја за из бор по сла на став ни ка у про це ни 
соп стве них спо соб но сти за тај по зив, у Тур ској је са мо че твр ти на ис пи-
та ни ка из дво ји ла ову оп ци ју као пр ви мо ти ва ци о ни фак тор. 

И у дру гом ис тра жи ва њу ре а ли зо ва ном на три тур ска уни вер зи те та, 
уо че но је да по сто је од ре ђе не ста ти стич ки зна чај не раз ли ке и то: ис пи-
та ни ци му шког по ла су у од но су на ис пи та ни це зна чај ни је ран ги ра ли 
на став нич ки по зив као „ре зер вну ка ри је ру”, док су оне ис та кле фак то ре 
ко ји се од но се на лич ну ин трин зич ку вред ност и по ве ћа ње со ци јал не јед-
на ко сти [Kılınç et al. 2012]. Слич на од сту па ња у од но су на на ла зе до би-
је не у за пад ним зе мља ма до би је на су у Ин до не зи ји [Suryani et al. 2013].

Из пер спек ти ве дру штве но-по ли тич ких и еко ном ских окол но сти у 
пе ри о ду 1980–2009. у За пад ној Не мач кој, Мар тин Ној ге ба у ер [Ne u ge ba u er 
2013: 2015] ана ли зи рао је раз ло ге за што се мла ди од лу чу ју да по ста ну 
на став ни ци. За кљу чио је да се осо бе с ја ком екс трин зич ком мо ти ва ци јом 
то ком 1980-их го ди на, ка да је по сто јао ве ли ки ри зик од не за по сле но сти, 
ни су че сто опре де љи ва ле за по зив на став ни ка. Ме ђу тим, то се про ме ни-
ло од сре ди не 1990-их кад су мо гућ но сти за рад у про све ти по ста ле по-
вољ ни је. Исто вре ме но, мо ти ви са ност сту де на та „си гур ним за по сле њем” 
углав ном је би ла пра ће на про сеч ном мо ти ва ци јом за пред мет ко ји ће 
пре да ва ти. На осно ву до би је них на ла за ау тор упо зо ра ва на мо гу ће им-
пли ка ци је ка да је у пи та њу ква ли тет на ста ве. На и ме, сту ден ти с ни ском 
мо ти ва ци јом за пред мет ко ји ће пре да ва ти ула жу ма ње енер ги је и ин те-
ре со ва ња за уче ње то ком сту ди ја, што се по сле дич но од ра жа ва на ни жи 
ни во њи хо вог струч ног зна ња [Ne u ge ba u er 2015]. 

За Обра зов ну ко ми си ју Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва при пре мљен 
је, у окви ру РАНД про јек та, оп се жан из ве штај ко ји се ба ви про бле мом 
ре гру то ва ња на став ни ка и њи хо вог што ду жег за др жа ва ња у про фе си ји 
[Gu a ri no et al. 2004]. Ау то ри про јек та су кроз ме та а на ли зу раз ли чи тих 
сту ди ја ко је се од но се на пи та ње мо ти ва ци је бу ду ћих на став ни ка по ка за-
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ли да су ис пи та ни ци ма нај ва жни ји ин трин зич ки и ал тру и стич ки мо ти ви. 
Као илу стра ци ју на ве ли су ис ка зе на став ни ка др жав них шко ла ко ји су 
свој по зив иза бра ли јер во ле да под у ча ва ју и да би, у слу ча ју да по но во 
би ра ју про фе си ју, на чи ни ли исти из бор. Обра зла жу ћи де таљ ни је раз ло-
ге за из бор за ни ма ња, пре ко 80% ис пи та ни ка на гла си ло је да им по сао 
оста вља до вољ но вре ме на за по ро ди цу, а 70% да се осе ћа ју ис пу ње но, јер 
кроз свој по сао по ма жу дру ги ма и да ју до при нос дру штву. 

Ком плек сност мо ти ва ци је за по зив на став ни ка по твр ђе на је и ис тра-
жи ва њем ре а ли зо ва ним у Ки ни [Liu & On wu eg bu zie 2014]. Уо че но је про-
жи ма ње ин трин зич ке и екс трин зич ке мо ти ва ци је, На и ме, два нај че шће 
иза бра на од го во ра од стра не ис пи та ни ка би ла су „од у век сам же лео да 
по ста нем на став ник”, а с дру ге стра не „иза брао сам по зив на став ни ка 
због при хо да”. Ови на ла зи мо гу се упо ре ди ти с ре зул та ти ма ком па ра тив-
не сту ди је у ко јој је ана ли зи ра на мо ти ва ци ја бу ду ћих на став ни ка у САД 
и Ки ни. И та да је уо че на зна чај на раз ли ка у од го во ри ма ис пи та ни ка: док 
је за аме рич ке сту ден те на став нич ки по зив, не за ви сно од ути ца ја сре ди-
не, нај че шће био пр ви из бор, чак по ло ви на ис пи та ни ка у Ки ни на гла ша-
ва ла је да „ни су они иза бра ли про фе си ју, већ про фе си ја њих” јер због 
ни ских по стиг ну ћа ни су ус пе ли да упи шу сту ди је ко је су би ле њи хо ва 
пр во бит на же ља [Su et al. 2001: 620]. Зна чај но је да је дру га по ло ви на сту де-
на та у Ки ни као основ ни мо тив за из бор на став нич ке про фе си је на ве ла 
по да так да по ти чу из по ро ди ца у ко ји ма су је дан или оба ро ди те ља на став-
ни ци и да је и од ра ста ње у та квој сре ди ни ути ца ло на из бор про фе си је 
[Su et al. 2001].

Од ис тра жи ва ња на на шим про сто ри ма из да ва ја мо три ско ра шња 
ис тра жи ва ња мо ти ва ци је за ба вље ње на став нич ким по зи вом: Јо ва но вић 
и сар. [2013], Ма ру шић [2014] и Си мић [2015]. 

Оља Јо ва но вић и са рад ни ци [Jovanović i dr. 2013] ана ли зи ра ли су 
по ве за ност ба зич них цр та лич но сти и вр сте мо ти ва ци је за по сао на став-
ни ка. Ре зул та ти су по ка за ли да сту ден ти из узор ка де мон стри ра ју два 
обра сца по ве за но сти ба зич них цр та лич но сти и мо ти ва ци је за по сао 
на став ни ка. Пр ви ре флек ту је мо ти ва ци ју сту де на та ко ји су ра до зна ли, 
кре а тив ни, од го вор ни пре ма по слу и ко ји во ле да са ра ђу ју и же ле да се 
ба ве по зи вом на став ни ка јер ужи ва ју у ра ду с де цом. Дру ги до би је ни 
обра зац ка рак те ри ше мо ти ва ци ју сту де на та ко ји се опре де љу ју за по зив 
на став ни ка ру ко во де ћи се ис кљу чи во сло бод ним вре ме ном ко је им про-
фе си ја пру жа, док по сао на став ни ка про це њу ју као мо но тон.

Ми ли ца Ма ру шић [Marušić 2014] ба ви ла се пи та њем да ли је ин трин-
зич ка мо ти ва ци ја про фе си о нал ног из бо ра зна чај на за ка сни ји про фе си-
о нал ни раз вој на став ни ка. На осно ву од го во ра ис пи та них на став ни ка 
из дво је на су три фак то ра из бо ра про фе си је. Ути ца ји окру же ња, ро ди те ља, 
по ро дич них при ја те ља и школ ске сре ди не пред ста вља ју пр ви екс трин-
зич ки фак тор. Oколности ра да и за по шља ва ња (мо гућ но сти за по сле ња, 
рад но вре ме, ви си на при хо да и си гур ност по сла) пред ста вља ју дру ги 
екс трин зич ки фак тор, док је тре ћи фак тор ин трин зич ке при ро де и од но си 
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се на лич не скло но сти и спо соб но сти, ин те ре со ва ња и љу бав пре ма ра ду 
с уче ни ци ма [Marušić 2013; пре ма Ma ru šić 2014: 454]. Ма ру ши ће ва је уо чи-
ла да су код на став ни ка из узо р ка исто вре ме но при сут не раз ли чи те вр сте 
мо ти ва ци је, те је с об зи ром на то ко ји фак то ри до ми ни ра ју у њи хо вим 
од го во ри ма ис пи та ни ке по де ли ла у три гру пе. Нај број ни ја гру па из узо-
р ка (77%) је су та ко зва ни ре а ли сти – они би ра ју свој по зив по ла зе ћи при-
мар но од ин трин зич ких мо ти ва, али исто вре ме но узи ма ју ћи у об зир и 
при ли ку за на ла же ње стал ног по сла, ко ји им обез бе ђу је од ре ђе ну со ци-
јал ну си гур ност. Дру гу, ма њу гру пу (10%) чи не та ко зва ни на став ни ци 
иде а ли сти ко ји су до ми нант но ин трин зич ки мо ти ви са ни. Они опа жа ју 
као нај зна чај ни је мо ти ве за из бор про фе си је ути ца је ро ди те ља и на став-
ни ка, као и мо гућ ност да се мла ди ма про мо ви ше по ро дич ни си стем вред-
но сти. Тре ћу гру пу на став ни ка (13%) Ма ру ши ће ва озна ча ва као опор ту
ни сте ко ји су по зив би ра ли ру ко во де ћи се ис кљу чи во мо гућ но сти ма за 
за по сле ње. На ла зи ука зу ју на то да је мо ти ва ци ја на став ни ка за из бор 
по зи ва сло је ви та и да је нај че шће од ре ђу је скло ност пре ма про фе си ји, 
али и ре ал не дру штве но еко ном ске окол но сти ко је се пре све га од но се 
на тре нут не усло ве на тр жи шту ра да [Marušić 2014]. 

Ис пи ту ју ћи мо ти ва ци ју за из бор про фе си је на став ни ка из пер спек-
ти ве сту де на та, на став ни ка при прав ни ка и ис ку сних на став ни ка, На та ша 
Си мић [2015] је до би ла на ла зе ко ји ука зу ју на то да се нај ве ћи број ис пи-
та ни ка опре де лио за про фе си ју на став ни ка из сле де ћих раз ло га: пред но-
сти ра да с мла ди ма, мо гућ ност ути ца ја на уче ни ка (на став ник као узор) 
и ин те ре со ва ње за на став ни пред мет. Ау тор ка на гла ша ва да, у скла ду с 
на ла зи ма ра ни јих ис тра жи ва ња, до ми ни ра ал тру и стич ка мо ти ва ци ја, 
док је екс трин зич ка нај ма ње за сту пље на.

При ка за не ана ли зе раз ли чи тих ем пи риј ских ис тра жи ва ња по ка зу је 
да су она нај че шће би ла усме ре на на пи та ње мо ти ва ци је за про фе си ју 
на став ни ка, што го во ри о по тре би да се спр о ве де ви ше ис тра жи ва ња на 
узо р ку бу ду ћих вас пи та ча ка ко би се утвр ди ло да ли по сто је од ре ђе не 
спе ци фич не раз ли ке у мо ти ва ци ји у од но су на сту ден те на став нич ких 
фа кул те та. Је ди ни из у зе так пред ста вља ис тра жи ва ње Ка рен Торп и др. 
[Thor pe et al. 2011], спро ве де но у Ау стра ли ји на узо р ку ко га чи не са мо 
сту ден ти бу ду ћи вас пи та чи. Оно је по ка за ло да је основ на мо ти ва ци ја 
сту де на та бу ду ћих вас пи та ча за из бор по зи ва љу бав пре ма де ци (100,0%), 
а по том сле де за ин те ре со ва ност за са зна ња ко ја се од но се на ра ни раз-
вој, уче ње и пра ва де це (98%), по уз да ње у соп стве не спо со соб но сти и уве
ре ње да ће би ти до бри вас пи та чи (96%), ускла ђи ва ње про фе си о нал них и 
по ро дич них оба ве за (95%). Ве ћи на ис пи та ни ка (86%) има ла је ис ку ство у 
ра ду с де цом пре сту ди ја и то: рад у ја сли ца ма, аси стент у учи о ни ци, чу-
ва ње де це, раз ли чи ти пла ће ни об ли ци ра да с де цом (кур се ви, ра ди о ни це, 
во лон тер ски рад с де цом и сл.). Ре зул та ти су у скла ду с на ве де ним ис тра-
жи ва њем Ри чард со на и Ва то ве [Ric hard son and Watt 2006], а ко ји го во ре 
да су основ ни мо ти ва ци о ни фак то ри бу ду ћих вас пи та ча пе р цеп ци ја вла-
сти тих спо соб но сти као од го ва ра ју ћих за про фе си ју и дру штве но ин трин-
зич ке вред но сти.
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МЕ ТОД ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

Циљ ис тра жи ва ња био је ис пи ти ва ње по ве за но сти мо ти ва ци је сту-
де на та бу ду ћих вас пи та ча за по зив. За дат ком ис тра жи ва ња пред ви ђе но 
је да се утвр ди да ли по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке ме ђу сту ден-
ти ма у мо ти ва ци ји за бу ду ћи по зив с об зи ром на од ре ђе не со цио-де мо граф-
ске ка рак те ри сти ке (ме сто по ре кла, сред њо школ ско обра зо ва ње, ни во 
обра зо ва ња и за ни ма ње ро ди те ља, на чин из др жа ва ња то ком сту ди ја, као 
и за сту пље ност про свет не про фе си је у по ро ди ци).

Ис тру мент ана ли зе кон стру и сан је за по тре бе ис тра жи ва ња и об у хва-
тио је 12 пи та ња отво ре ног и за тво ре ног ти па и јед ну ска лу про це не с пет 
тврд њи. Пи та ња и тврд ње од но си ли су се на со ци о де мо граф ске ка рак те ри-
сти ке сту де на та и раз ло ге због ко јих су се опре де ли ли за вас пи тач ки по зив.

Узо р ком ис тра жи ва ња об у хва ћен је 241 сту дент пр ве го ди не, од то-
га 130 сту де на та Ви со ке шко ле стру ков них сту ди ја за вас пи та че у Шап-
цу и 111 сту де на та Учи тељ ског фа кул те та у Бе о гра ду – Смер вас пи та чи. 
Из пе р спек ти ве ин сти ту ци је, узо рак је при го дан, а из пе р спек ти ве ис пи-
та ни ка груп ни. Узо рак у на шем ис тра жи ва њу раз ли ку је се од слич них 
на ве де них ис тра жи ва ња у то ме што је у ве ћи ни ис тра жи ва ња у све ту 
ис пи ти ва на мо ти ва ци ја сту дена та на став нич ких фа кул те та, из у зев јед ног 
ис тра жи ва ња [Thor pe et al. 2011] у ко јем су, као и у на шем ис тра жи ва њу, 
ис кљу чи во ис пи ти ва ни бу ду ћи вас пи та чи. У ве ћи ни зе ма ља на на став нич-
ким фа кул те ти ма за јед но се обра зу ју вас пи та чи, учи те љи и на став ни ци, 
па су узо рак сту де на та у на пред на ве де ним ис тра жи ва њи ма чи ни ли сту-
ден ти на ве де них про фи ла. С дру ге стра не, у Ср би ји, за раз ли ку од дру гих 
зе ма ља у све ту, па ра лел но по сто је два ни воа обра зо ва ња вас пи та ча (стру-
ков ни и ака дем ски), због че га је би ло нео п ход но узо р ком ис тра жи ва ња 
об у хва ти ти сту ден те ка ко ака дем ских, та ко и сту ден те стру ков них сту-
ди ја. С об зи ром на иза бра ни узо рак, на осно ву на ла за на шег ис тра жи ва ња 
мо гу се из во ди ти за кључ ци у ко јој ме ри по сто ји раз ли ка или са гла сност 
са на ла зи ма дру гих ис тра жи ва ња у по гле ду мо ти ва ци је сту де на та за про-
свет ни по зив. Оси па ња узо р ка ни је би ло, од но сно сви сту ден ти су по пу-
ни ли упит ник.

С об зи ром на ме сто по ре кла сту де на та утвр ђе но је да нај ве ћи број 
ис пи та ни ка (43,5%) до ла зи из ма лог или гра да сред ње ве ли чи не а тре ћи на 
(30,2%) из ве ли ког гра да (Бе о град, Под го ри ца и Ба ња Лу ка), док су оста так 
чи ни ли сту ден ти из се о ских сре ди на (17,4%) и ме шо ви тих на се ља (8,7%). 

Ана ли за сред њо школ ског обра зо ва ња сту де на та по ка за ла је да је 
16,2% сту де на та за вр ши ло гим на зи ју, 20,3% ме ди цин ску а 63,5% дру ге 
раз ли чи те сред ње струч не шко ле (еко ном ску, по љо при вред ну, му зич ку, 
умет нич ку и сл.). 

Ка да је у пи та њу ни во обра зо ва ња мај ки сту де на та об у хва ће них 
ис тра жи ва њем, 10,3% за вр ши ло је фа кул тет, 9,6% ви шу шко лу, 71,8% 
сред њу шко лу и 8,3% има за вр ше ну основ ну шко лу. И ни во струч не спре
ме оче ва је сли чан: 8,0% је за вр ши ло фа кул тет, 12,0% ви шу шко лу, 71,7% 
сред њу шко лу, а 8,3% основ ну шко лу. 
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Ана ли за за ни ма ња мај ки сту де на та из узо р ка по ка за ла је да су 38,4% 
њих не за по сле не, до ма ћи це или се ба ве јед но став ним за ни ма њи ма; 38,1% 
се ба ве за ни ма њи ма из обла сти услу га, за нат ства и тр го ви не, а 23,5% оба-
вља ју за ни ма ња ко ја су у обла сти здрав ства, про све те, ад ми ни стра ци је 
и др. По да ци о за ни ма њу оче ва сту де на та по ка зу ју да је њих 25,8% за по-
сле но у обла сти по љо при вре де и фи зич ких по сло ва; 55,2% ра де као тех-
ни ча ри, за на тли је или уго сти те љи, а 19,0% су за по сле ни у сек то ру без бед-
но сти (вој ска, по ли ци ја), про све те, здрав ства, ад ми ни стра ци је и др.

Ка да је реч о пла ни ра ном на чи ну из др жа ва ња то ком сту ди ја, по ка-
за ло се да нај ве ћи број сту де на та из узо р ка, њих 85,5% из др жа ва ју ро ди-
те љи, 11,6% су за по сле ни а 2,9% из др жа ва се на осно ву сту дент ске сти-
пен ди је/кре ди та. Ис пи ту ју ћи за сту пље ност про свет ног за ни ма ња у 
по ро ди ци, по ка за ло се да 19,1% сту де на та из узо р ка има у по ро ди ци не ког 
ко је про свет ни рад ник.

На чин об ра де по да та ка. У об ра ди по да та ка при ме ње ни су по ступ ци 
статистичкe де скрип ци је ис пи ти ва них ва ри ја бли, тач ни је из ра чу на ва ње 
фре квен ци ја и про це на та. По ред то га, за ис тра жи ва ње ве за из ме ђу две 
ка те го риј ске про мен љи ве ко ри шћен је χ2 (хи-ква драт) тест. Тест по ре ди 
фре квен ци је или слу ча је ве опа же не у сва кој од ка те го ри ја, с вред но сти-
ма ко ји би би ле оче ки ва не да из ме ђу две про мен љи ве не ма ни ка кве ве зе 
[Faj gelj 2010; Pal lant 2011]. 

РЕ ЗУЛ ТА ТИ С ДИ СКУ СИ ЈОМ

У ис тра жи ва њу је раз ма тра но да ли су сту ди је за обра зо ва ње вас пи-
та ча би ле пр ви из бор сту де на та (Та бе ла 1).

Та бе ла 1. Обра зо ва ње за по зив вас пи та ча као пр ви из бор сту ди ја

Обра зо ва ње за вас пи та ча пр ви из бор Фре квен ци ја (f) %
Да 207 85,9
Не 34 14,1

Укупно 241 100,00

По ка за ло се да је за ве ћи ну сту де на та по зив вас пи та ча био пр ва же-
ља за сту ди ра њем и да је за ма ли број сту де на та иза бра ни по зив „ре зер-
вна” ка ри је ра, што про тив ре чи на ла зи ма до би је ним на узо р ку сту ден та 
у Ки ни [Su et al. 2001: 620] ко ји го во ре да је, из раз ли чи тих раз ло га, за 
мно ге сту ден те опре де ље ње за про свет ни по зив био дру ги из бор. С дру ге 
стра не, на ши на ла зи су слич ни с не ким ре зул та ти ма на ве де них ис тра жи-
ва ња у дру гим зе мља ма и то у Аме ри ци [Su et al. 2001]; Ау стра ли ји [Watt 
et al. 2007] и Тур ској [Kılınç et al. 2012]. Да ља ана ли за је по ка за ла да не 
по сто је ста ти стич ки зна чај не раз ли ке из ме ђу опре де љи ва ња да вас пи тач-
ки по зив бу де пр ви из бор и утвр ђе них со ци о де мо граф ских ка рак те ри сти-
ка (ме сто по ре кла, сред њо школ ско обра зо ва ње, ни во обра зо ва ња и за ни-
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ма ње ро ди те ља, на чин из др жа ва ња то ком сту ди ја, као и за сту пље ност 
про свет не про фе си је у по ро ди ци), од но сно да со ци о де мо граф ске ка рак-
те ри сти ке сту ден та та ни су по ве за не с њи хо вом од лу ком о бу ду ћем основ-
ном за ни ма њу. На лаз је ин те ре сан тан јер је у по је ди ним ис тра жи ва њи ма 
[Marušić 2014] као фак тор из бо ра про фе си је по себ но из дво јен ути цај 
окру же ња и про ди це.

Ана ли зи ра но је и да ли су сту ден ти ко ји су се од лу чи ли за по зив вас-
пи та ча пре сту ди ра ња има ли ис ку ство у ра ду с де цом (Та бе ла 2). 

Та бе ла 2. Ис ку ство у ра ду с де цом пре сту ди ја

Ис ку ство у ра ду с де цом пре сту ди ја Фре квен ци ја (f) %
Да 94 39,0
Не 147 61,0

Укупно 241 100,00

На осно ву од го во ра утвр ђе но је да је ма њи број ис пи та них сту де на-
та (39,0%) имао ис ку ство у ра ду с де цом пре упи са сту ди ја (прак са то ком 
шко ло ва ња, чу ва ње де це у по ро ди ца ма, рад у игра о ни ца ма и сл.). На ла зи 
до би је ни на на шем узо р ку при лич но од сту па ју од ре зул та та ис тра жи ва-
ња нпр. у Ау стра ли ји у ко јем се чак 86% ис пи та ни ка, бу ду ћих вас пи та ча, 
из ја сни ло да је има ло ис ку ство у ра ду с де цом пре сту ди ја [Thor pe et al. 
2011]. Ана ли за до би је них на ла за по ка за ла је да по сто је ста ти стич ки зна-
чај не раз ли ке у од го во ри ма сту де на та из узо р ка на пи та ње ко је се од но си 
на прет ход но ис ку ство у ра ду с де цом с об зи ром на ме сто по ре кла и за вр
ше ну сред њу шко лу. Ре зул та ти χ2 те ста ука зу ју на по сто ја ње зна чај не 
раз ли ке у ис ку ству у ра ду с де цом пре сту ди ја с об зи ром на ме сто по ре-
кла сту ден та. На и ме, нај ви ше ис ку ства у ра ду с де цом има ли су сту ден-
ти ко ји по ти чу из ма лих и гра до ва сред ње ве ли чи не (χ2 = 10,575; df = 3; 
p < 0,05). Прет по ста вља мо да узро ке у ста ти стич ки зна чај ној ра зли ци ко ја 
се по ја ви ла тре ба тра жи ти у сти лу жи во та у ма лим гра до ва ко ји, иа ко 
има атри бу те ур ба не сре ди не, под ра зу ме ва бо љу род бин ску по ве за ност 
а ти ме и ве ћу по моћ мла дих у по ро ди ци у си ту а ци ја ма као што су чу ва-
ње и бри га око де це.

Да ље је уо че на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка с об зи ром на вр сту 
сред ње шко ле ко ју су сту ден ти за вр ши ли, а ко ја ука зу ју на то да сту ден-
ти ко ји су за вр ши ли ме ди цин ску шко лу има ју ви ше прет ход ног ис ку ства 
у ра ду с де цом у од но су на сту ден те ко ји су ишли у гим на зи ју или не ку 
дру гу сред њу шко лу (χ2 = 35,65; df = 2; p <0,01). Уо че на раз ли ка је оче ки-
ва на јер је у ме ди цин ским шко ла ма на по је ди ним сме ро ви ма пред ви ђе на 
прак са ко ја под ра зу ме ва рад с де цом. На ро чи то ка да је реч сме ру ко ји 
шко лу је бу ду ће ба би це. Та ко ђе, ве ли ки број свр ше них уче ни ка сме ра за 
ба би це на ста вља шко ло ва ње обра зу ју ћи се за вас пи та ча.

У ис тра жи ва њу је ана ли зи ра но и пет фак то ра ко ји се од но се на екс-
трин зич ку мо ти ва ци ју за по зив вас пи та ча (Та бе ла 3).



Та бе ла 3. Са гла сност сту де на та с тврд ња ма ко је се од но се на екс трин зич ке раз-
ло ге за из бор по зи ва вас пи тач 

Раз ло зи

У пот пу-
ности се 
сла жем 

Де ли мич но 
се сла жем 

Не о длу чан/
на сам 

Де ли мич но 
се не 

сла же м

У пот пу-
ности се 

не слажем
F % f % F % f % F %

По сао вас пи та ча је 
си гу ран по сао у 
да на шње вре ме

40 16,60 113 46,89 50 20,75 24 9,96 14 5,80

Пла та вас пи та ча је 
ре дов на 99 41,08 83 34,44 50 20,75 7 2,90 2 0,83

Пла та вас пи та ча за до-
во ља ва мо је по тре бе 46 19,09 117 48,55 45 18,67 21 8,71 12 4,98

Рад но вре ме вас пи та ча 
ми од го ва ра 150 62,24 74 30,71 11 4,56 5 2,08 1 0,41

По сао вас пи та ча је 
по што ван у дру штву 111 46,06 81 33,61 26 10,79 20 8,30 3 1,24

До би је ни на ла зи ука зу ју на ви сок сте пен са гла сно сти ис пи та ни ка са 
сва ком од по ну ђе них тврд њи као раз ло га за из бор про фе си је, при че му 
је нај ве ћи број ис пи та ни ка ис ка зао са гла сност (у пот пу но сти се сла жем 
и де ли мич но се сла жем) за тврд њу ко ја се од но си на рад но вре ме вас пи
та ча а нај ма ње за пер цеп ци ју по зи ва вас пи та ча као „си гур ног за ни ма ња 
у да на шње вре ме”, што од сту па од на ла за сту ди је ОЕЦД-a у ко ји ма су 
ови екс трин зич ки мо ти ви би ли у ма лом про цен ту за сту пље ни (си гур ност 
по сла 20%; ви ше сло бод ног вре ме на, рас пу ста 10%). 

Да ља ана ли за до би је них ре зул та та од но си ла се на упо ре ђи ва ње фак-
то ра екс трин зич ке мо ти ва ци је са со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма 
сту де на та. Ре зул та ти χ2 те ста по ка зу ју зна чај не раз ли ке у пер цеп ци ји 
си гур но сти по сла вас пи та ча у од но су на ме сто по ре кла сту ден та. Нај-
ве ћи број ис пи та них сту де на та де ли мич но се сла же с тврд њом да је по сао 
вас пи та ча у да на шње вре ме си гу ран. Ме ђу тим, код сту де на та ко ји по ти-
чу из гра до ва то ми шље ње је у ве ћој ме ри при сут но (χ2 = 23,59; df = 12; 
p < 0,05). 

Раз лог за из бор по зи ва, с об зи ром на то да су при хо ди вас пи та ча 
стал ни и ре дов ни, у ве ћој ме ри је при су тан код сту де на та ко је то ком сту-
ди ја из др жа ва ју ро ди те љи у од но су на за по сле не сту ден те или сту ден те 
ко ји при ма ју сту дент ски кре дит/сти пен ди ју (χ2 = 15,619; df = 8; p < 0,05). 

Мо ти ва ци ја ко ја се од но си на ви си ну при хо да вас пи та ча по ка зу је да 
је ве ћи на сту де на та из узо р ка са гла сна с тврд њом да је то зна ча јан мо ти-
ва ци о ни фак тор за опре де ље ње за про фе си ју вас пи та ча. При то ме, уо че-
на је ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у од го во ру на ово пи та ње с об зи ром 
на струч ну спре му и за ни ма ње оче ва сту де на та из узо р ка. Са гла сност с 
тврд њом да пла та вас пи та ча за до во ља ва њи хо ве по тре бе из ра же ни је је код 
сту де на та чи ји оче ви има ју за вр ше ну сред њу шко лу (χ2 = 34,77; df = 12; 
p < 0,01), као и код сту де на та чи ји су оче ви за на тли је, уго сти те љи, тех ни-
ча ри и сл. (χ2 = 17,95; df = 8; p < 0,05).
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По год но рад но вре ме је зна ча јан мо ти ва ци о ни фак тор за ве ћи ну ис-
пи та ни ка. Ре зул та ти χ2 те ста по ка зу ју зна чај не раз ли ке у ста ву пре ма 
по год но сти рад ног вре ме на вас пи та ча и струч не спре ме и за ни ма ња 
мај ки, и то у сми слу да је ова вр ста мо ти ва ци је из ра же ни ја код сту де на та 
чи је мај ке (χ2 = 23,12; df = 13; p < 0,05) и оче ви (χ2 = 21,74; df = 12; p < 0,05) 
има ју за вр ше ну сред њу шко лу и код сту де на та чи је се мај ке ба ве за нат-
ским, тр го вач ким и услу жним де лат но сти ма (χ2 = 15,64; df = 8; p < 0,05). 

Пер цеп ци ја по сла вас пи та ча као за ни ма ња ко је је по што ва но у дру
штву из ра же на је код зна чај ног бро ја ис пи та них сту де на та. Уо че на је 
ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у од го во ри ма сту де на та с об зи ром на вр сту 
сред ње шко ле ко ју су за вр ши ли: сту ден ти ко ји су за вр ши ли раз ли чи те 
сред ње шко ле (еко ном ску, по љо при вред ну, умет нич ку) че шће су се из ја-
шња ва ли да је по сао вас пи та ча по што ван у дру штву у од но су на сту ден те 
ко ји су за вр ши ли ме ди цин ску шко лу или гим на зи ју (χ2 = 20,89; df = 8; 
p < 0,01).

На ред но пи та ње би ло је отво ре ног ти па и њи ме је од сту де на та тра-
же но да на ве ду још не ке раз ло ге због ко јих су се опре де ли ли за по зив вас-
пи та ча. Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка, њих 186 (77,2%) де таљ ни је је опи-
са ло сво ју мо ти ва ци ју за из бор про фе си је на во де ћи раз ли чи те раз ло ге за 
опре де ље ње за вас пи тач ки по зив (Та бе ла 4). 

Та бе ла 4. Лич ни раз ло зи за из бор по зи ва вас пи та ча

Лич ни разл ози F %
Љу бав пре ма де ци 105 56,5%
Осо би не лич но сти 36 19,4%
Ди на ми чан, кре а ти ван по сао 13 7,0%
Од го во ран по сао 12 6,4%
Ин те ре со ва ње за пе да го ги ју, пси хо ло ги ју и дру штве не на у ке 8 4,3%
Нај бо љи по сао за же не 4 2,1%
Ма ње стре сан по сао од оста лих 2 1,1%
Пле ме нит по зив 2 1,1%
Лак ше је до ћи до по сла 2 1,1%
Лак ше је ра ди ти с ма лом де цом 1 0,5%
До бра при пре ма за ро ди тељ ство 1 0,5%
Укуп но 186 100,0

Као и у прет ход ним ис тра жи ва њи ма [Marušić 2014; Си мић 2015; 
Tho r pe et al. 2011] нај че шћи раз лог ко ји се на во ди од но си се на љу бав 
пре ма де ци (56,5%), а за тим про це на соп стве них спо соб но сти као аде-
кват них за по зив вас пи та ча (19,4%). 

Ана ли за до би је них на ла за упу ћу је на сло же ност мо ти ва при сут них 
при из бо ру про свет ног по зи ва, што је уо че но и у дру гим ре ле вант ним 
ис тра жи ва њи ма [Marušić 2014; Ne u ge ba u er 2013; Си мић 2015]. При то ме, 
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ре зул та ти ука зу ју и на те шко ћу при ли ком по ку ша ја гру пи са ња мо ти ва 
на осно ву нај че шће за сту пље не ка те го ри за ци је (ал тру и стич ни, ин трин-
зич ки и екс трин зич ки). На и ме, те шко је раз ли ко ва ти да ли је мо тив у 
на шем ис пи ти ва њу љу бав пре ма де ци до ми нант но ал тру и стич ки или ин-
трин зич ки или се, с об зи ром на вр сту ар гу мен та ци је, мо же свр ста ти у 
обе ка те го ри је. У ис ка зи ма ко ји ма су ис пи та ни ци опи си ва ли сво ју мо ти ва-
ци ју за по зив по пут „Од у век сам то же ле ла”, „Де ца су мо ја ин спи ра ци ја”, 
„Де ца су не ис ква ре на и не ви на, рад с њи ма пра во је за до вољ ство”, „По сао 
вас пи та ча је скри ве но бла го”, пре по зна је мо кла си фи ка ци ју „ве о ма ан га-
жо ва ни и ис трај ни” ко ју су на чи ни ли Ва то ва и Ри чард сон у опи са ном 
ис тра жи ва њу [Watt and Ric hard son 2008] као и иде а ли стич ки тип на став-
ни ка ко ји је при ка за ла Ма ру ши ће ва [Marušić 2014].

Мо тив ко ји се од но си на љу бав пре ма де ци, сту ден ти су од ре ди ли 
на сле де ћи на чин: Мо ти ва ци ја ми је би ла љу бав пре ма де ци и осо би не 
ко је по се ду јем, стр пље ње на при мер, а ко је од го ва ра ју овом по зи ву. Та ко ђе, 
мо тив љу ба ви пре ма де ци пра ти и же ља за ути ца јем на де цу, а ти ме и 
ши ру за јед ни цу: Иза бра ла сам овај по зив јер ми је од у век же ља би ла да 
ра дим са де цом, да их учим но вим ства ри ма и да им бу дем узор; Во лим 
де цу и же лим ви ше да са знам о вас пи та њу и обра зо ва њу да мо гу бо ље 
да ути чем на њих да бу ду ка сни је што бо љи љу ди. 

Од го во ри од ре ђе ног бро ја сту де на та об у хва ће них на шим испи ти ва њем 
по ка за ли су про жи ма ње ин трин зич ке и екс трин зич ке мо ти ва ци је: По сао 
са де цом је ужи ва ње, с њи ма ни ка да ни је до сад но. Та ко ђе, сви ђа ми се 
што вас пи та чи има ју ду ге рас пу сте и што се не ра ди за пра зни ке те 
би смо их мо гли свр ста ти у гру пу „ре а ли ста” [Marušić 2014].

ЗА КЉУ ЧАК

На ла зи ис тра жи ва ња су по ка за ли да је за ве ћи ну сту де на та по зив 
вас пи та ча био пр ва же ља при ли ком из бо ра сту ди ја и да не по сто је ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке из ме ђу опре де љи ва ња да вас пи тач ки по зив бу де 
пр ви из бор и из дво је них со ци о де мо граф ских ка рак те ри сти ка. За раз ли ку 
од на ла за по је ди них ис тра жи ва ња у све ту ко ја го во ре да сту ден ти на став-
нич ких фа кул те та има ју бо га то ис ку ство у ра ду с де цом (нпр. Ау стра ли ја), 
на ла зи на шег ис тра жи ва ња по ка зу ју да је ма ли број сту де на та пре упи са 
сту ди ја сте као та кво ис ку ство. Сту ден ти ко ји су за вр ши ли ме ди цин ску 
шко лу и сту ден ти ко ји до ла зе из ма лих гра до ва и гра до ва сред ње ве ли чи-
не у од но су на оста ле сту ден те у узо р ку, има ли су ви ше ис ку ства у ра ду 
с де цом.

Ана ли зом пет фак то ра ко ји се од но се на екс трин зич ку мо ти ва ци ју 
за по зив вас пи та ча, по ка за ло се да по сто ји ви со ко сла га ње ис пи та ни ка 
са сва ком од по ну ђе них тврд њи ко је су се од но си ле на раз ло ге за из бор 
про фе си је, при че му је нај ве ћи број ис пи та ни ка ис ка зао са гла сност за 
тврд њу ко ја се од но си на рад но вре ме вас пи та ча а нај ма ње за пер цеп ци ју 
по зи ва вас пи та ча као „си гур ног за ни ма ња у да на шње вре ме”.
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Упо ре ђи ва ње фак то ра екс трин зич ке мо ти ва ци је (си гур но сти по сла) 
и со ци о де мо граф ских ка рак те ри сти ка сту де на та (ме сто по ре кла) по ка-
за ло је да је код сту де на та ко ји по ти чу из ма њих гра до ва за сту пље ни ји 
став да је по зив вас пи та ча у са да шњем тре нут ку си гу ран по сао. Са гла-
сност да су при хо ди вас пи та ча стал ни и ре дов ни, у ве ћој ме ри је при су-
тан код сту де на та ко је то ком сту ди ја из др жа ва ју ро ди те љи у од но су на 
за по сле не сту ден те или сту ден те ко ји при ма ју сту дент ски кре дит/сти-
пен ди ју. Ка да је реч о мо ти ва ци ји ко ја се од но си на ви си ну при хо да, ве-
ћи на ис пи та них сту де на та се сло жи ла са пред ло же ном тврд њом да је она 
зна ча јан мо ти ва ци о ни фак тор у опре де ље њу за про фе си ју вас пи та ча, при 
че му је уо че на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка у од го во ри ма, од но сно ве ћи 
сте пен сла га ња код сту де на та чи ји оче ви има ју за вр ше ну сред њу шко лу 
као и код сту де на та чи ји су оче ви за на тли је, уго сти те љи, тех ни ча ри и сл. 
Зна ча јан мо ти ва ци о ни фак тор за ве ћи ну ис пи та ни ка је сте по год но рад но 
вре ме, али ова вр сте мо ти ва ци је, ка ко по ка зу ју ре зул та ти χ2 те ста, из-
ра же ни ја код сту де на та чи је мај ке и оче ви има ју за вр ше ну сред њу шко лу 
и код сту де на та чи је се мај ке ба ве за нат ским, тр го вач ким и услу жним 
де лат но сти ма. Пер цеп ци ја по сла вас пи та ча као за ни ма ња ко је је по што
ва но у дру штву из ра же на је код зна чај ног бро ја ис пи та них сту де на та, а 
на ла зи су по ка за ли да су се сту ден ти ко ји су за вр ши ли раз ли чи те сред ње 
шко ле (еко ном ску, по љо при вред ну, умет нич ку) че шће из ја шња ва ли да је 
по сао вас пи та ча по што ван у дру штву у од но су на сту ден те ко ји су за вр-
ши ли ме ди цин ску шко лу или гим на зи ју.

На пи та ње отво ре ног ти па, у ко јем је тра же но да на ве ду још не ке раз-
ло ге због ко јих су се опре де ли ли за по зив вас пи та ча, нај ве ћи број сту де-
на та, као и у дру гим срод ним ис тра жи ва њи ма, из дво јио је љу бав пре ма 
де ци као основ ни раз лог, а на дру гом ме сту би ла је про це на соп стве них 
спо соб но сти као аде кват них за по зив вас пи та ча.

За кључ ци број них ис тра жи ва ња спро ве де них у све ту и јед ног бро ја 
ис тра жи ва ња на на шим про сто ри ма го во ре да је про блем мо ти ва ци је 
сту де на та за на став нич ки по зив сло жен фе но мен ко ји зах те ва ду го трај но 
раз ма тра ње из ви ше пер спек ти ва. Сто га, јед на од те о риј ских им пли ка-
ци ја овог ис тра жи ва ња је сте по тре ба да се ис пи та мо ти ва ци ја сту де на та 
за про фе си ју вас пи та ча, не са мо на по чет ку, већ и на кра ју ини ци јал ног 
обра зо ва ња, као и на кон не ко ли ко го ди на рад ног ис ку ства, чи ме би се 
до шло до уви да да ли је до шло до не ких про ме на и ка ква је при ро да тих 
про ме на. Та ко ђе, би ло би дра го це но ис пи та ти ка ко се мо ти ва ци ја сту де-
на та за по зив ре флек ту је на њи хо во ка сни је про фе си о нал но ан га жо ва ње, 
струч но уса вр ша ва ње, по све ће ност по слу и ква ли тет ра да. Ка да је реч о 
со ци о де мо граф ским ка рак те ри сти ка ма, ве за из ме ђу мо ти ва ци је сту де на-
та за по зив с по ро дич ним и дру штве ним кон тек стом, мо же има ти и од-
ре ђе не им пли ка ци је на обра зов ну прак су и по слу жи ти као до бро по ла-
зи ште за од го ва ра ју ће ди зај ни ра ње про гра ма ини ци јал ног обра зо ва ња 
вас пи та ча, ко је би по ред мо ти ва ци је за по зив, узе ло у об зир и со ци о де-
мо граф ске ка рак те ри сти ке сту де на та.
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SUM MARY: Re se ar ching the mo ti va tion of stu dents – fu tu re preschool te ac hers 
for the ir pro fes si o nal cho i ce is im por tant for se ve ral re a sons. Re le vant stu di es in di ca te 
that the mo ti va tion of stu dents who ha ve an in te rest for te ac hing is one of the most im-
por tant de ter mi nants of the qu a lity of the ir work and that is clo sely re la ted to the ir la ter 
de di ca tion to vo ca tion and pro fes si o na lism. The aim of this re se arch was to exa mi ne the 
re la ti on ship bet we en the mo ti va tion of stu dents, fu tu re preschool te ac hers, for this oc cu-
pa tion and the ir so cio-de mo grap hic cha rac te ri stics. We in ve sti ga ted the most im por tant 
re a sons that gu i ded stu dents in cho o sing a fu tu re oc cu pa tion, whet her they had pre vi o us 
ex pe ri en ce in wor king with chil dren and whet her the se lec ted stu di es we re the ir first 
cho i ce. Al so, it was exa mi ned whet her the re are sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces among 
stu dents in the mo ti va tion for a fu tu re call with re spect to cer tain so cio-de mo grap hic 
cha rac te ri stics. The re se arch in vol ved 241 stu dents of the first year, of which 130 stu dents 
of the Fa culty of Ap plied Stu di es for Preschool Te ac hers in Ša bac and 111 stu dents of the 
Fa culty of Te ac her Tra i ning in Bel gra de, the study co ur se for preschool te ac hers. The 
ob ta i ned re sults show that stu dents who com ple ted se con dary me di cal school had mo re 
ex pe ri en ce in wor king with chil dren than re spon dents who at ten ded anot her se con dary 
school. It was al so no ti ced that the lar gest num ber of stu dents in the ca u se think that the 
wor king ti me of the edu ca tor is ap pro pri a te, whi le the smal lest num ber of re spon dents 
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agree with the per cep tion of preschool te ac her oc cu pa tion as “per ma nent”. The pa per al so 
con clu des that a de ta i led in tro duc tion of so cio-de mo grap hic and per so nal cha rac te ri stics 
that in flu en ced the cho i ce of the vo ca tion can be a sig ni fi cant sup port for the cre a tion of 
pro gram mes of ini tial edu ca tion of preschool te ac hers.

KEYWORDS: mo ti va tion, so cio-de mo grap hic cha rac te ri stics, stu dents – fu tu re 
preschool te ac hers
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СА ЖЕ ТАК: Основ ни циљ овог ис тра жи ва ња био је ис пи ти ва ње ни воа 
ква ли те та жи во та код од ра слих у Ср би ји. Ра ди до би ја ња де таљ ни је сли ке, 
ис пи ти ва не су и раз ли ке у ква ли те ту жи во та из ме ђу раз ли чи тих со ци о де-
мо граф ских гру па. Узо рак су чи ни ле 153 осо бе оба по ла, ста ро сти од 30 до 
50 го ди на, раз ли чи те струч не спре ме. Ис тра жи ва ње об у хва та објек тив ну и 
су бјек тив ну про це ну ква ли те та жи во та у се дам под руч ја: ма те ри јал но бла-
го ста ње, здра вље, про дук тив ност, ин тим ност, си гур ност, бла го ста ње уну тар 
ши ре за јед ни це и емо ци о нал но бла го ста ње. У окви ру ис тра жи ва ња ко ри-
шће на је при ла го ђе на вер зи ја ин стру мен та Co mQol. Kвалит ет жи во та као 
нај ви ши про це њен је у обла сти бли ских од но са, здра вља, си гу р но сти и 
про дук тив но сти а као нај ма њи у обла сти ма ма те ри јал ног по се до ва ња и 
при пад но сти ши рој дру штве ној за јед ни ци. Ре зул та ти ука зу ју и на зна чај не 
раз ли ке у ква ли те ту жи во та по је ди них со ци о де мо граф ских гру па и то из-
ме ђу мла ђих и ста ри јих, ис пи та ни ка раз ли чи тог по ла, сте пе на обра зо ва ња 
и брач ног ста ту са. До би је ни ре зул та ти да ју смер ни це за да ља ис тра жи ва ња 
ква ли те та жи во та у Ср би ји те пред ста вља ју прак тич не им пли ка ци је ва жне 
за осми шља ва ње и им пле мен ти ра ње про гра ма за уна пре ђе ње сла бих до ме на 
ква ли те та жи во та од ра слих али и пре вен тив них про гра ма ко ји би одр жа-
ва ли већ по стиг ну те ви ше ква ли те те жи во та, на том ни воу.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: од ра сло до ба, ква ли тет жи во та, со ци о де мо граф ске 
ва ри ја бле, брак



Ком плек сност кон цеп та ква ли те та жи во та по сле ди ца је број них фак-
то ра ко ји се од но се не са мо на жи вот не усло ве дру штва или по је дин ца, 
већ и на раз ли чи те су бјек тив не фак то ре ко ји ути чу на људ ски жи вот. Упр-
кос по сто ја њу два при сту па у из у ча ва њу ква ли те та жи во та – јед но ди мен-
зи о нал ног и мул ти ди мен зи о нал ног, у са вре ме ном ис тра жи вач ком дру штву 
до ми нат но је схва та ње ква ли те та жи во та као сло же не кон струк ци је дис-
крет них до ме на. Мул ти ди мен зи о нал ност по ти че из ре зул та та ис тра жи ва-
ња ко ја си стем ски по ка зу ју да по сто је број на раз ли чи та под руч ја жи во та 
по је дин ца ва жна за ње гов ква ли те тан жи вот. У скла ду с тим ака дем ски 
кру го ви се пре ма ква ли те ту жи во та од но се као пре ма ви ше ди мен зи о нал ном 
кон цеп ту ко ји укљу чу је фи зич ке, емо ци о нал не, мен тал не, би хеј вио рал не 
и со ци јал не ком по нен те. За ње го во схва та ње ну жно је ши ро ко раз у ме ва ње 
аспе ка та кул ту рал ног и со ци јал ног кон тек ста, окру же ња и вред но сног 
си сте ма.

Те шко ће у од ре ђи ва њу пре ци зног зна че ња овог кон струк та про из-
ла зе из чи ње ни це да је он је дан од нај не кон зи стент ни је упо тре бља ва них 
тер ми на у ху ма ни стич ким и дру штве ним на у ка ма. Ау то ри из раз ли чи тих 
обла сти при сту па ју кон цеп ту ква ли те та жи во та из пер спек ти ве сво јих 
ин те ре са и ци ље ва ис тра жи ва ња, а у скла ду с тим, де фи ни ци ја ква ли те та 
жи во та и на чин на ко ји се он ко ри сти та ко ђе ва ри ра ју, па из ових раз ло га не 
по сто ји јед на уни вер зал но при хва ће на де фи ни ци ја. У све тлу све га на ве-
де ног Вин хо вен [Ve en ho ven 2000] го во ри о ква ли те ту жи во та као „...ки шо-
бра ну тер ми на ко ји об у хва та ју све оно што је до бро.”

Јед на од нај о бу хват ни јих пер спек ти ва за пси хо ло шку ис тра жи вач ку 
јав ност је сте кон цепт Ка мин са, ко ји се од но си на то да је ква ли тет жи во та 
исто вре ме но и објек ти ван и су бјек ти ван, при че му је сва ки до мен са ста-
вљен од се дам под руч ја: ма те ри јал ног бла го ста ња, здра вља, про дук тив-
но сти, ин тим но сти, си гур но сти, бла го ста ња за јед ни це и емо ци о нал ног 
бла го ста ња. Објек тив ни до ме ни са др же кул ту ро ло шки ре ле вант не ме ре 
објек тив ног бла го ста ња, а су бјек тив ни до ме ни са др же за до вољ ство ком-
би но ва но са ва жно шћу ко ју има за сва ку по је ди ну ин ди ви дуу [Cum mins, 
1997]. Упра во ов де по чи ње сле де ћа по ле ми ка ве за на за овај кон цепт, а од-
но си се на су бјек тив ни на спрам објек тив ног при сту па ме ре њу ква ли те та 
жи во та.

Наиме, објек тив не ме ре као што су су здра вље, фи зич ка око ли на, при-
хо ди, ста но ва ње и дру ги фак то ри и ин ди ка то ри, ко је је мо гу ће опа жа ти и 
из ме ри ти, ни су до вољ ни у об ја шња ва њу ква ли те та жи во та због то га што 
про пу шта ју да из ме ре ка ко љу ди до жи вља ва ју вла сти ти жи вот. Због то га 
што објек тив ни усло ви са ми по се би ни су до вољ но до бри ин ди ка то ри су-
бјек тив не до бро би ти [Di e ner, Lu cas & Ois hi 2002], укљу чи ва ње су бјек тив-
них ме ра пред ста вља кључ ни по тез ка упот пу ња ва њу ис пи ти ва ња ква ли-
те та жи во та. На овај на чин до би ја ју се дра го це не ин фор ма ци је о раз ли ка ма 
по је ди на ца у опа жа њу и до жи вља ва њу ствар них усло ва жи во та. Kалмeн 
[Cal man 1984, пре ма: Ву ле тић и Иван ко вић 2011] на во ди да се ква ли тет жи-
во та од ра жа ва у ра зли ци из ме ђу же ља и оче ки ва ња по је дин ца и ње го вог 
ствар ног ис ку ства. Пре ма то ме, он за ви си од лич ног ис ку ства, са да шњег 
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сти ла жи во та као и на да и ам би ци ја ве за них за бу дућ ност. Слич но ми-
шље ње де ле и по је ди ни до ма ћи ау то ри ко ји на во де да су бјек тив на ди мен-
зи ја бо ље од ра жа ва ква ли тет жи во та, јер су ми ра про це ну свих објек тив них 
усло ва у све тлу ци ље ва, оче ки ва ња по је дин ца и вред но сти ко је од ре ђе ни 
усло ви има ју за ње га [Грбић и сар. 2011]. Ме ђу тим, и овом при сту пу су 
упу ће не за мер ке ко је се пре све га од но се на при стра сност као што је нпр. 
ути цај рас по ло же ња и кон тек ста, про це са пам ће ња и при се ћа ња, као и 
стан дар ди по ре ђе ња [Kan he man i Gru ger 2006]. По те шко ће са су бјек тив ним 
при сту пом под ра зу ме ва ју и про бле ме ме ре ња као и ста бил ност су бјек-
тив не до бро би ти. То кон крет но зна чи да се љу ди зна чај но раз ли ку ју пре-
ма ва жно сти ко ју при да ју од ре ђе ном под руч ју жи во та [Ka li ter na-Li pov čan, 
Bu ru šić i Ta dić 2012].

Ако се вра ти мо на Ка мин со ву де фи ни ци ју [Cum mins 1997], мо же мо 
са гле да ти да да нас, до не кле, по сто ји са гла сност о по тре би ком би но ва ња 
објек тив них и су бјек тив них аспе ка та ква ли те та жи во та, на осно ву по зна-
ва ња пред но сти и ма на сва ког од њих. За ис пи ти ва ње ова ко ком плек сног 
пој ма ва жно је раз у ме ти гло бал ну про це ну не чи јег жи во та уме сто за до-
вољ ства по је ди ним аспек ти ма као што су по сао, со ци јал ни од но си, окру-
же ње или здра вље [Pa vot i Di e ner 1993]. Ну жност по ве зи ва ња од ре ђе них 
објек тив них по ка за те ља са су бјек тив ним ра ди до би ја ња пра ве сли ке 
за до вољ ства жи во том и ње го вог ква ли те та за го ва ра ју мно ги на уч ни ци 
ко ји се уско ба ве ис тра жи ва њем ове те ме [Петров и сар. 2011; Fel ce and 
Pe rry 1995]. Ова кви ста во ви об је ди ње ни су у са вре ме ној те о ри ји ко ја се 
на зи ва ин те гра тив на те о ри ја ква ли те та жи во та [Ven te godt et al. 2003]. 
Пре ма ау то ри ма ове те о ри је за раз у ме ва ње су шти не ква ли те та жи во та 
по треб но је об у хва ти ти ши рок спек тар ко ји се кре ће од су бјек тив ног до 
објек тив ног ква ли те та жи во та. При то ме под су бјек тив ним ин ди ка то ри-
ма на во де за до вољ ство жи во том, сре ћу, зна чај ност жи во та и су бјек тив но 
бла го ста ње док објек тив ни ин ди ка то ри пред ста вља ју гру пу ко ја се са сто-
ји из објек тив них фак то ра по пут кул ту рал них нор ми, ис пу ње ња жи вот-
них по тре ба, оства ре ња жи вот них по тен ци ја ла и би о ло шки усло вље них 
фак то ра [Ven te godt et al. 2003]. 

Ис тра жи ва ња ква ли те та жи во та у сред њем од ра слом до бу је спе ци-
фич но, јер ово ве ли ко раз до бље жи вот ног ци клу са об у хва та спе ци фич не 
раз вој не и нор ма тив не за дат ке, ста во ве и по на ша ња, ко ји мо гу ин тер фе-
ри ра ти са за до вољ ством жи во том и бла го ста њем. По је ди ни ау то ри сма-
тра ју да је сред ње до ба вре ме пре те ра ног стре са у по ре ђе њу с дру гим 
жи вот ним раз до бљи ма [Scha ie and Wil lis 2001]. Ова кви ста во ви под у пре-
ти су чи ње ни ца ма да зре ли од ра сли љу ди бри ну о сво јој де ци, оста ре лим 
ро ди те љи ма, по слу ко јим се ба ве и о до бро би ти дру гих у дру штву у ко јем 
жи ве. На да ље, на овај раз вој ни пе ри од се гле да као на нај про дук тив ни ји 
пе ри од за струч ни и ства ра лач ки рад, до ла зи до све ве ћег бро ја про бле ма 
са здра вљем, те опа да ња за до вољ ства фи зич ким здра вљем. Ву ле тић и 
Иван ко вић [Vuletić i Ivan ko vić 2010] у сво јим ис тра жи ва њи ма до шли су 
до по да тка да ис пи та ни ци сред ње од ра слог до ба на во де здра вље, по ро ди-
цу, фи нан си је и ма те ри јал но ста ње и по сао као глав не од ред ни це вла сти тог 
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ква ли те та жи во та. Иста гру па ис пи та ни ка је нај ве ћу ва жност при да ла по-
ро ди ци, за тим здра вљу, па љу ба ви и ду хов ном жи во ту. Ре зул та ти ис тра-
жи ва ња у на шој зе мљи по ка зу ју да је за до во ље ње основ них пси хо ло шких 
по тре ба зна чај но по ве за но са за до вољ ством жи во том, као и да фак тор 
за по сле но сти и брач ног ста ту са до при но си осе ћа ју до бро би ти и за до вољ-
ства [Петров и сар. 2011]. Рад на око ли на се, та ко ђе, ја вља као ва жна де-
тер ми нан та ква ли те та жи во та, не са мо због фи нан сиј ске си гур но сти већ 
и због ва жно сти ме ђу људ ских од но са на рад ном ме сту и усло ви ма ра да 
[Vuletić и Ivanković 2010].

Ис тра жи ва ња ге не рал но да ју по твр ду да по је дин ци ко ји се осе ћа ју 
срећ но и за до вољ ни су сво јим жи во том оства ру ју бо ље со ци јал не од но-
се, има ју ква ли тет ни је бра ко ве, ефи ка сни су на по слу и от пор ни ји на стрес 
[De i ner and Se lig man 2004]. С дру ге стра не, љу ди у зе мља ма у ко ји ма је 
не за до вољ ство жи во том ве ли ко, успе ва ју да ком пен зу ју не за до вољ ство 
пу тем, на при мер, по ро дич них од но са и лич них при ла го ђа ва ња чи ме се 
и об ја шња ва ве ће за до вољ ство по ро дич ним жи во том у на шој зе мљи у 
од но су на оста ле чла ни це Европ ске уни је [E u ro fo und 2012].

Ка да је у пи та њу по ве за ност со ци о де мо граф ских ва ри ја бли са ква ли-
те том жи во та, до би је на ге не рал на сли ка ни је та ко ја сна, јер број на ис тра-
жи ва ња ука зу ју на то да де мо граф ске ва ри ја бле (као што су пол, ста рост, 
ет нич ка при пад ност и сте пен обра зо ва ња) не об ја шња ва ју ве ли ки удео 
ва ри јан се ква ли те та жи во та [Camp bell et al. 1976; Li ma and No vo 2006]. У 
слу ча ју ути ца ја ста ро сти, да нас се још увек во ди ди ле ма да ли се ква ли тет 
жи во та ме ња са уз ра стом или по сто ји ре ла тив на ста бил ност про це не ква-
ли те та жи во та кроз вре ме, ко је се тек уме ре но ме ња, углав ном као ре ак-
ци ја на жи вот не про ме не [Ske ving ton et al. 2004; Cum mins et al. 2003]. Ске-
винг тон и сар. [Ske ving ton et al. 2004] у сво јим ис тра жи ва њи ма на во де да 
ква ли тет жи во та опа да с уз ра стом. Ова кви ре зул та ти до би је ни су и на 
узо р ку хр ват ског ста нов ни штва [Mar ti nis 2005; Ta di nac i Lu čev 2010] као 
и код нас [Грбић и сар. 2011]. Још је дан до каз у при лог ова квих на ла за су 
и по је ди не сту ди је ко је су по ка за ле ве ћи сте пен бла го ста ња код мла ђих 
љу ди, по го то ву у од но су на ста ри ју гру пу ста ро сти 40–45 го ди на [Li ma 
and No vo 2006]. Сте пен обра зо ва ња као со ци јал но-еко ном ска од ли ка пред-
мет је мно гих опреч них ста во ва. Ипак, пре ма ве ћи ни на ла за из ли те ра-
ту ре, ни во обра зо ва ња је по зи тив но по ве зан са за до вољ ством и сре ћом 
[Ryff et al. 1999; Wahl et al. 2004; Ta di nac i Lu čev 2010], с об зи ром на то да 
ви ши сте пен обра зо ва ња по је дин цу пру жа ве ћи ра спон мо гућ но сти и 
до ступ них ре сур са. Ис тра жи ва ња у Хр ват ској на узо р ку љу ди ста ро сног 
до ба 50–60 го ди на по ка за ло је да љу ди ви шег обра зов ног ста ту са из ра жа-
ва ју ве ће за до вољ ство жи во том [Mar ti nis 2005]. Слич ни ре зул та ти до би-
је ни су и у ис тра жи ва њи ма у на шој зе мљи ко ји по ка зу ју да се оце на ква-
ли те та жи во та по ве ћа ва про пор ци о нал но ду жи ни шко ло ва ња [Грбић и 
сар. 2011]. Вин хо вен [1994, пре ма De i ner et al. 1999] пак, на во ди да је ова ква 
по ве за ност до би је на у дру штви ма с огра ни че ним еко ном ским ре сур си ма 
те да се за обра зо ва ње мо же ре ћи да мо де ри ра ве зу из ме ђу сте пе на раз ви-
је но сти дру штва и су бјек тив ног ква ли те та жи во та [Тadinac i Lu čev 2010]. 
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Ис тра жи ва ња пол них раз ли ка у ква ли те ту жи во та та ко ђе пру жа ју не кон-
зи стент не ре зул та те. Не ка од њих по ка зу ју да од ра сле же не има ју ни жи 
ква ли тет жи во та од му шка ра ца [Бонсаксен 2012, пре ма Ја ре дић и сар. 
2014; Mar ti nis 2005]. Ме ђу тим, раз ли ка је че сто ма ла и ни је зна чај на ка да 
су де мо граф ски и дру ги фак то ри под кон тро лом [De ar et al. 2002]. Дру га 
ис тра жи ва ња, пак ис ти чу ве ћи ни во ква ли те та жи во та код жен ског по ла 
[Wahl et al. 2004; Li ma and No vo 2006; Di e ner, San dvik and Lar sen 1985], као 
и ве ће за до вољ ство жи во том [Петров и сар. 2011]. 

Еко ном ски ста тус, по себ но у зе мља ма ни жег со цио-еко ном ског ни воа, 
по ка зан је као зна ча јан пре дик тор ни воа за до вољ ства и сре ће по је дин ца 
[Li ma and No vo, 2006]. Ипак, пре ли ми нар ни до ка зи упу ћу ју да су ко ре-
ла ци је из ме ђу за ра де и дру гих слич них ма те ри јал них до ба ра са су бјек-
тив ном до бро би ти ин ди ви дуе зна чај не, али да је та зна чај ност ре ла тив но 
сла ба [Bi swas-Di e ner 2008]. Та ко ђе, тре ба на гла си ти да про ме не у за ра ди 
то ком вре ме на, и на ин ди ви ду ал ном и на на ци о нал ном ни воу, има ју ма ли 
ути цај на су бјек тив ну до бр о бит [Di e ner and Suh 1997]. Брач ни ста тус и 
за до вољ ство бра ком је по ка за но као до бар пре дик тор све у куп ног ква ли-
те та жи во та [Lee 1998], при че му по сто ји ве ли ки број ис тра жи ва ња ко ја 
по ка зу ју да су љу ди у бра ку срећ ни ји и за до вољ ни ји жи во том од оних ко ји 
ни су у бра ку [Go ve et al. 1990; In gle hart 1990, pre ma: Keh ne ma et al. 1999; 
Wahl et al. 2004; Та ди нац и Лу чев 2010; Пе тр ов и сар. 2011; Ја ре дић и сар. 
2014]. Ви ши ни во ква ли те та жи во та осо ба у бра ку у од но су на оне ко ји 
ни су у бра ку, удо ва ца/ица  или раз ве де них до би јен је у мно гим сту ди ја ма 
[Camp bell et al. 1976; Com mis sion 1975, pre ma: Ve en ho ven 1983], а не ка од 
ис тра жи ва ња де таљ ни је ука зу ју на за кљу чак да су осо бе у бра ку бо љег 
фи зич ког и пси хич ког здра вља, као и да жи ве ду же [Stut zer and Frey 2006; 
Myer s 1999]. Код од ра слих осо ба у брач ној за јед ни ци ја вља се ни жи про-
це нат мен тал них бо ле сти као и ве ћи ни во ин ди ка то ра мен тал ног здра вља 
у од но су на оне ко ји ни су у бра ку или су раз ве де ни [Sha pi ro and Keys 2008]. 
Та ко ђе, не за до вољ ство бра ком и ни зак ква ли тет брач не за јед ни це мо гу 
учи ни ти осо бе ра њи вим и скло ни јим здрав стве ним про бле ми ма, мо гу 
до при не ти оп штем не за до вољ ству жи во том и сма њи ти осе ћа ње до бро би-
ти и бла го ста ња [Петров и сар. 2011]. Ме ђу тим, по сма тра но кроз при зму 
са вре ме ног дру штва по след њих го ди на, сма тра се да брак као ин сти ту-
ци ја по ла ко гу би на зна ча ју те да жи вот са ма ца по ста је све при влач ни ја 
ал тер на ти ва. Са вре ме на по ро ди ца су сре ће се са све из ра же ни јим про бле-
мом ал тер на тив них фор ми бра ка по пут ко ха би та ци је (жи вот у за јед ни ци 
без фор мал ног скла па ња бра ка) и жи вот ног аран жма на у фор ми LAT – Li ving 
Apart To get her [Михић и Пе тро вић 2007; Трост 1986, пре ма: Бо бић 2003]. 
По ме ра ње ста ро сне гра ни це за сту па ње у брак, све ве ћи про це нат раз ве-
де них осо ба као и на зна ке ма њег за до вољ ства бра ком мо гу ука зи ва ти на 
тренд па да бра ка као ин сти ту ци је [Myers 1999]. Ипак по да ци о трен до ви ма 
са мач ког жи во та и бро ја раз во да не мо гу да ти убе дљи ве ар гу мен те за 
на ве де не прет по став ке [Ve en ho ven 1983]. Та ко ђе, ис тра жи ва ња по ка зу ју 
да, и по ред кон ста то ва них опа да ња по пу лар но сти за кон ски скло пље них 
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бра ко ва, по ро ди ца оста је кључ на вред ност за ве ћи ну ис пи та ни ка [Михић 
и Пе тро вић 2007].

На ве де ни те о риј ски окви ри и до са да шња ис тра жи ва ња ин спи ри са ла 
су и ово ис тра жи ва ње, да од го во ри на пи та ње: Ко ји су то зна чај ни со цио-
де мо граф ски ко ре ла ти ква ли те та жи во та у од ра слом до бу? Има ју ћи то у 
ви ду, по ста вље ни су сле де ћи ис тра жи вач ки ци ље ви:

– Ис пи ти ва ње ни воа свих аспе ка та су бјек тив ног и објек тив ног ква-
ли те та жи во та код од ра слих ис пи та ни ка;

– Ис пи ти ва ње аспе ка та ква ли те та жи во та у од но су на со ци о де мо граф-
ске па ра ме тре об у хва ће не овим ис тра жи ва њем (ста рост, пол, струч на 
спре ма, брач но ста ње).

МЕ ТОД

Узо рак

Ис тра жи ва ње је спро ве де но на узо р ку од 153 ис пи та ни ка оба по ла 
(46,4% ис пи та ни ка му шког и 63,6% жен ског по ла). Об у хва ће ни узо рак 
ис пи та ни ка оп ште по пу ла ци је су чи ни ли ста нов ни ци Ре пу бли ке Ср би је 
и то из сле де ћих гра до ва: Но ви Сад, Бе о град, Су бо ти ца и Ло зни ца. Узо-
рак је об у хва тао гру пу ис пи та ни ка ко ја се пре ма ста ро сти мо же свр ста ти 
у раз вој ни пе ри од сред њег од ра слог до ба чи ја се ста рост кре та ла у оп се-
гу од 30 до 50 го ди на. Ка ко су ис пи та ни ци за по тре бе ис тра жи ва ња по-
де ље ни на мла ђе од ра сло до ба (до 39 го ди на) и ста ри је од ра сло до ба (од 
40 до 50 го ди на), узо рак је ујед на чен по бро ју мла ђих (49,7%) и ста ри јих 
(50,3%). Нај ве ћи број ис пи та ни ка је, с об зи ром на струч ну спре му, ви со-
ке струч не спре ме (54,9%), за тим са за вр ше ном ви шом шко лом (18,3%) и 
сред њо школ ским обра зо ва њем (26,8%). Ка да је у пи та њу брач ни ста тус 
ис пи та ни ка, не што ве ћи број ис пи та ни ка је у бра ку (52,9%) док пре о ста-
ли број ис пи та ни ка ни је у брач ној за јед ни ци (47,1%). Ва жно је ис та ћи и 
да су сви ис пи та ни ци за по сле ни.

Ин стру мент

У ис тра жи ва њу је ко ри шће на све о бу хват на ска ла ква ли те та жи во та 
Co mQol-A5 (Com pre hen si ve Qu a lity of Li fe Sca le – Adult, fifth edi tion) [Cum-
mins, 1997]. Ин стру мент је на ме њен ме ре њу ква ли те та жи во та код од ра-
слих. Ова вер зи ја ин стру мен та са сто ји се из два де ла: пр вог, у ко јем се 
про це њу је ква ли тет жи во та пре ко објек тив них кри те ри ју ма, и дру гог 
де ла, ко ји се од но си на су бјек тив ну про це ну. У оба де ла ис пи ту ју се сле-
де ћих се дам до ме на: ма те ри јал но бла го ста ње, здра вље, про дук тив ност, 
ин тим ност (бли ски од но си с по ро ди цом и при ја те љи ма), си гур ност, бла-
го ста ње у окви ру за јед ни це (од но си са љу ди ма у ши рој за јед ни ци) и емо-
ци о нал но бла го ста ње (осе ћа ње сре ће).

Део упит ни ка ко ји се од но си на су бјек тив ну про це ну под ра зу ме ва 
про це ну ва жно сти сва ког под руч ја по на о соб, као и сте пен за до вољ ства 
тим под руч јем. На при мер, су бјек тив на про це на ма те ри јал ног бла го ста ња 
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об у хва та соп стве ну про це ну ва жно сти тог до ме на за сва ког по је дин ца 
(„Ко ли ко су Вам ва жне ства ри ко је по се ду је те?”) и ње го ву про це ну за-
до вољ ства тим до ме ном („Ко ли ко сте за до вољ ни ства ри ма ко је по се ду-
је те?”). Ау то ри на гла ша ва ју да ва жност и сте пен за до вољ ства до ме ном 
углав ном уме ре но по зи тив но ко ре ли ра ју. Ни во ква ли те та уну тар су бјек-
тив не про це не до би ја се мно же њем ско ро ва до би је них на суб ска ла ма 
Ва жност и За до вољ ство [Cum mins 1997]. Ме ре сва ког од до ме на објек-
тив ног де ла до би ја ју се здру жи ва њем ско ро ва за сни ва ним на ме ра ма три 
објек тив на ин ди ка то ра ре ле вант на за од ре ђе ни до мен (нпр. ма те ри јал но 
бла го ста ње се ме ри здру жи ва њем ско ро ва при хо да, вр сте сме шта ја и 
лич них ма те ри јал них ства ри) [Cum mins 1997]. То ком спро во ђе ња овог 
ис тра жи ва ња учи њен је пре вод упит ни ка за ме ре ње ква ли те та жи во та 
на срп ски је зик.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ

Де скрип тив ни ста ти стич ки по ка за те љи ква ли те та жи во та  
на ме ра ма упит ни ка ComQol-A5

На осно ву де скрип тив них ста ти стич ких по ка за те ља при ка за них у 
Та бе ли 1, мо же се уо чи ти да ис пи та ни ци по сти жу ви ше ско ро ве на ди мен-
зи ја ма објек тив них ме ра здра вље (А.С. = 13,60), си гур ност (А.С. = 11,57), 
ин тим ност (А.С = 11,26) и про дук тив ност (А.С. = 11,12) и су бјек тив ним 
ме ра ма здра вље (А.С = 11,07) и ин тим ност (А.С = 11,97). Ни же ско ро ве 
ис пи та ни ци по сти жу на објек тив ној ме ри Ме сто у за јед ни ци (А.С = 6,51) 
и су бјек тив ној ме ри ма те ри јал но бла го ста ње (А.С. = 5,78).

Та бе ла 1. Де скрип тив ни ста ти стич ки по ка за те љи за ва ри ја бле упо тре бље не у 
ис тра жи ва њу

Не стан дар ди зо ва ни ско ро ви
Н Мин Макс АС СД

OM: Ма те ри јал но бла го ста ње 153 5,00 14,00 10,08 1,94
OM: Здра вље 152 4,00 15,00 13,60 2,19
OM: Про дук тив ност 153 6,67 14,00 11,12 1,47
OM: Ин тим ност 153 4,00 15,00 11,26 2,28
OM : Си гур ност 153 8,00 14,00 11,57 1,39
OM : Ме сто у за јед ни ци 153 2,00 14,00 6,51 1,91
OM : Емо ци о нал но бла го ста ње 153 4,00 13,00 8,51 1,62
СM: Ма те ри јал но бла го ста ње 153 -12,00 12,00 5,78 4,45
СM: Здра вље 153 -12,00 20,00 11,07 6,34
СM: Про дук тив ност 153 -12,00 20,00 7,49 5,16
СM: Ин тим ност 153 -12,00 20,00 11,97 5,46
СM : Си гур ност 153 -16,00 20,00 9,40 6,57
СM : Ме сто у за јед ни ци 153 -8,00 20,00 8,82 5,69
СM : Емо ци о нал но бла го ста ње 153 -10,00 20,00 9,58 5,79



Ис пи ти ва ње ква ли тет жи во та раз ли чи тих  
со ци о де мо граф ских гру па

Ка ко би се ис пи та ла зна чај ност раз ли ка на су бјек тив ним и објек тив-
ним ме ра ма упит ни ка Co mQol-A5 у кон тек сту со ци о де мо граф ских ва ри-
ја бли (пол, ста рост и сте пен струч не спре ме), при ме ње ни су Т-тест за 
не за ви сне узо р ке и јед но смер на ана ли за ва ри јан се (one-way ANO VA).

Ка да су у пи та њу пол не раз ли ке, ре зул та ти ука зу ју на за кљу чак да 
ис пи та ни ци жен ског по ла по сти жу ви ше ско ро ве на објек тив ној ме ри 
про дук тив ност (т = -2,08; p < 0,05), и су бјек тив ној ме ри здра вље (т = -2,06; 
p < 0,05) (Та бе ла 2).

 
Та бе ла 2. Пол не раз ли ке на објек тив ним и су бјек тив ним ска ла ма упит ни ка 
Co mQol-A5

Ска ла Т-тест Сте пен сло бо де Ни во 
значајности

OM: Ма те ри јал но бла го ста ње 1,000 151,000 0,319
OM: Здра вље 0,155 150,000 0,877
OM: Про дук тив ност -2,085 151,000 0,039
OM: Ин тим ност -1,033 151,000 0,303
OM : Си гур ност -0,392 151,000 0,695
OM : Ме сто у за јед ни ци 0,243 151,000 0,809
OM : Емо ци о нал но бла го ста ње -0,718 151,000 0,474
СM: Ма те ри јал но бла го ста ње 0,411 151,000 0,682
СM: Здра вље -2,059 151,000 0,041
СM: Про дук тив ност -1,724 123,434 0,087
СM: Ин тим ност -1,329 151,000 0,186
СM : Си гур ност -1,746 151,000 0,083
СM : Ме сто у за јед ни ци -1,471 151,000 0,143
СM : Емо ци о нал но бла го ста ње -1,729 151,000 0,086

Ста ти стич ки зна чај не раз ли ке до би је не су и из ме ђу мла ђих и ста ри-
јих ис пи та ни ка при че му гру па мла ђих ис пи та ни ка (30–39 го ди на) по-
сти же ве ће ско ро ве на објек тив ним ме ра ма здра вље (т = 2,19; p < 0,05), 
ин тим ност (т = 2,32; p < 0,05), ме сто у за јед ни ци (т = 2,77; p < 0,05), емо-
ци о нал но бла го ста ње (т = 2,88; p < 0,05), као и на су бјек тив ној ме ри ин-
тим ност (т = 2,11; p < 0,05) док гру па ста ри јих ис пи та ни ка (40–50 го ди на) 
по сти же ве ћи скор на објек тив ној ме ри ма те ри јал но бла го ста ње (т = -2,41; 
p < 0,05) (Та бе ла 3).
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Та бе ла 3. Ста ро сне раз ли ке на објек тив ним и су бјек тив ним ска ла ма упит ни ка 
Co mQol-A5

Ска ла Т-тест Сте пен сло бо де Ни во зачајности
OM: Ма те ри јал но бла го ста ње -2,409 151,000 0,017
OM: Здра вље 2,195 126,835 0,030
OM: Про дук тив ност -0,469 151,000 0,639
OM: Ин тим ност 2,232 151,000 0,027
OM : Си гур ност -1,073 151,000 0,285
OM : Ме сто у за јед ни ци 2,775 151,000 0,006
OM : Емо ци о нал но бла го ста ње 2,882 151,000 0,005
СM: Ма те ри јал но бла го ста ње -0,602 151,000 0,548
СM: Здра вље 1,331 151,000 0,185
СM: Про дук тив ност 0,211 151,000 0,833
СM: Ин тим ност 2,109 151,000 0,037
СM : Си гур ност 1,400 151,000 0,164
СM : Ме сто у за јед ни ци 0,720 151,000 0,472
СM : Емо ци о нал но бла го ста ње 0,720 151,000 0,473

Ре зул та ти при ка за ни у Та бе ли 4 ука зу ју на раз ли ке у од но су на сте-
пен обра зо ва ња ис пи та ни ка, и то у слу ча ју објек тив них ме ра ма те ри јал-
но бла го ста ње (F = 3,69; p < 0,05), ме сто у за јед ни ци (F =10,17; p < 0,001) 
и емо ци о нал но бла го ста ње (F= 5,81; p < 0,01). Ка ко би се ис пи тао та чан 
смер уо че них раз ли ка, до би је них јед но смер ном ана ли зом ва ри јан се, при-
ме њен је ЛСД тест кон тра сти ра ња. Ка да је у пи та њу објек тив на ме ра 
ма те ри јал ног бла го ста ња, ре зул та ти ука зу ју на за кљу чак да гру па фа-
кул тет ски обра зо ва них ис пи та ни ка по сти же зна чај но ви ше ско ро ве и од 
гру пе ис пи та ни ка са сред њом шко лом (p < 0,05) и од гру пе ис пи та ни ка 
са за вр ше ном ви шом шко лом (p < 0,05). Што се ти че раз ли ке на објек-
тив ној ме ри ме сто у за јед ни ци, гру па ис пи та ни ка са за вр ше ном ви шом 
шко лом (p < 0,05) као и гру па ис пи та ни ка са за вр ше ним фа кул те том (p 
< 0,01) по сти жу зна чај но ви ше ско ро ве од оних са сред њом шко лом. На 
објек тив ној ме ри емо ци о нал но бла го ста ње, гру па фа кул тет ски обра зо-
ва них ис пи та ни ка (p < 0,01) и гру па ис пи та ни ка с ви шом шко лом (p < 
0,01) по сти же зна чај но ви ше ско ро ве од ис пи та ни ка са сред њо школ ским 
обра зо ва њем.
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Та бе ла 4. Раз ли ке у од но су на сте пен обра зо ва ња ис пи та ни ка на објек тив ним 
и су бјек тив ним ска ла ма упит ни ка Co mQol-A5

Ска ла F-те ст df Ниво знач.
OM: Ма те ри јал но бла го ста ње 3,690 2 0,027
OM: Здра вље 0,166 2 0,847
OM: Про дук тив ност 1,055 2 0,351
OM: Ин тим ност 0,917 2 0,402
OM : Си гур ност 0,905 2 0,407
OM : Ме сто у за јед ни ци 10,175 2 0,000
OM : Емо ци о нал но бла го ста ње 5,815 2 0,004
СM: Ма те ри јал но бла го ста ње 0,353 2 0,703
СM: Здра вље 0,810 2 0,447
СM: Про дук тив ност 0,593 2 0,554
СM: Ин тим ност 1,238 2 0,293
СM : Си гур ност 1,407 2 0,248
СM : Ме сто у за јед ни ци 1,968 2 0,143
СM : Емо ци о нал но бла го ста ње 0,691 2 0,503

За ис пи ти ва ње зна чај но сти раз ли ка на су бјек тив ним и објек тив ним 
ме ра ма упит ни ка Co mQol-A5 из ме ђу гру пе ис пи та ни ка ко ја је у бра ку и 
гру пе ис пи та ни ка ко ја ни је у бра ку, при ме њен је Т-тест за не за ви сне узо-
р ке. До би је ни ре зул та ти ука зу ју на за кљу чак да гру па ис пи та ни ка ко ји 
ни су у брач ној за јед ни ци по сти жу зна чај но ви ше ско ро ве на објек тив ној 
ме ри здра вље (Т = -2,41; p < 0,05) и ме сто у за јед ни ци (Т = -2,46; p < 0,05) 
као и на су бјек тив ним ме ра ма ма те ри јал но бла го ста ње (Т = -2,54; p< 0,05) 
и здра вље (Т = -2,25; p < 0,05). С дру ге стра не, гру па ис пи та ни ка ко ја је 
у бра ку по сти же ви ше ско ро ве на објек тив ној и су бјек тив ној ме ри про-
дук тив ност (Т = 3,32; p < 0,01).

Та бе ла 5. Раз ли ке у од но су на брач ни ста тус ис пи та ни ка на објек тив ним и су-
бјек тив ним ска ла ма упит ни ка Co mQol-A5

Скала F-тест Сте пен сло бо де Ни во знач.
OM: Ма те ри јал но бла го ста ње -0,269 150,000 0,788
OM: Здра вље -2.409 150,000 0,017
OM: Про дук тив ност 3,323 131,864 0,001
OM: Ин тим ност -0,333 150,000 0,740
OM : Си гур ност 1,830 151,000 0,069
OM : Ме сто у за јед ни ци -2,463 151,000 0,015
OM : Емо ци о нал но бла го ста ње 1,753 151,000 0,082
СM: Ма те ри јал но бла го ста ње -2,543 151,000 0,012
СM: Здра вље -2,255 151,000 0,026
СM: Про дук тив ност 2,421 151,000 0,017
СM: Ин тим ност -0,979 151,000 0,329
СM : Си гур ност -1,059 151,000 0,291
СM : Ме сто у за јед ни ци -0,188 151,000 0,851
OM : Емо ци о нал но бла го ста ње -0,425 151,000 0,671
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ДИ СКУ СИ ЈА

Циљ спро ве де ног ис тра жи ва ња био је ис пи ти ва ње раз ли чи тих аспе-
ка та ква ли те та жи во та од ра слих љу ди у Ср би ји као и утвр ђи ва ње мо гу-
ћих раз ли ка по со ци о де мо граф ским обе леж ји ма (го ди не жи во та, сте пен 
обра зо ва ња, брач ни ста тус и пол). Про це на је об у хва ти ла се дам под руч ја 
су бјек тив ног и објек тив ног ква ли те та жи во та: ма те ри јал но бла го ста ње, 
здра вље, про дук тив ност, ин тим ност (бли ски од но си са по ро ди цом и при-
ја те љи ма), си гур ност, бла го ста ње у окви ру за јед ни це (од но си с љу ди ма 
у ши рој за јед ни ци, на при мер у кра ју у ко јем жи ве ис пи та ни ци) и емо-
ци о нал но бла го ста ње – осе ћа ње сре ће [Cum mins 1997].

На ни воу це лог узо р ка, пре ма ис пи та ни ци ма овог ис тра жи ва ња, нај-
ви шим је про це њен ква ли тет жи во та у окви ру под руч ја здра вља, ин тим
но сти, си гур но сти и про дук тив но сти. Де таљ ни је гле да но, ре зул та ти ука-
зу ју на ви ши сте пен објек тив ног и су бјек тив ног ква ли те та жи во та ка да је 
у пи та њу до мен здра вља, од но сно ис пи та ни ци овог ис тра жи ва ња не са мо 
да по ка зу ју ве ћи сте пен за до вољ ства и при да ва ња ва жно сти здра вљу, већ су 
и објек тив но здра ви. Ова кви на ла зи су у скла ду с прет ход ним ис тра жи-
ва њи ма слич не те ме у ко ји ма се здра вље ја вља као би тан фак тор [Vuletić 
i Ivan ko vić 2010; Eu ro fo und 2012; Mar ti nis 2005; Аран ђе ло вић и сар. 2010], 
као и оне ко је по ка жу да здра вље оства ру је нај ве ће ко ре ла ци је са су бјек-
тив ном до бро би ти [De Ne ve 1999] и за до вољ ством жи во том [Pal mo re and 
Lu i kart 1972]. Об ја шње ње за ви сок ни во су бјек тив ног ква ли те та жи во та 
у до ме ну здра вља мо же мо по тра жи ти у на шој ег зи стен ци јал ној не си гур-
но сти ко ја је јед на од ка рак те ри сти ка ста ња у Ср би ји, због че га на зна ча ју 
до би ја ју до ме ни ко ји обез бе ђу ју пу ко пре жи вља ва ње [Петровић и Зо то-
вић 2014]. Објек тив но ви сок ни во здра вља, упр кос чи ње ни ци да је у пи-
та њу од ра сло сред ње до ба ка да се мо гу ја вља ти раз ли чи ти про бле ми 
здрав стве не при ро де, мо же би ти по сле ди ца спе ци фич но сти узо р ка. Тач-
ни је, узо рак је са чи њен ис кљу чи во од град ског ста нов ни штва, при че му 
мо же мо прет по ста ви ти ве ћу до ступ ност здрав стве не за шти те као и ве ћу 
свест о одр жа ва њу свог пси хо фи зич ког ста ња тј. по тен ци јал но ве ћим 
ути ца јем здрав стве не пре вен ци је и про фи лак се.

Та ко ђе, ви ши ни во ква ли те та жи во та, су бјек тив ног и објек тив ног, 
до би јен је и у до ме ну ин тим но сти. При ка за ни на ла зи по кла па ју се с до-
са да шњим ис тра жи ва њи ма у дру гим зе мља ма [Vuletić i Ivan ko vić 2010; 
Wahl et al. 2004; Ka li ter na Li pov čan i Pri zmić-Lar sen 2005] и код нас [Аранђе-
ловић и сар. 2010]. Ва жност со ци јал не око ли не и вла сти тог функ ци о ни-
са ња у со ци јал ним уло га ма, ве зе са бли ским при ја те љи ма, род би ном и 
по ро ди цом не сум њи во има по зи ти ван ути цај на бла го ста ње од ра слих 
осо ба у на шој зе мљи. Об ја шње не за ова кве на ла зе ну ди Еу ро фонд [E u ro-
fo und 2012], ука зу ју ћи на то да љу ди, на ро чи то у зе мља ма у ко ји ма је не за-
до вољ ство жи во том ве ли ко, успе ва ју да ком пен зу ју не за до вољ ство ква-
ли те том свог жи во та пу тем одр жа ва ња по ро дич них од но са. Слич но то ме 
не ки на уч ни ци на во де да у сла би је раз ви је ним зе мља ма со ци ја бил ност 
пред ста вља те мељ бла го ста ња ин ди ви дуе [Li ma and No vo 2006].
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Си гур ност као од ред ни ца ква ли те та жи во та до би је на је и прет ход-
ним сту ди ја ма [Vuletić i Ivan ko vić 2010; Аран ђе ло вић и сар. 2010], али у 
овом кон крет ном ис тра жи ва њу ви сок сте пен објек тив не си гур но сти пред-
ста вља ујед но и охра бру ју ћи и из не на ђу ју ћи по да так, јер је про ти ван 
оче ки ва њи ма за сно ва ним на ра сту ћој сто пи кри ми на ла и ван да ли зма у 
на шој со ци јал ној сре ди ни. Ова кав на лаз ин ди ку је да на ши ис пи та ни ци не 
са мо да се осе ћа ју си гур но у свом до му и за јед ни ци, већ и мир но спа ва ју 
те има ју ни жи сте пен анк си о зно сти. Ме ђу тим, још јед ном мо ра мо узе ти 
у об зир да го во ри мо о од ре ђе ном сло ју љу ди (за по сле них) за ко ји се мо же 
прет по ста ви ти да има ју по вољ ни је усло ве жи во та у од но су на остатак по-
пу ла ци је те са мим тим и по тен ци јал но си гур ни је окру же ње за жи вот, рад 
и раз вој. 

Узи ма ју ћи у об зир раз вој не за дат ке и ка рак те ри сти ке од ра слог до ба, 
пот пу но оче ки ва ни ре зул тат пред ста вља ви сок ква ли тет жи во та у до ме ну 
објек тив не ме ре про дук тив но сти, ко ја и пред ста вља при мар ни раз вој ни 
за да так сред њег до ба [Scha ie and Wil lis 2001]. Већ је по ме ну то да се на 
овај раз вој ни пе ри од гле да као на нај про дук тив ни ји пе ри од за струч ни и 
ства ра лач ки рад, пе ри од бри ге о де ци, оста ре лим ро ди те љи ма, по слу ко јим 
се ба ве и о до бро би ти дру гих у дру штву у ко јем жи ве [Scha ie and Wil lis 2001].

Објек тив но, нај ма њи ни во ква ли те та жи во та до би јен је у обла сти 
ме сто у за јед ни ци. Ова кви по да ци мо гли би се при пи са ти еко ном ским 
пи та њи ма, услу га ма и ин фор ма ци ја ма ко је су оне мо гу ће не те осе ћа ју 
не за шти ће но сти уну тар за јед ни це у ко јој жи ве [Mar ti nis 2005]. По да ци 
го во ре да је уче шће у не пла ће ним во лон тер ским ак тив но сти ма као и сто-
па ре дов них во лон те ра у Ср би ји ма лог про цен та док је сте пен гра ђан ског 
или по ли тич ког уче шћа ис под про се ка за љу де мла ђе од 49 го ди на [E u ro-
fo und 2012]. Прет по став ка је и да све ве ћа мо дер ни за ци ја у ко јој ком пе-
ти ци ја, кон ку рент ност и брз на чин жи во та од но се при мат до во де до све 
ве ће оту ђе но сти и сма ње не же ље ка при пад но сти ши рој дру штве ној за-
јед ни ци. Уко ли ко по ре ди мо с не ка да шњим вре ме ном ка да је дру штве ни 
ак ти ви зам био ма сов но за сту пљен мо же мо ре ћи да је исти све ден на ми-
ни мум. Дејвид Ма јерс [Myers 1999] сма тра да со ци јал на укљу че ност ва ри ра 
у за ви сно сти од ин ди ви ду а ли стич ке или ко лек ти ви стич ке ори јен та ци је. 
Мо жда се мо же ре ћи да је смо ин ди ви ду а ли стич ко дру штво где со ци јал на 
ин вол ви ра ност не пред ста вља ре ле вант ну вред ност.

На да ље, ни зак ни во ква ли те та по ка зан је у обла сти су бјек тив ног ма
те ри јал ног бла го ста ња. На ве де ни на лаз пред ста вља је дан од оче ки ва них, 
те се ла ко дâ об ја сни ти ни ским жи вот ним стан дар дом, тран зи ци јом, гло-
бал ном не си гур но шћу и дру штве ним тур бу лен ци ја ма. Мо же се прет по ста-
ви ти да у овом слу ча ју ма те ри јал но бла го ста ње под ра зу ме ва оси гу ра ва-
ње еле мен тар них сред ста ва за жи вот те за до во ље ња основ них жи вот них 
по тре ба. Ово је упра во раз лог због ко га је ко ре ла ци ја из ме ђу при хо да и 
бла го ста ња ве ћа у си ро ма шни јим зе мља ма [Di e ner et al. 1999]. Нај ма ње 
за до вољ ство сво јим ма те ри јал ним ста њем до би је но је и у дру гим зе мља ма, 
углав ном сла би је раз ви је ним ко је су у си сте му тран зи ци је [Ka li ter na Li pov-
čan i Pri zmić-Lar sen 2005; Li ma and No vo 2006]. 



123

Раз ли ка у ни воу по је ди них аспе ка та ква ли те та жи во та ре ги стро ва на 
је у од но су на све ис пи ти ва не со ци о де мо граф ске ва ри ја бле (мла ђих и 
ста ри јих ис пи та ни ка, са ма ца и осо ба у брач ној за јед ни ци, ин ди ви дуа 
разли чи тог сте пе на обра зо ва ња као и различитог пола). Ка да су у пи та њу 
ста ро сне раз ли ке, мла ђи ис пи та ни ци има ју ква ли тет ни ји жи вот у до ме ни-
ма објек тив ног здра вља, ин тим но сти, при пад но сти за јед ни ци и емо ци о нал-
ног бла го ста ња као и су бјек тив не ин тим но сти што је у скла ду с до са да-
шњим на уч ним от кри ћи ма. Ве ћи на мла дих од ра слих је те ле сно здра ва 
и не обо ле ва од те жих акут них и хро нич них бо ле сти те не ма те ле сних 
смет њи а по тр ђен је и тренд опа да ња за до вољ ства здра вљем с по ра стом 
бро ја го ди на [Mar ti nis 2005]. С дру ге стра не гру па ста ри јих осо ба под-
ло жна је ве ћем ри зи ку за обо ље ва ње од чи та вог ни за раз ли чи тих бо ле сти, 
по го то ву хро нич них, и њи хо во здра вље је објек тив но угро же ни је у од но-
су на мла ђу по пу ла ци ју. Све на ве де но ути че на ква ли тет жи во та, за до вољ-
ство здра вљем и соп стве ну пер цеп ци ју оп штег здрав стве ног ста ња код 
ста ри је гру пе од ра слог до ба у не га тив ном сме ру. 

Што се ти че про це ње ног ви со ког ква ли те та ин тим но сти код мла ђих 
осо ба (и објек тив ног и су бјек тив ног), нај пре се мо ра мо по зва ти на ис тра-
жи ва ња ко ја ука зу ју на ја ча ње осе ћа ја при сно сти у од ра слом ста ро сном 
до бу [Wit hbo urn 1946; Scha ie and Wil lis 2001]. Од но сом с бли ским при ја-
те љи ма нај за до вољ ни је су мла ђе од ра сле осо бе јер су се оса мо ста ли ле и 
фор ми ра ле свој круг бли ских осо ба, а и сек су ал на ак тив ност, пре ма раз-
вој ним гле ди шти ма, је у том раз до бљу жи во та на вр хун цу [Mar ti nis 2005]. 
Та ко ђе, по ред при сних од но са с при ја те љи ма, род би ном и ко ле га ма од 
нај ве ће ва жно сти за од ра сле је сте љу бав ни од нос. Фа за ин тим но сти у овом 
до бу под ра зу ме ва из бор парт не ра и ус по ста вља ње ста бил ни је и ду бље 
ве зе са осо бом су прот ног по ла. Све на ве де не ин тим не ве зе мо гу да де лу-
ју про тек тив но и по ста ју ве ли ки из вор си гур но сти и по др шке што мо же 
би ти узрок ви со ко из ра же не ин тим но сти код мла ђих ис пи та ни ка.

При пад ност за јед ни ци је у су прот но сти са до са да шњим на ве де ним 
сту ди ја ма ко је су по ка за ле да је пер цеп ци ја со ци јал не укљу че но сти зна-
чај но сна жни ја ме ђу ста ри јим ста нов ни штвом [E u ro fo und 2012]. Ре зул та ти 
овог ис тра жи ва ња по ка зу ју да мла ђи по ка зу ју ве ћи сте пен при пад но сти 
за јед ни ци ко ја об у хва та раз ли чи те ак тив но сти и од го вор ност ко је се ти чу 
ши рег дру штве ног окру же ња. Дру штве ни ак ти ви зам, до бри ме ђу људ ски 
од но си и со ци јал не ин тер ак ци је до при но се про спе ри те ту дру штва а чи-
ње ни ца да је та кав вид по на ша ња за сту пљен код по пу ла ци је у сред њем 
до бу ко ја је на вр хун цу сво је про дук тив но сти мо же са мо ре зул ти ра ти 
по зи тив ним ис хо ди ма.

Емо ци о нал но бла го ста ње је сте по след њи у ни зу до ме на где су мла ђи 
ис пи та ни ци по ка за ли ви ши ква ли тет жи во та. У овом пе рио ду се оче ку је 
да је по је ди нац до сти гао емо ци о нал ну зре лост ко ја се огле да кроз емо-
ци о нал ну кон тро лу и ста бил ност. С об зи ром да су мла ди од ра сли у овом 
пе ри о ду већ до сти гли пу ну не за ви сност, они но ве уло ге и за да тке пре-
у зи ма ју с ви со ком ме ром оп ти ми зма, од луч но сти и са мо по у зда ња што 
мо же би ти об ја шње ње за њи хо во зна чај но бо ље емо ци о нал но бла го ста ње. 



Тен ден ци ја ка бо љем рас по ло же њу, ве ћем са мо по у зда њу и оп ти ми стич-
ни јем по гле ду на ис хо де до га ђа ја, ко ји се у окви ру емо ци о нал ног бла го-
ста ња ја вља ју код мла ђих од ра слих, мо же мо об ја сни ти као по сле ди цу 
фа зе ве ли ких про ме на и те жњи ка оства ре њу жи вот них ци ље ва. 

Ка да је у пи та њу гру па ста ри јих ис пи та ни ка, ве ћи ква ли тет жи во та 
до би јен је у до ме ну објек тив ног ма те ри јал ног бла го ста ња. И ако је струч на 
ком пе тент ност и успе шност у по зи ву би тан аспект за до вољ ства жи во том 
мла ђих, сред ња и по зна зре лост спа да ју у нај про дук тив ни ји пе ри од за 
струч ни и ства ра лач ки рад, ка ко је већ по ме ну то. С тим у ве зи до би је но 
је да они при да ју ве ћу ва жност ка ри је ри у од но су на мла ђе ис пи та ни ке 
[Vuletić i Ivan ko vić 2010]. Та ко ђе, по сти за ње и одр жа ва ње успе шно сти у 
свом за ни ма њу спа да у је дан од раз вој них за да та ка овог до ба [Scha ie and 
Wil lis 2001]. Го ди не ис ку ства, сти ца ње угле да и пре по ру ка, као и на пре-
до ва ње на хи је рар хиј ској ле стви ци у ком па ни ја ма до но си ве ћу од го вор-
ност, на пре дак а са мим тим и ве ће ма те ри јал но бла го ста ње. С об зи ром да 
је у пи та њу гру па ис пи та ни ка ко ји су рад но ак тив ни и на про фе си о нал ном 
вр хун цу, прет по став ка је да се по сти за ње мак си мал не ефи ка сно сти и 
екс пер ти зе у до ме ну од ре ђе ног за ни ма ња по ве ћа ва с го ди на ма, а са мим 
тим ра сту и при хо ди ко ји иду уз то што мо же пред ста вља ти об ја шње ње 
за објек тив но ве ће ма те ри јал но бла го ста ње ове гру пе ис пи та ни ка. 

Осо бе раз ли чи тог сте пе на обра зо ва ња зна чај но се раз ли ку ју у по гле-
ду ма те ри јал ног и емо ци о нал ног бла го ста ња и ме ста у за јед ни ци. Као што 
је и оче ки ва но на осно ву ве ћи не до са да шњих ис тра жи ва ња [Ryff et al. 
1999; Wahl et al. 2004; Ta di nac i Lu čev 2010; Mar ti nis 2005; Гр бић и сар. 
2011], раз ли ке углав ном по сто је из ме ђу ис пи та ни ка с нај ни жим ни во ом 
обра зо ва ња и пре о ста ле две гру пе (ви шим и ви со ким обра зо ва њем). Узев ши 
у об зир већ по ме ну те прет по став ке да ви ши сте пен обра зо ва ња по је дин цу 
пру жа ве ћи ра спон мо гућ но сти и до ступ них ре сур са као и бо љи со ци-
јал ни про спе ри тет, ра зу мљи во је што смо до би ли ве ћи сте пен ква ли те та 
жи во та код ви со ко обра зо ва них ис пи та ни ка. Иа ко ис тра жи ва ња по ка зу-
ју да ве ћи при хо ди не ути чу на емо тив но ста ње по је дин ца, ова кви ре зул-
та ти ва же за осо бе с ви со ким при ма њи ма [Kah ne man and De a ton 2010] и 
дру штва ко ја су еко ном ски ста бил на. Код нас, пак, по сто је огра ни че ни 
еко ном ски ре сур си и ни зак жи вот ни стан дард услед че га осо бе с ви шим 
при хо ди ма има ју ма ње ег зи стен ци јал них бри га па им „пу ко пре жи вља-
ва ње” не пред ста вља глав ну пре о ку па ци ју, што мо же зна чај но до при не-
ти це ло куп ном емо тив ном бла го ста њу. На да ље, ви со ко обра зо ва не осо бе, 
прет по ста вља се, за у зи ма ју бит ни је по зи ци је у дру штву, ви ше су по ли-
тич ки и дру штве но ак тив не па са мим тим и по што ва не, јер ви ши сте пен 
обра зо ва ња мо же би ти из вор дру штве ног ста ту са и пре сти жа.

Добије не пол не раз ли ке у овом ис тра жи ва њу иду у ко рист жен ског 
по ла. Же не из ве шта ва ју о објек тив но ви шем ква ли те ту жи во та у до ме ну 
про дук тив но сти те су бјек тив но про це њу ју се бе као здра ви је у од но су на 
му шкар це. Ви ши сте пен про дук тив но сти је за оче ки ва ти, по го то ву у на шем 
дру штву с тра ди ци о нал ним при зву ком, где же на још увек има уло гу сла-
би јег по ла те је њен за да так да во ди ра чу на о по ро ди ци и ку ћи. Раз ли ка 
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у до при но су кућ них по сло ва из ме ђу му шка ра ца и же на у Ср би ји је ве ли-
ка [E u ro fo und 2012]. Уко ли ко је же на глав ни вр ши лац кућ них по сло ва, 
ис пу ња ва оста ле по ро дич не оба ве зе, а уз то је и за по сле на с ма лим про-
цен том сло бод ног вре ме на, мо же се раз у ме ти на ве де на ви со ка про дук тив-
ност овог по ла. Што се ти че здра вља, жен ски пол у на шем ис тра жи ва њу, 
не са мо да ви шим про це њу је ва жност здрав стве ног ста ту са, већ је и за до-
вољ ни ја њи ме, што ре зул ти ра ви со ким ква ли те том жи во та у овом до ме-
ну. И ако не ка ис тра жи ва ња по ка зу ју ве ћу ве ро ват но ћу ја вља ња фи зич ких 
симп то ма и акут них бо ле сти код же на, му шкар ци ипак по се ду ју ве ћи 
ри зик ка хро нич ним и жи вот но угро жа ва ју ћим бо ле сти ма [Ri e ker and Bird 
2005]. С тим у ве зи до би је но је да осо бе ко је па те од хро нич них бо ле сти 
има ју ма ње за до вољ ство жи во том уоп ште [Јаредић и сар. 2014]. Дру го 
об ја шње ње се од но си на чи ње ни цу да же не че шће по се ћу ју здрав стве не 
уста но ве и ви ше во де ра чу на о свом здрав стве ном ста њу [Ma cintyre et al. 
1996]. На овај на чин успе ва ју да одр же сво је здрав стве но ста ње и пре ве-
ни ра ју по тен ци јал не ве ће ду го трај не ком пли ка ци је. Све на ве де но мо же 
резултова ти ве ћим су бјек тив ним до жи вља јем ква ли те та жи во та у до ме ну 
здра вља код жен ског по ла. 

У ис пи ти ва њу раз ли ке ква ли те та жи во та осо ба ко је ни су у бра ку и 
оних ко је је су, до би је ни су крај ње нео че ки ва ни ре зул та ти. За објек тив не 
ди мен зи је здра вља, ме ста у за јед ни ци као и су бјек тив них ме ра ма те ри јал-
ног бла го ста ња и по но во здра вља, по ка зан је ви ши ква ли тет жи во та код 
ис пи та ни ка ко ји ни су у брач ној за јед ни ци. Ова кви ре зул та ти ни у ком 
слу ча ју не по ду да ра ју се с до са да шњим ис тра жи ва њи ма ко је по ка зу ју да 
су осо бе у бра ку бо љег пси хич ког и фи зич ког здра вља [Stut zer and Frey 
2006; Sha pi ro and Keys 2008], срећ ни ји су и за до вољ ни ји сво јим жи во том 
[Go ve et al. 1990; In gle hart 1990, пре ма: Keh ne man et al. 1999; Wahl et al. 2004; 
Ta di nac i Lu čev 2010; Пе тров и сар. 2011] те по се ду ју ге не рал но ве ћи ни во 
ква ли те та жи во та [Camp bell et al. 1976]. Ипак, ка ко је већ по ме ну то по сто-
је ис тра жи ва ња ко ја иду у ко рист са ма ца и по ка зу ју њи хо ву ве ћу су бјек тив-
ну до бро бит [Li ma and No vo 2006]. Је ди на ди мен зи ја ква ли те та жи во та 
за ко ју је брач ни ста тус ре ги стро ван као зна ча јан у на шем ис тра жи ва њу 
је сте про дук тив ност. Ма јерс [Myers 1999] кон ста ту је да брак по је дин ца 
ста вља у уло гу парт не ра и ро ди те ља. По сма тра но из ове пер спек ти ве, 
ови по је дин ци мо ра ју да бри ну о сво јој де ци, по слу ко ји ра де а ујед но има-
ју од ре ђе ну од го во р ност пре ма су пру жни ку. На да ље, овај пе ри од жи во та 
на зи ва још и „шкри пац сред ње ге не ра ци је” јер по ред де це и су пру жни ка, 
сре до веч ни љу ди мо ра ју да бри ну и о сво јим ста ри јим ро ди те љи ма [Scha ie 
and Wil lis 2001]. Ако узме мо у об зир све оба ве зе су пру жни ка, бри гу о оста-
лим чла но ви ма по ро ди це, про фе си о нал не пре о ку па ци је и ма ло сло бод ног 
вре ме на, ра зу мљив је ве ћи сте пен про дук тив но сти ове гру пе ис пи та ни-
ка. С дру ге стра не, из у зет но су ин те ре сант ни до би је ни по да ци да сам ци 
оце њу ју ви ши ни во ква ли те та жи во та, не са мо у до ме ну здра вља већ и у 
до ме ни ма ма те ри јал ног бла го ста ња и ме ста у за јед ни ци. Ако се осло ни-
мо на прет по став ку да осо бе ко је ни су у бра ку, не ма ју до дат них нов ча них 
из да та ка осим за за до во ље ње соп стве них по тре ба, и то ме при до да мо 
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чи ње ни цу да су сви ис пи та ни ци овог ис тра жи ва ња за по сле ни, он да ова-
кви на ла зи ни су нео че ки ва ни. Што се ме ста у за јед ни ци ти че, оно се мо же 
ту ма чи ти кроз при зму сло бод ног вре ме на ко је сам ци има ју и ко је мо гу 
по све ти ти сво јем окру же њу и дру штве ном ак ти ви зму. На ве де но мо же 
би ти по сле ди ца ком пен за ци је не до стат ка по ро дич них и брач них оба ве за. 
Та ко ђе, не ки ау то ри на во де да сам ци по се ду ју ве ћи ни во со ци јал ног до-
при но са у од но су на по је дин це ко ји су у бра ку [Li ma and No vo 2006]. Прет-
по став ка за све ве ћи број са ма ца, по го то ву у по пу ла ци ји мла ђег сред њег 
до ба, је сте све ма сов ни је шко ло ва ње по је ди на ца, по ве ћа но ин ве сти ра ње 
у про фе си о нал ну ка ри је ру, као же ља за очу ва њем отво ре ног пу та за бу-
дућ ност и мо гућ ност че шће про ме не парт не ра за за јед нич ки жи вот. И 
ов де тре ба ис та ћи за по сле ност ис пи та ни ка овог ис тра жи ва ња, због че га 
аспи ра ци ја, ам би ци ја, тен ден ци ја ка по сти за њу про фе си о нал ног успе ха, 
зна чај ма те ри јал ног бла го ста ња и ин ве сти ра ње у сво ју ка ри је ру мо гу 
од не ти при мат у од но су на оста ле до ме не жи во та мла ђих, те ста ви ти сту-
па ње у брак, као раз вој ни за да так, у дру ги план. Ка ко Мирјана Бо бић [Бо-
бић 2003] на во ди, брач на спрем ност као и те жња да се фор ми ра по ро ди-
ца убу ду ће ће за ви си ти од ин ди ви ду ал них од лу ка, а оне ће про из и ћи из 
од ме ра ва ња ин ди ви ду ал них ре сур са и број них огра ни ча ва ју ћих фак то ра. 
Мла ди све ви ше по ста ју осло бо ђе ни дру штве них сте га, оче ки ва ња и оби-
ча ја те су у по зи ци ји да са ми би ра ју на чин жи во та ко ји во де што ре зул ти ра 
по ра стом бро ја са ма ца и од ла га њем сту па ња у брак.

Спро ве де но ис тра жи ва ње мо же пру жи ти ко ри стан увид у не ке аспек-
те кон струк та ква ли те та жи во та те да ти смер ни це за да ља ис тра жи ва ња. 
На ве де ни по да ци има ју прак тич не им пли ка ци је ва жне за осми шља ва ње 
и им пле мен ти ра ње про гра ма за уна пре ђе ње сла бих до ме на ква ли те та 
жи во та од ра слих али и пре вен тив них про гра ма ко ји би на том ни воу одр-
жа ва ли већ по стиг ну те ви ше ква ли те те жи во та. Ис тра жи ва ња по ка зу ју 
да осо бе ко је су срећ не и за до вољ не сво јим жи во том има ју бо ље од но се 
с око ли ном, бо ље ис пу ња ва ју рад не и по ро дич не уло ге, емо ци о нал но су 
ста бил ни ји и бо ље под но се стрес на по слу и ван ње га [Ka li ter na Li pov čan 
i Pri zmić-Lar sen, 2005]. Ова ква и слич на ис тра жи ва ња та ко ђе нам пру жа ју 
кон крет не по дат ке о од ре ђе ним обла сти ма ква ли те та жи во та, на осно ву 
че га мо же мо утвр ди ти на ше тре нут но ста ње и би ти све сни на ко јим до-
ме ни ма мо ра мо да по ра ди мо као по је дин ци али и као це ло куп но дру штво. 
Пра ће ње ни воа ква ли те та жи во та и по ре ђе ње ре зул та та с по да ци ма из 
дру гих зе ма ља омо гу ћи ли би от кри ва ње не по вољ них окол но сти ко је би 
мо гле би ти из вор не за до вољ ства ши рег дру штве ног кру га, што би по тен-
ци јал но мо гло угро зи ти пси хо фи зич ко здра вље по је дин ца, али и укуп ну 
дру штве ну кли му.

ЗА ХВАЛ НОСТ

Ру ко пис је на стао у окви ру про јек та „Ефек ти ег зи стен ци јал не не си-
гур но сти на по је дин ца и по ро ди цу у Ср би ји” (бр. 179022), ко ји фи нан си ра 
Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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SUM MARY: The main pur po se of this re se arch was te sting the qu a lity of li fe in 
adults in Ser bia. In or der to ob tain a mo re de ta i led pic tu re, the so ci o de mo grap hic cor re-
la tes of qu a lity of li fe we re exa mi ned. The sam ple in clu ded 153 par ti ci pants of both 
gen ders, aged 30-50 with dif fe rent pro fes si o nal qu a li fi ca ti ons. The re se arch in vol ves both 
ob jec ti ve and su bjec ti ve eva lu a tion of qu a lity of li fe in se ven do ma ins: ma te rial well-be ing, 
he alth, pro duc ti vity, in ti macy, sa fety, well-be ing in si de a lar ger com mu nity and emo ti o nal 
well-be ing. For the pur po se of the re se arch an adap ted ver sion of the in stru ment Co mQol 
(Com pre hen si ve Qu a lity of Li fe Sca le, Adult, fifth edi tion, Cum mins, 1997) was used. 
The hig hest le vel was esti ma ted in are as such as in ti macy, he alth, sa fety and pro duc ti vity 
whe re as the lo west le vel out ca me for ma te rial well-be ing and con tent with a pla ce in a 
com mu nity. Re sults al so show sig ni fi cant dif fe ren ces in qu a lity of li fe among cer tain 
so cio-de mo grap hic gro ups, ma inly bet we en youn ger and ol der, exa mi ne es of dif fe rent 
gen ders, edu ca ti o nal de gre es and ma ri tal sta tu ses. Gi ven re sults pro vi de gu i de li nes 
for fu tu re re se ar ches of qu a lity of li fe in Ser bia, the re fo re they are prac ti cal im pli ca ti ons 
im por tant for de sig ning and im ple men ting of pro gram mess for advan ce ment of we ak 
do ma ins in li fe qu a lity for adults, be si de the pre ven ti ve pro gram mes which wo uld ma in tain 
hig her qu a lity le vels of li fe al ready ac hi e ved. 
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Ин сти тут еко ном ских на у ка
Змај Јо ви на 12, Бе о град, Ср би ја 

СА ЖЕ ТАК: У ра ду су раз ма тра ни еко ном ски и прав ни аспек ти из бе-
глич ке кри зе на ста ле због ра та у Си ри ји. Циљ ра да је сте да по ка же ком-
плек сност про бле ма из бе глич ке кри зе на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је. 
По че так ис тра жи ва ња об у хва та ана ли зу из бе глич ке кри зе у Ср би ји ко ја се 
од но си на број из бе гли ца ко ји су из ра зи ли на ме ру да тра же азил и струк ту-
ру из бе гли ца према зе мљи по ре кла. На кон то га, про це њен је део ди рект них 
тро шко ва др жа ве као и укуп на по тро шња из бе гли ца при про ла ску кроз 
Ср би ју у 2015. го ди ни. Иден ти фи ко ва ни су тро шко ви ко ји се на ла зе у опе-
ра тив ном пла ну Вла де Ре пу бли ке Ср би је, тро шко ви при хват них и ази лант-
ских цен та ра, као и из во ри фи нан си ра ња ди рект них тро шко ва. До дат но је 
ана ли зи ран За кон о ази лу у свим зе мља ма бив ше Ју го сла ви је и утвр ђе не 
су тач ке кон вер ген ци је и ди вер ген ци је у овим за ко ни ма.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Из бе глич ка кри за, тро шко ви, За кон о ази лу, Ср би ја
JEL КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА: J15, K37

Ма ке до ни ја, Ср би ја, Хр ват ска и Сло ве ни ја би ле су на тран зит ној 
ру ти ка зе мља ма За пад не Евро пе за из бе гли це1 из Си ри је, Ав га ни ста на и 
Ира ка. У раз ви је не зе мље ЕУ при сти гло је ви ше од јед ног ми ли о на ре ги-
стро ва них из бе гли ца у 2015. го ди ни. Због то га Џ. Ха ген-Цан кер и Р. Ма лет 
на во де да се 2015. го ди на мо же на зва ти и го ди ном „европ ске ми грант ске 
кри зе” [Ha gen-Zan ker и Mal lett 2016]. Тра ја ње ра та у Си ри ји до ве ло је до 

1 Пре ма на во ди ма УН ХЦР-а, из бе гли це су осо бе ко је на пу шта ју ра том за хва ће не 
те ри то ри је, док су ми гран ти осо бе ко је на пу шта ју сво ју зе мљу ра ди бо љег жи вот ног стан-
дар да [UN HCR 2016].



нај ве ћег кре та ња из бе гли ца и ми гра на та у Евро пу од Дру гог свет ског ра та, 
што је до ве ло и до про ду бљи ва ња из бе глич ке кри зе. 

Циљ ра да је сте да по ка же ком плек сност про бле ма из бе глич ке кри зе 
и да по ку ша да осве тли ово пи та ње из еко ном ског и прав ног угла. По мо ћу 
по да та ка за Ср би ју из ра чу нат је део укуп них тро шко ва др жа ве као и про-
сеч ни днев ни тро шко ви из бе гли ца при про ласку кроз Ср би ју. До дат но, 
ана ли зи ран је За кон о ази лу у свим зе мља ма бив ше Ре пу бли ке Ју го сла ви је 
и утвр ђе не су тач ке кон вер ген ци је и ди вер ген ци је у овом За ко ну. На ше 
ис тра жи ва ње те ме љи се на сле де ћим хи по те за ма:

– Ду же за др жа ва ње из бе гли ца на те ри то ри ји Ср би је ути че на по ве ћа-
ну по тро шњу др жа ве у ко јој се на ла зе.

– Из бе гли це, тра жи о ци ази ла и ли ца под суб си ди јар ном за шти том има-
ју јед на ка пра ва као и ре зи ден ти у Ма ке до ни ји, Ср би ји и Хр ват ској 
за раз ли ку од Сло ве ни је, Бо сне и Хер це го ви не и Цр не Го ре.
У 2015. го ди ни кроз Ср би ју је про шло 579.518 из бе гли ца [КИРС 2015б], 

што је ви ше од 35 пу та не го у 2014. го ди ни. Пре ма из ве шта ју ОЕЦД-а 
[O ECD 2015а] ази лан ти из Си ри је, Ира ка и Ав га ни ста на углав ном ко ри-
сте пут пре ко ис точ ног Ме ди те ра на и За пад ног Бал ка на. Овај пут та ко ђе 
ко ри сте ази лан ти из Па ки ста на, ми грант ске гру пе из не ких африч ких зе-
ма ља, као и љу ди ко ји на пу шта ју те ри то ри ју За пад ног Бал ка на.

Дел Кар пио и Ваг нер ис тра жу ју ути цај си риј ских из бе гли ца на тр жи-
ште ра да Тур ске, ис ти чу ћи да је ути цај хе те ро ген [Del Car pio и Wag ner 2015]. 
Ис тра жи ва њем ути ца ја из бе глич ке кри зе на за по сле ност А. Кон стант пру-
жа од го вор на пи та ње да ли ми гран ти пре у зи ма ју рад на ме ста ло кал ном 
ста нов ни штву [Con stant 2014]. На осно ву ис тра жи ва ња за сно ва них на по-
да ци ма до шло се до за кључ ка да ми гран ти, не за ви сно од ни воа обра зо ва ња, 
на кра так рок не ути чу зна чај но на до ма ћу за по сле ност, док је ду го роч но 
ре зул тат при су ства ми гра на та по ве ћа на за по сле ност [Con stant 2014].

Ути цај на ми гра ци је и ми гран те у Евро пи, Ко лер и сар. ана ли зи ра ли 
су са аспек та тр жи шта ра да и со ци јал не по ли ти ке и у ре ги о нал ном кон-
тек сту [Ko e hler et al. 2010]. У окви ру ОЕЦД [2015б] ана ли зе ути ца ја из бе-
глич ког та ла са на европ ске при вре де, по себ но се раз ма тра ју еко ном ски ефек-
ти при ли ва из бе гли ца на јав не фи нан си је и тр жи ште ра да. Ајар и сар. 
на во де да је скром но по ве ћа ње ра ста бру то до ма ћег про из во да (БДП-а) 
ма кро е ко ном ски учи нак из бе глич ког та ла са на кра так рок, али сред њо-
роч но и ду го роч но по сма тра но, ути цај из бе глич ке кри зе за ви си од на чи на 
ин те гра ци је у тр жи ште ра да [Aiyar et al. 2016].

А. Ал ба сам ис тра жу је фак то ре ко ји спре ча ва ју или успо ра ва ју ус по-
ста вља ње за јед нич ког ре ше ња зе ма ља ЕУ за из бе глич ку кри зу, по себ но 
на гла ша ва ју ћи де мо граф ске фак то ре и еко ном ске ко ри сти ми гра ци ја у Евро-
пи [Al bas sam 2015]. Ли по вац и Ђу рић [2015] ана ли зи ра ју глав не раз ло ге 
и основ не ка рак те ри сти ке ак ту ел не из бе глич ке кри зе и ука зу ју на мо гу ће 
им пли ка ци је по без бед но сну ди на ми ку из ме ђу др жа ва кроз ко је про ла зи 
ми грант ска ру та. Ак ту ел ну из бе глич ку кри зу са без бед но сног аспек та 
про у ча ва ју и дру ги ау то ри [Tadić i dr. 2016; Ta ta lo vić i Mal nar 2015; La lić 
i dr. 2015].
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Рад се са сто ји од пет це ли на. У пр вом де лу су да та увод на раз ма тра-
ња и пре глед ли те ра ту ре. У дру гом де лу да та је ана ли за по да та ка ко ји су 
ко ри шће ни при ли ком про ра чу на тро шко ва, иза зва них из бе глич ком кри-
зом, у Ре пу бли ци Ср би ји. У тре ћем де лу раз мо тре ни су еко ном ски, а у че-
твр том прав ни аспек ти из бе глич ке кри зе. Пе ти део ра да са др жи за кључ на 
раз ма тра ња.

АНА ЛИ ЗА ПО ДА ТА КА ЗА ИЗ БЕ ГЛИЧ КУ КРИ ЗУ У СР БИ ЈИ

Ана ли за из бе глич ке кри зе у Ср би ји од но си се на број из бе гли ца ко ји 
су из ра зи ли на ме ру да затра же азил у Ср би ји и струк ту ру из бе гли ца по 
зе мљи по ре кла. По да ци су пре у зе ти од Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми-
гра ци је Ре пу бли ке Ср би је (КИРС), Ми ни стар ства уну тра шњих по сло ва 
Ре пу бли ке Ср би је (МУП), Ми ни стар ства за рад, за по шља ва ње, бо рач ка 
и со ци јал на пи та ња Вла де Ре пу бли ке Ср би је (МИ НРЗС), Цр ве ног кр ста, 
Бан ке По штан ска ште ди о ни ца (БПШ), Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку 
(РЗС); ре ле вант них ме ђу на род них ор га ни за ци ја (УН ХЦР, ИОМ (енгл. 
In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Mi gra tionIO M) и дру ге); про це на екс пе ра та 
из не вла ди них ор га ни за ци ја ко је ра де на те ре ну (Гру па 484, Цен тар за 
за шти ту и по моћ тра жи о ци ма ази ла /ЦЗПТА/ и дру ге); и из ја ва др жав них 
зва нич ни ка да тих у ме ди ји ма.

Гра фи кон 1. Број из бе гли ца ко ји су из ра зи ли на ме ру да затра же азил  
у Ср би ји у 2015. го ди ни 

Из вор по да та ка: [КИРС 2015б]

На Гра фи ко ну 1 је при мет но да се у Ср би ји број из бе гли ца зна чај ни је 
по ве ћао од ју ла ме се ца 2015. го ди не. При лив из бе гли ца се ин тен зи ви рао 
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од по чет ка ок то бра и на ста вљен је но вем бра и де цем бра 2015. го ди не, као 
и ја ну а ра и фе бру а ра 2016. го ди не [КИРС 2015б]. Са мо у ок то бру 2015. 
го ди не преко те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је про шло је 180 хи ља да тра-
жи ла ца ази ла.

Гра фи кон 2. Струк ту ра из бе гли ца по зе мљи по ре кла 2015. vs. 2014. го ди не (%)
Из вор по да та ка: [UN HCR 2014; КИРС 2015б]

На Гра фи ко ну 2 пред ста вље на је струк ту ра из бе гли ца по зе мљи по-
ре кла у 2014. и 2015. го ди ни, а ко ји су про шли те ри то ри јом Ре пу бли ке 
Ср би је. У 2015. го ди ни ме ња се струк ту ра из бе гли ца према зе мљи по ре кла 
у од но су на 2014. го ди ну. До ми нан тан део из бе глич ке по пу ла ци је 2014. 
и 2015. го ди не чи не љу ди из Си ри је и то 59% и 52%, ре спек тив но. У 2014. 
и 2015. го ди ни, из Ав га ни ста на је 18% и 28% из бе гли ца, ре спек тив но. Из 
Со ма ли је 4,3%, Ира ка и Па ки ста на 1,7% у 2014. го ди ни. На по ме ни мо да 
пре ма УН ХЦР-у2 по сто је са мо по да ци за кључ но са 31. ок то бром 2015. 
го ди не, та ко да не ма по да та ка до кра ја 2015. Сто га су за 2015. го ди ну ко ри-
шћени по даци Ко ме са ри ја та за из бе гли це и ми гра ци је Ре пу бли ке Ср би је 
[КИРС 2015б]. Да кле, у 2015. по сле из бе гли ца из Си ри је и Ав га ни ста на до-
ми нант ну гру па ци ју чи не из бе гли це из Ира ка (13%), док на оста ле от па да 
око 7%.

2 На по ме ни мо да УН ХЦР има по дат ке за це лу 2014. го ди ну. Ме ђу тим по да ци за 2015. 
го ди ну до ступ ни су са мо до но вем бра 2015, ка да је реч о бро ју тра жи ла ца ази ла у Ср би ји, 
док су, ка да је у пи та њу по пу ње ност при хват них цен та ра, до ступ ни по да ци за кључ но са 
сеп тем бром 2015. го ди не.

134



ЕКО НОМ СКИ АСПЕК ТИ ИЗ БЕ ГЛИЧ КЕ КРИ ЗЕ У СР БИ ЈИ

Укуп ни тро шко ви др жа ве иза зва ни из бе глич ком кри зом по де ље ни 
су на ди рект не и ин ди рект не, као на Сли ци 1. У ди рект не тро шко ве ко је смо 
мо гли да иден ти фи ку је мо спа да ју тро шко ви ко ји се на ла зе у опе ра тив ном 
пла ну Вла де Ре пу бли ке Ср би је [МИНРЗС 2015] и у њих спадају: тро шко-
ви др жа ве Ср би је, тро шко ви Цр ве ног кр ста и оста ле до на ци је вла да и 
ор га ни за ци ја. У ди рект не тро шко ве та ко ђе спа да ју и тро шко ви: при хват них 
и ази лант ских цен та ра, хра на, во да и хи ги је на, обу ћа и оде ћа, про ши ри ва-
ње ка па ци те та по сто је ћих цен та ра и адап та ци ја но вих цен та ра. Из во ри 
фи нан си ра ња ди рект них про це ње них тро шко ва су: Вла да Ре пу бли ке 
Ср би је, до на ци је стра них вла да, Цр ве ни крст, УН ХЦР, Ка ри тас и дру ги. 
Нео б у хва ће ни ди рект ни тро шко ви од но се се на ин ди ви ду ал не до на ци је 
фи зич ких и прав них ли ца, во лон те р ски рад, ак тив ност по је ди них цен та ра, 
тро шко ве град ње при хват ног цен тра код Бу ја нов ца, до дат не до на ци је 
хра не, ка ба ни ца, ша то ра и слич но, чи шће ње зо не где су бо ра ви ле из бе-
гли це на гра ни ци са Хр ват ском, тро шко ве из град ње кам па код Су бо ти це, 
тро шко ве цен та ра код ма ђар ске гра ни це ко ји су у функ ци ји, тро шко ве 
ин фо пунк то ва, штам па ња фла је ра, ра ди о ни це за де цу, до на ци је пред у зе ћа 
и по је ди на ца. У ин ди рект не (опо р ту ни тет не) тро шко ве спа да ју: ште та од 
бло ка де гра ни ца са Хр ват ском и Ма ђар ском, тро шко ви ко му нал них слу-
жби, тро шко ви ле ка ра, тро шко ви по ли ца ја ца, во лон тер ски рад и дру го. 
Ин ди рект не тро шко ве тре ба ло би иден ти фи ко ва ти на те ре ну и про це ни-
ти, што би зах те ва ло те мељ ни је ис тра жи ва ње, сто га су на ше про це не тро-
шко ва у Ср би ји кон зер ва тив не. Илу стра ци је ра ди, при чи ње на ште та због 
за сто ја у роб ној раз ме ни и бло ка де гра ни ца са Хр ват ском и Ма ђар ском 
за Србију би мо гла да из но си неколико де се ти на ми ли о на евра, али ју је 
те шко про це ни ти. На при мер, на днев ном ни воу роб на раз ме на са Хр ват-
ском је из ме ђу 1 и 1,5 ми ли о на евра [РЗС 2015].

Сли ка 1. Струк ту ра тро шко ва иза зва них из бе глич ком кри зом у Ср би ји
Из вор: [Ау тор ски при каз]
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Без те рен ског ис тра жи ва ња ни је би ло мо гу ће де таљ ни је про це ни ти 
еко ном ске ефек те из бе глич ке кри зе у Ср би ји, но ипак смо ус пе ли да про-
це ни мо је дан део ди рект них тро шко ва за Ср би ју, ко ји се кре ћу око 30 ми-
ли о на евра у 2015. го ди ни. На и ме, до сре ди не ле та (јул 2015. го ди не) го то-
во је ди ни ди рек тан тро шак на из бе гли це био је ве зан за ази лант ске цен тре 
(ви де ти гра фи кон 3), док су из бе гли це са ме фи нан си ра ле оста ле тро шко ве. 
Сто га се на ша про це на ди рект них тро шко ва пре вас ход но од но си на тро-
шко ве од ју ла 2015. го ди не ка да се бе ле жи нај ве ћи део тро шко ва на из бе гли-
це. Ме ђу тим, под се ћа мо да ни су сви тро шко ви (нео б у хва ће ни ди рект ни 
и ин ди рект ни) укљу че ни у ову про це ну. Нај ве ћи тро шак ази лант ских цен-
та ра за бе ле жен је у ја ну а ру 2015. го ди не (та да је и по пу ње ност цен та ра 
би ла око 16%), и кре тао се око 31 хи ља ду евра, док је нај ма њи тро шак био 
у сеп тем бру 2015. го ди не (та да је по пу ње ност цен та ра би ла 5%) и из но сио је 
6,5 хи ља да евра. Тро шак ази лант ских цен та ра смо про ра чу на ли на осно-
ву по да та ка ко је смо до би ли од за по сле них у Цен тру за за шти ту и по моћ 
тра жи о ци ма ази ла и на осно ву УН ХЦР по да та ка о по пу ње но сти пет стал-
них3 ази лант ских цен та ра у Ср би ји у 2015. го ди ни.

Гра фи кон 3. Про це ње ни ме сеч ни тро шко ви у ази лант ским цен три ма у  
Ср би ји 2015. го ди не, (у €)

Из вор: [Ау тор ски про ра чун на осно ву УН ХЦР и ЦЗПТА по да та ка]

На по ме ни мо да је уо че на сле де ћа тен ден ци ја: што се ви ше тро ши на 
из бе гли це, то ће њи хо ва лич на про сеч на днев на по тро шња би ти ма ња. 
До дат но, што се из бе гли це ду же за др жа ва ју у Ср би ји, то ће по је ди нач на 

3 Ба ња Ко ви ља ча, Бо го ва ђа, Сје ни ца, Ту тин и Кр ња ча
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про сеч на днев на по тро шња би ти ма ња, а тро шак (др жа ве, до на то ра, по-
је ди на ца) на њих би ти ве ћи. На и ме, ми смо ус пе ли да про це ни мо и укуп ну 
по тро шњу из бе гли ца ко је су про шле кроз те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је 
у 2015. го ди ни. Сто га, укуп на по тро шња ни је ма ња од 20 ми ли о на евра за 
це лу 2015. го ди ну. Укуп ни тран сфер нов ца пре ко Ве стерн Уни он (We stern 
Union) је по ве ћан за 21% у тре ћем квар та лу 2015. го ди не у од но су на исти 
пе ри од прет ход не го ди не [БПШ 2015]. Ме ђу тим, део овог по ве ћа ња ве ро-
ват но се мо же при пи са ти тран сфе ри ма ре зи де на та Ре пу бли ке Ср би је. Ипак, 
нај ве ћи део по ве ћа ња укуп ног тран сфе ра нов ца од ла зи на тран сфе ре 
из бе гли ца. Тре ба ло би има ти на уму да су из бе гли це мо гле ово ли ко да тро-
ше баш због тога што су би ли огра ни че ни за ко ном да оста ју мак си мал но 
три да на у Ср би ји. Та ко ђе, мо же се прет по ста ви ти да је део лич не днев не 
по тро шње из бе гли ца ре а ли зо ван у окви ру „си ве” еко но ми је, но без те рен-
ског ис тра жи ва ња ни је мо гу ће про це ни ти та чан удео „си ве” еко но ми је.

Мо гу ће је прет по ста ви ти да ће не ке зе мље на Бал кан ској ру ти за и ста 
има ти ко ри сти од про ла ска из бе гли ца њи хо вом те ри то ри јом, на кра так рок. 
Ш. Ајар и сар. ус пе ли су да про це не фи скал не тро шко ве тра жи ла ца ази ла 
у Хр ват ској и Ср би ји4, као и за оста ле европ ске зе мље. У пе ри о ду 2014–2016, 
фи скал ни тро шак (у про цен ти ма БДП-а) тра жи ла ца ази ла у Хр ват ској је 
0,002; 0,09 и 0,11, док је у Ср би ји 0,00; 0,06 и 0,10 ре спек тив но [Aiyar et al. 
2016]. Ова ана ли за по ка зу је да хи по те за о ду жем за др жа ва њу из бе гли ца 
на те ри то ри ји не ке зе мље и по ве ћа ној по тро шњи др жа ве у ко јој се на ла зе 
из бе гли це, не мо же би ти од би је на. 

ПРАВ НИ АСПЕК ТИ ИЗ БЕ ГЛИЧ КЕ КРИ ЗЕ

Да би смо до кра ја са гле да ли еко ном ске аспек те мо гу ћег остан ка не ког 
де ла из бе глич ке по пу ла ци је на бал кан ској те ри то ри ји, по треб но је по ћи 
од За ко на о ази лу у сва кој зе мљи. Бар бе рић на во ди да је у Хр ват ској на 
сна зи За кон о ази лу из 20075. го ди не [Barberić 2015]. Сли чан За кон о ази лу 
ва жи у Ср би ји та ко ђе од 2007. го ди не, у Цр ној Го ри и Сло ве ни ји од 2006, 
у Ма ке до ни ји од 2013.6 го ди не и у Бо сни и Хер це го ви ни од 2016. го ди не. 
У та бе ли 1 су су ми ра не кон вер гент не обла сти из За ко на о ази лу за ли ца 
ко ја тра же азил, из бе гли це и ли ца под суб си ди јар ном за шти том за сва ку 
зе мљу бив ше Ју го сла ви је, и за основ не жи вот не ства ри као што су: сме штај, 
рад, здрав стве на за шти та, обра зо ва ње, со ци јал на за шти та, бес плат на прав-
на по моћ, сло бо да ве ро и спо ве сти и вер ског вас пи та ва ња де це, спа ја ње 
по ро ди це и одр жа ва ње је дин ства по ро ди це, по моћ при ин те гра ци ји у 
дру штво. 

4 Кон та ки ра ли смо ау то ре ММФ пу бли ка ци је 24. фе бру а ра 2016. го ди не, и ре че но нам 
је да су про ра чун фи скал ног тро шка на име тра жи ла ца ази ла (у % БДП-а) на пра ви ли са мо 
за зе мље за ко је су има ли по дат ке. Не до ста так по да та ка је раз лог за што не ма мо про ра чун за 
оста ле бал кан ске зе мље.

5 Ко ри сти ли смо ен гле ску вер зи ју За ко на из 2010. го ди не.
6 Ко ри сти ли смо ен гле ску вер зи ју За ко на из 2013. го ди не.



Та бе ла 1. Тач ке сла га ња у За ко ну о ази лу за зе мље бив ше Ју го сла ви је

Пра во на … Бо сна и 
Хер це го ви на Хр ват ска Ма ке до ни ја Цр на Го ра Ср би ја Сло ве ни ја 

Сме штај 
став Б: чл. 34; 
пар. VI: чл. 76, 

78

став II, 
чл. 29, 38, 

42

погл. VI: чл. 
48; пар. II: чл. 

52, 59

чл. 25, 29, 
44, 55

пар. VI: 
чл. 39, 44

пар. III: чл. 43, 
45; пар. IV: чл. 47

Рад пар. VI: чл. 62, 
76, 78

став II, чл. 
29, 36, 43

погл. VI: чл. 48, 
пар. II: чл. 56 чл. 44, 46 пар. VI: 

чл. 43

пар. III: чл. 43, 
46a; пар. IV: 

чл. 47
Здрав стве на 

не га 
пар. VI: чл. 62, 

76, 78
став II, чл. 
29, 31, 44

погл. VI: чл. 48, 
пар. II: чл. 54

чл. 29, 44, 
55

пар. VI: 
чл. 40

пар. III: чл. 43, 
46; пар. IV: чл. 47

Основ но 
и сред ње 

обра зо ва ње 

пар. VI: чл. 62, 
76, 78

став II, 
чл. 29, 32, 

45

погл. VI: 
чл. 64

чл. 29, 44, 
55

пар. VI: 
чл. 41

пар. III: чл. 43 
(са мо основ но 
обра зо ва ње); 
пар. IV: чл. 47

Со ци јал на 
за шти та 

пар. VI: чл. 62, 
76, 78

став II, 
чл. 40, 49 — чл. 29, 45, 

55
пар. VI: 
чл. 41 —

Фи нан сиј ска 
по др шка — став II, 

чл. 33 пар. II: чл. 53 чл. 29 пар. VI: 
чл. 39 пар. III: чл. 43

Бес плат на 
прав на по моћ 

пар. VI: чл. 62, 
76, 78

став II, чл. 
29, 34, 47 погл. I: чл. 14 чл. 29, 44, 

55
пар. VI: 
чл. 42

пар. III: чл. 43; 
пар. IV: чл. 55

Сло бо да ве-
ро и спо ве сти 
и ре ли гиј ско 
вас пи та ње 

де це 

— став II, 
чл. 29, 46 — чл. 29, 44, 

55
пар. VI: 
чл. 42 —

Спа ја ње 
по ро ди це 

пар. I: чл. 13; 
пар. VI, став Б: 
чл. 63; пар. VI: 

чл. 78

став II, 
чл. 40, 48 погл. I: чл. 8 чл. 44, 47, 

55
став VII: 

чл. 48 —

Очу ва ње 
је дин ства 
по ро ди це 

пар. I: чл. 14 став II, 
чл. 40, 51 — чл. 9, 29 став VII: 

чл. 48
пар. I: 
чл. 3

По моћ при 
ин те гра ци ји 
у дру штво 

пар. VI: став B: 
чл. 78

став II, 
чл. 40, 50 — чл. 44, 48, 

49
пар. VI: 
чл. 46 пар. IV: чл. 47

Јед на ка 
пра ва као и 

ре зи ден ти …
— став II, 

чл. 30, 41

погл. II: чл. 50, 
56, погл. III: 
чл. 58, 60; 

погл. VI: чл. 64

чл. 46, 
од но си се 
са мо на 
пра ва из 
рад ног 
од но са 

пар. VI: 
чл. 427

пар. IV: чл. 55, 
од но си се са мо 

на прав ну по мо ћ

И звор: Ау тор ски при каз на осно ву по да та ка: БиХ [ZoA 2016]; Хр ват ска [AA 2010]; 
Ма ке до ни ја [LATP 2003; ЗАПЗ 2013]; Цр на Го ра [ZoA 2006cg]; Ср би ја [ЗоА 2007]; 
Сло ве ни ја [ZoA 2006s].

7 „Стра нац ко ме је одо бре но стал но на се ља ва ње из јед на чен је у пра ви ма и оба ве за ма 
са др жа вља ни ма Р. Ср би је...” [ЗоС 2008: чл. 37, ст. 8].
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Да кле, За кон о ази лу у зе мља ма бив ше Ју го сла ви је (с ма лим раз ли-
ка ма уну тар сва ке зе мље) из бе гли ца ма, тра жи о ци ма ази ла и ли ци ма под 
суб си ди јар ном за шти том га ран ту је пра во на прет ход но по бро ја не основ-
не жи вот не ства ри. До дат но, прâ ва из бе гли ца су јед на ка пра ви ма др жа-
вља на Ре пу бли ке Ср би је [ЗоА 2007: чл. 42, пар. 6], Ре пу бли ке Хр ват ске 
[AA 2010: чл. 30, 41, ст. 2] и Ре пу бли ке Ма ке до ни је у по гла вљу II [ЗАПЗ 
2013: чл. 50, 56]; по гла вљу III [ЗАПЗ 2013: чл. 58, 60]; по гла вљу VI [ЗАПЗ 
2013: чл. 64]. Ова ана ли за го во ри о то ме да хи по те за по ко јој из бе гли це, 
тра жи о ци ази ла и ли ца под суб си ди јар ном за шти том има ју јед на ка пра-
ва као и ре зи ден ти је ди но у Ма ке до ни ји, Ср би ји и Хр ват ској, не мо же 
би ти од би је на.

Има ју ћи у ви ду ана ли зи ра не прав не аспек те као и ре зул та те до ко јих 
смо до шли, по ста вља се пи та ње да ли је иза бра на Бал кан ска ру та слу чај-
на и за што из бе гли це ни су ода бра ле пут да се из Тур ске пре ба це пре ко 
Бу гар ске до за пад них зе ма ља ЕУ. Ипак, уз ве ли ки ри зик из бе гли це би-
ра ју тран зит ну ру ту пре ко Ма ке до ни је, Ср би је и Хр ват ске, за о би ла зе ћи 
Бу гар ску. Мо гу ћи раз лог та кве од лу ке је не што ре стрик тив ни ји За кон о 
ази лу [ААB 2002] ко ји је на сна зи у Бу гар ској.

ЗА КЉУЧ НА РАЗ МА ТРА ЊА

У ра ду су ана ли зи ра ни еко ном ски и прав ни аспек ти из бе глич ке кри-
зе у Ср би ји иза зва не ра том у Си ри ји. Про це ње но је да део ди рект них 
тро шко ва за Ср би ју из но си око 30 ми ли о на евра у 2015. го ди ни. Про це на 
ди рект них тро шко ва се пре вас ход но од но си на тро шко ве од ју ла 2015. 
го ди не ка да се бе ле жи нај ве ћи део тро шко ва на из бе гли це. До ју ла 2015. 
го ди не ско ро је ди ни ди рек тан тро шак на из бе гли це био је ве зан за ази лант-
ске цен тре. Нај ве ћи тро шак ази лант ских цен та ра за бе ле жен је ја ну а ра 
2015. го ди не, и кре тао се око 31 хи ља ду евра, док је нај ма њи тро шак био 
сеп тем бра 2015. го ди не и из но сио је 6,5 хи ља да евра. Про це ње но је да 
укуп на по тро шња из бе гли ца ко је су про шле кроз те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је ни је ма ња од 20 ми ли о на евра за це лу 2015. го ди ну. Про ла ском 
из бе гли ца кроз Ср би ју за бе ле жен је фи скал ни тро шак од 0,10% БДП-а у 
2016. го ди ни [Aiyar et al. 2016]. Ре зул та ти ана ли зе за ко на о ази лу по твр-
ђу ју да са мо у Ма ке до ни ји, Ср би ји и Хр ват ској ва жи да из бе гли це, тра-
жи о ци ази ла и ли ца под суб си ди јар ном за шти том има ју јед на ка пра ва 
као и ре зи ден ти.

Др жа ве бив ше Ју го сла ви је ис цр пље не су рат ним де ша ва њи ма 90-их 
го ди на, го ди на ма тран зи ци је и из бе гли штва и на сле ди ле су мно ге про бле ме 
за јед нич ке др жа ве [Ocić 1998], с ко ји ма се и да нас бо ре. Дан ски са вет за 
из бе гли це на во ди да је Ср би ја још увек до ма ћин нај ви ше ра се ље них ли ца 
у Евро пи и про гла ше на је јед ном од пет зе ма ља у све ту ко је су по го ђе не 
ду го трај ном из бе глич ком кри зом [DRC 2016].
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ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

Ис тра жи ва ње у овом ра ду фи нан си ра но је про јек ти ма Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је под бро је ви ма: 
47009 и 179015. Ау то ри се за хва љу ју ко ле ги ни ци Алек сан дри Бран ко вић, 
спољ ном са рад ни ку Ин сти ту та еко ном ских на у ка за по моћ у при ку пља њу 
по да та ка за ис тра жи ва ње, на ко ри сним са ве ти ма и ве о ма вред ним ко мен-
та ри ма. 
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SUM MARY: The pa per analyses eco no mic and le gal aspects of the re fu gee cri sis 
ca u sed by the war in Syria. The aim of this pa per is con si de ring of the re fu gee cri sis 
com ple xity in the Re pu blic of Ser bia. At first, our re se arch in clu des the analysis of the 
re fu gee cri sis in Ser bia that re fers to the num ber of re fu ge es who ex pres sed the ir in ten tion 
to se ek asylum in Ser bia and the ori gin co un try of re fu ge es. Af ter that, the part of di rect 
costs of the sta te are esti ma ted as well as the to tal con sump tion of re fu ge es du ring cros-
sing Ser bia in 2015. The costs in the ope ra ti o nal plan of the Re pu blic of Ser bia Go vern-
ment, and the re cep tion and asylum cen tres costs are iden ti fied, as well as so ur ces of 
fi nan cing of di rect costs. The esti ma ted di rect costs for Ser bia are aro und 30 mil lion 
Eu ros, and to tal con sump tion of re fu ge es in 2015 is not less than 20 mil lion eu ro. Ad di-
ti o nally, we analysed the Asylum Act in the ex-YU co un tri es, and de ter mi ned con ver gen ce 
and di ver gen ce of the ir dif fe rent acts. Our re sults of the Asylum Act analyses in each 
co un try con fi rm that re fu ge es, asylum se e ke rs and per sons enjoying sub si di ary pro tec tion 
ha ve the sa me rights as re si dents in Ma ce do nia, Ser bia and Cro a tia. This is the ma jor 
re sult of this pa per. Anyone in Ser bia or in the Bal kan re gion did not find si mi lar re sults. 
Con se qu ently, the re sults of this pa per are uni que and ex clu si ve. The re fo re, the se re sults 
are very im por tant for the sci en ti fic and pro fes si o nal pu blic.

KEYWORDS: re fu gee cri sis, costs, asylum acts, Ser bia
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ОД КЛЕ ВЕ ТЕ ДО ЛО МА ЧЕ: АСИ МЕ ТРИ ЈА  
ОД ГО ВОР НО СТИ ИЛИ ЗА МЕ НА ТЕ ЗА  

У ИН КРИ МИ НА ЦИ ЈИ СРП СКОГ  
КЊИ ЖЕВ НОГ НА СЛЕ ЂА

(По во дом књи ге Бо ри са Бу ла то ви ћа: Окле ве та на књи жев ност –  
Иде о ло шки аспек ти у кри тич ком са гле да ва њу срп ске књи жев но сти  
и кул ту ре кра јем 20. и по чет ком 21. ве ка, На уч но удру же ње за раз вој  

срп ских сту ди ја, Но ви Сад 2017; 452 стр.)
„Ме ка моћ” (soft po wer) је нај ве ћа, 
ако не је ди на ло ги стич ка раз ли ка, 

из ме ђу са да шње и пред ход них ти ра ни ја.

Сту ди ја Oкл еветана књи жев ност Бо ри са 
Бу ла то ви ћа има не са мо ре ле ван тан на уч ни 
зна чај, она пред ста вља ис тра жи вач ки до-
при нос са ши рим, кул тур ним, по ли тич ким 
и нор ма тив ним им пли ка ци ја ма. За пад на, у 
пр вом ре ду гер ман ска и ан гло а ме рич ка, сла-
ви сти ка, фи ло ло ги ја, књи жев на кри ти ка и 
исто ри о гра фи ја у ши рем оби му, на мен ски су 
се ба ви ле по след њих де це ни ја и на ста вља ју 
да се ба ве срп ском књи жев но шћу под озна ком 
кри ти ке мит ске све сти, све до ела бо ра ци је 
јед не па ра на уч не иде о ло шко-ди дак тич ке тео-
ри је по ли тич ке не по доб но сти у књи жев ном 
ства ра ла штву, чи ме се одр жа ва још је дан кул-
ту ро цид ни по гр ом и зло ћуд на хај ка у чи јем 
се фо ку су на ла зи срп ска књи жев на исто ри-
ја, про шлост и са вре ме ност. Хи брис дис ква-
ли фи ка ци је нај зна чај ни јег де ла ове књи жев-
но сти, упр кос ње ној на уч ној ва ло ри за ци ји и 
пр во ра зред ној ре цеп ци ји у Евро пи го то во 
чи та вим тра ја њем 19. и 20. ве ка, са мо по се би 
већ ука зу је на ра ди кал ну ре ви зи ју го то во два 
ве ка вред но ва ња срп ске књи жев но сти у За-
пад ној Евро пи [Bojović 2012: 53–64]. Оста је 
још увек не из ве сно да ли је ова ко на гли за-
о крет у ре цеп ци ји срп ске књи жев но сти пр вен-
стве но ре ак тив не при ро де или би ње го ви 
прет ход ни ци мо гли ука зи ва ти на ста ри је идеј-
не прет по став ке. Као што се на ме ће пи та ње 
мо же ли књи жев ност с та ко зна чај ним креа-

тив ним на сле ђем би ти стиг ма ти зо ва на, про-
скри бо ва на, окле ве та на, има ли пре се да на за 
та ко да ле ко се жни по ду хват? Шта под ра зу-
ме ва или по вла чи за со бом та ко ис кљу чи ва 
мо рал на де ва ло ри за ци ја и дис ква ли фи ка ци ја? 
По вла че ње из школ ских про гра ма, за бра ну 
на ста ве и но вих из да ња, ста вља ње на ин декс 
за бра ње них де ла или ау то ра, спа љи ва ње ра-
ни јих из да ња ин кри ми ни са них де ла, или са мо 
цен зу ри са ње по је ди них стра ни ца, па су са, ре-
че ни ца, та мо где је то мо гу ће и це лис ход но...? 
По ме ри ли ма по ли тич ке ко рект но сти или 
мо рал но-по ли тич ке по доб но сти, по ре ду вред-
но сти естет ског и мо рал ног ли бе ра ли зма 
или ли бер ти ни зма? Да ли је, и у ко јој ме ри, 
би ло шта слич но тра же но од не мач ке књи-
жев но сти по сле по ра за на ци зма, ма кар и од 
не ких од нај у глед ни јих ау то ра ко ји су сво-
је вре ме но да ва ли отво ре ну по др шку на ци о-
нал со ци ја ли зму? Мо же ли се оче ки ва ти да 
пре се дан мо рал но-по ли тич ког вред но ва ња 
во ди да љим пре и спи ти ва њи ма по доб но сти и 
зах те ви ма мо рал ног про чи шћа ва ња код мо-
жда још не ких бал кан ских пи са ца од ко јих 
би је дан од за хвал них кан ди да та мо гао би ти 
на ци о нал ро ман ти зам јед ног Исма и ла Ка да реа, 
не ка да бли ског ал бан ском дик та то ру Ен ве ру 
Хо џи, или као и пре ма ге о стра те шким ме ри-
ли ма где циљ опре де љу је сва сред ства, та ко-
ђе и у на у ци о књи жев но сти има не до дир љи-
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вих име на, ет нич ких за јед ни ца и њи хо вих 
књи жев но сти? Ква ли фи ка ци ја о „окле ве та-
ној књи жев но сти”, као и сâм са др жај сту ди је, 
на ме ћу по тре бу за још oбухватнијим ис тра-
жи вач ким на по ри ма и по ду хва ти ма ко ји би 
омо гу ћи ли са зна ња и од го во ре за по ме ну та, 
као и сва ка ко још низ не из бе жних пи та ња 
ка ква се на ме ћу у ова ко осе тљи вој мо рал но-
-по ли тич кој про бле ма ти ци.

Мо рал но-по ли тич ка есте ти ка као но во-
ком по но ва на прак са ди дак тич ке иде о ло шке 
ни ве ла ци је ука зу је на по тре бу са гле да ва ња 
ње них ан те се да на и ин тер них про ти ву реч-
но сти. Та ко је по треб но под се ти ти да је Ен гелс 
још 1853. го ди не ука зи вао на срп ску књи-
жев ност као при ме ре ни чи ни лац исто риј ске 
са мо бит но сти1, има ју ћи у ви ду зна чај ау тох-
то не књи жев но сти као ме ри ла кул тур ног и 
исто риј ског тра ја ња у Евро пи сре ди ном 19. 
ве ка.

Чи ње ни ца да Бу ла то ви ће ва на уч на ана-
ли за отва ра да ља пи та ња и под сти че на по-
кре та ње но вих ис тра жи ва ња, са ма по се би 
по ка зу је зна чај иза бра не те ма ти ке и ре ле-
вант ност ње го вог ис тра жи вач ког по ду хва та 
у овој ис црп ној сту ди ји из књи жев не исто-
ри је и кри ти ке.

Дру штве но-исто риј ски про це си, као и 
кул тур но-по ли тич ко окру же ње, пред ста-
вља ју ужи и ши ри кон текст ко ји је по треб но 
има ти у ви ду ка да је реч о ре ва ло ри за ци ји 
стиг ма ти зо ва не и окле ве та не књи жев но сти.

Ра сап или уру ша ва ње ре ал ног со ци ја ли-
зма по ду да ра се с успо ном нео ли бе рал ног ка-
пи та ли зма, ње го вих де ри ва та и пра те ћих 
дру штве них по ја ва. Јед но пар тиј ски си сте ми 

1 „По лу о стр во ко је сe на зи ва европ ском Тур-
ском при род на је ба шти на ју жно сло вен ске ра се. 
Од два на ест ми ли о на, се дам ми ли о на ста нов-
ни ка при па да тој ра си. Два на ест ве ко ва она је у 
по се ду тог про сто ра (...) њи хо ви кон ку рен ти су 
тур ски и ар на ут ски вар ва ри, ко ји су се по ка за ли 
као твр до кор ни про тив ни ци сва ког на прет ка. 
На су прот то ме, Ју жни Сло ве ни у уну тра шњо сти 
зе мље ис кљу чи ви су но си о ци ци ви ли за ци је. 
Они до ду ше још ни су јед на на ци ја, али има ју у 
Ср би ји јед но већ сна жно и сра змер но про све ће-
но је згро. Ср би има ју сво ју по себ ну исто ри ју, соп-
стве ну књи жев ност. Њи хо ва уну тра шња ау то но-
ми ја на ста је из хра бре бор бе про тив ви ше стру-
ко над моћ ног не при ја те ља. То ком по след њих 
два де се так го ди на бр зо су на пре до ва ли у кул тур-
ном и ци ви ли за циј ском по гле ду уоп ште. Хри-
шћа ни Бу гар ске, Тра ки је, Ма ке до ни је и Бо сне 
ви де у Ср би ји сто жер оку пља ња за пред сто је ћу 
бор бу за њи хо ву не за ви сност.” [En gels 1960: 33].

ис точ ног ла ге ра и Бал ка на, ко ји ни су би ли 
у ста њу да се са мо стал но ре фор ми шу, го то-
во си мул та но до жи вља ва ју ко лапс и за о крет 
тран зи ци је ка за пад ном дру штве но-по ли-
тич ком и еко ном ском мо де лу. Као пра те ћа 
по ја ва ра сло ја ва ња јед но па р тиј ског мо но ли-
ти зма, ви ше на ци о нал не зе мље као СССР и 
Ју го сла ви ја рас па да ју се на ет но-на ци о нал-
не др жа ве уз пред у сре тљи ву и без у слов но 
јед но стра ну по др шку за пад них са ве зни ка. 
Умно го ме до жи вље на као три јумф за пад ног 
мо де ла, ет ни ци за ци ја фе де рал них др жа ва 
ни је оста ла без ге о стра те шких ин стру мен та-
ли за ци ја, у пр вом ре ду од стра не пре о ста лих 
хе ге мо на, САД на гло бал ном и ује ди ње не 
Не мач ке на европ ском ни воу. При том об но-
вље ну Не мач ку ни су ми мо и шли ре сан ти ма ни 
ве за ни за по ни же ња по ра же не и про ка же не 
стра не у оба свет ска ра та, као ни мо гућ ност 
да ду го трај ну уло гу крив ца пре пу сти или 
пре не се на јед ног од нај ве ћих гу бит ни ка ре-
струк ту ра ци је ге о стра те шких од но са у Евро-
пи. Осно ван као од брам бе ни са вез на су прот 
ис точ ног ла ге ра и СССР-а, НА ТО гу би пр во-
бит ну свр ху и од брам бе ну на ме ну. Ено рм ни 
вој но ин ду стриј ски ком плекс ко ји за ви си од 
ње го ве стра те ги је, на ла зи свр ху свог оп стан-
ка у на стан ку и одр жа ва њу кон тро ли са них 
жа ри шта и ет но те ри то ри јал них кри за ко ји-
ма оби лу је Бал кан. При вред ни и струк тур ни 
ко лапс Ру си је у пр вој де це ни ји по рас па ду 
СССР-а и ње на еко ном ска за ви сност од ЕУ 
и САД, уз стра те шку па сив ност и ну кле ар ни 
по тен ци јал, чи не је не по де сном за фрон тал ну 
кон фрон та ци ју. Ела бо ра ци ја не при ја те ља, 
уз фо ку си ра ње на ње го ву ис кљу чи ву аси ме-
трич ну кри ви цу при том оста је им пе ра тив 
НА ТО, САД и Не мач ке у пр вом ре ду, иа ко 
не из иден тич них ин те ре са.

Ју го сла ви ја и ЈНА, иа ко не за слу же но из-
ви ка на као че твр та ору жа на си ла ре ги о на или 
чак све та, пре о ста је као је дин стве ни спа ринг 
парт нер за де мон стра ци ју си ле и не за мен љи-
ви по вод ко јим је по треб но оправ да ти одр жи-
вост вој ног са ве за фор мал но на мен ски оту-
ђе ног пр во бит ној свр си и на ме ни. Ар се нал 
ау стро у гар ске про па ган де о ве ли ко срп ском 
ба у ку ни је би ло те шко под гре ја ти уз по моћ 
се па ра ти стич ких ет но цен три за ма и ко мин-
тер нов ских сте ре о ти па ко је су СКЈ и ње го ве 
фе де рал не и по кра јин ске фи ли ја ле та ко до-
след но фа во ри зо ва ле. Фру стра ци је ко ји ма су 
срп ска јав ност, а вре ме ном и пар тиј ско ру ко-
вод ство, би ли из ло же ни то ком би ро крат ске 
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ет ни ци за ци је ју го сло вен ског про сто ра, увек 
на ште ту срп ског дру штве ног кор пу са, ње го-
ве ма јо ри за ци је и мар ги на ли за ци је на ло кал-
ном и фе де рал ном пла ну, ства ра ју кон фликт ни 
по тен ци јал ко ји се спрем но ак ти ви ра то ком 
рас па да др жав не за јед ни це. Без ар ти ку ли са не 
стра те ги је и спољ не по др шке, без пре гле да 
на глих про ме на у све ту но вих ме ђу на род них 
од но са и из ме ње них усло ва ка да не ста је хлад-
но ра тов ска рав но те жа стра ха, срп ске по ли-
тич ке и ин те лек ту ал не ели те уве ли ко ка сне 
пред иза зо ви ма дра ма тич них ре струк ту ра-
ци ја на ста ју ћег јед но по лар ног све та. Ис тра-
ја ва ње у по ли тич ком ана хро ни зму и на сле ђе 
би ро крат ског про вин ци ја ли зма, с јед не стра-
не, као и ма ни хе ји зам за пад ног са ве за, до во-
де до крај ње јед но стра не ин ге рен ци је то ком 
де це ни је рас пар ча ва ња др жав не те ри то ри је 
по ша во ви ма ав но јев ских гра ни ца и ко мин-
фо р мов ског ет но ин же ње рин га. Док се срп ски 
на ци о нал ни кор пус, као у пр вом ре ду др жав ни 
про стор, сво ди на про стор пре бал кан ских 
ра то ва, с тен ден ци јом на да љу ре дук ци ју, све 
до Ср би је по сле или пре Бер лин ског кон гре-
са, аси ме трич на и јед но стра на од го вор ност 
оста је те мељ али би ја за вој не агре си је, јед но-
стра не дик та те и ци нич на усло вља ва ња.

Те ри то ри јал на ре гре си ја до мар ги на ли-
за ци је срп ског др жав ног про сто ра од ви ја се 
упо ре до с до сти за њем кли мак са мо но по ла 
мо ћи за пад ног са ве за ко јем је Ср би ја по слу-
жи ла као по ли гон јед но стра не по ла ри за ци је 
у Евро пи. На пре ло му ми ле ни ју ма до ла зи до 
на ста ја ња по ступ не осе ке дик та та и опа да ња 
гло бал не не рав но те же мо ћи, уз трај не по сле-
ди це по Ср би ју и срп ски на род ко ји се на ђо-
ше у по гре шно вре ме на по гре шном ме сту, 
по сле нај те жих жр та ва у 20. ве ку, чи јом не-
сре ћом под не ше и оста ју да сно се не сра змер не 
по сле ди це.

На по ре до с не га тив ном се лек ци јом, не сна-
ла же њем и не по мир љи вом рас по лу ће но шћу 
срп ских ели та, за пад ни ма ни хе ји зам и ци-
нич на ин стру мен та ли за ци ја по сле ди ца јед-
но пар тиј ског то та ли та ри зма, ко ји је све до 
про па сти ис точ ног ла ге ра имао го то во нео гра-
ни че ну по др шку За па да, до во де до ду го роч не 
де ста би ли за ци је нај о се тљи ви јег де ла европ-
ског про сто ра с не ми нов но шћу по нов ног отва-
ра ња Ис точ ног пи та ња. За сле пљен аро ган ци-
јом и ци нич ном при стра сно шћу за пад ни са-
вез ла ко ми сле но от кри ва ме ки тр бух Евро пе 
спољ ним ути ца ји ма и при ти сци ма ко је ће 
све ма ње мо ћи да кон тро ли ше. Де це ниј ским 

не при ја тељ ским ра зор ним деј стви ма ства ра 
не при ја те ља од по жр тво ва ног са ве зни ка у 
свет ском ра то ви ма, по кре ће по губ не пре се-
да не ко ји не ће оста ти без по сле ди ца ши ром 
кон ти нен та, по тен ци јал но угро жа ва соп-
стве ну ста бил ност и под ри ва осно ве сво је 
без бед но сти. Ци нич ном зло у по тре бом ме ке 
мо ћи, до во ди до још да ле ко се жни јих по сле-
ди ца по соп стве ни кре ди би ли тет и трај но 
дис кре ди ту је и обе сми шља ва ре до след вред-
но сти од ко га за ви си рав но те жа и сми сле ност 
сва ког дру штве ног обра сца. Ма сме диј ско 
спи но ва ње и иде о ло шка ин стру мен та ли за ци-
ја има ју по врат но деј ство, упра во као и исто-
риј ски ре ви зи о ни зам, вра ћа ју се као бу ме ранг 
на у штрб се бич ног ни хи ли стич ког опо р ту-
ни зма. Ма ни хе ји стич ки фал си фи ка ти и по-
ли тич ки мо ти ви са но ме ђу на род но ад хок 
пра во су ђе мо гу се прав да ти све док не ми нов-
ност бу ду ће ме ђу на род не ре гу ла ти ве не бу де 
оду жи ло дуг од го вор ни ма за ми ли он ске жр тве 
рат них агре си ја но вог свет ског бе за ко ња и 
бес по рет ка. У про тив ном би људ ски род све 
ви ше то нуо у ре ци ди ве нај мрач ни јих стра-
ни ца сво је ко шмар не про шло сти, че му га 
хи брис ла жне са ве сти и су мра ка са вре ме ног 
оп ску ран ти зма све по губ ни је опре де љу је.

Исто риј ски ре ви зи о ни зам не мо же за у век 
уки ну ти пра во на се ћа ње ге но ци да ко ји је 
по сле ди ца не ма ње без ум ног про зе ли ти зма 
ко га је и сâм па па не дав но осу дио, иа ко још 
увек не до след но пре ма кон крет ној од го вор-
но сти и не по сред ним по сле ди ца ма.2

Ет нич ко чи шће ње сто ти на хи ља да Ср ба 
из Хр ват ске3, Са ра је ва, Мо ста ра и дру гих 

2 [Бојовић 2017: по гла вље „Рим ски па па у про-
це пу Ср ба и Хр ва та”].

3 Не са мо не ка жње ност „Олу је” и оста лих 
ет нич ких чи шће ња, чи је кри вич не ква ли фи ка-
ци је не за ста ре ва ју, не го и ви ше од то га, по сле-
рат но за ко но дав ство ет нич ке хо мо ге ни за ци је у 
Хр ват ској, све до чи о ет но ци ду и ге но цид ној 
мо ти ва ци ји са мо при зна тој на след ни ци „ле ги-
тим не аспи ра ци је” НДХ, као и увек под окри-
љем ту ђин ске осва јач ке до ми на ци је. На уч ни рад 
од бра њен на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка у 
Па ри зу [Le dan 2010], об ја вљу је екс пли цит ну до-
ку мен та ци ју о ге но цид ној стра те ги ји ан ти ма-
њин ског за ко но дав ства по след ње чла ни це ЕУ. 
Ако је су ди ти по по сле ди ца ма овог за ко но дав ства, 
оно је по гр ом ски де ло тво р ни је од уста шког. 
При том је ра ср бља ва на Цр на Го ра ви ђе на као 
на ред на чла ни ца ЕУ, је ди на зе мља у ко јој ве ћин-
ски је зик не ма ни ма њин ска пра ва, уз по др шку 
НА ТО и ЕУ, као и у слу ча ју Хр ват ске, им пли цит-
ну са гла сност еу цен трич не Ср би је.
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де ло ва Бо сне и Хер це го ви не, с Ко со ва и Ме-
то хи је, не мо же се ма ски ра ти ко ме сар ским 
си му ла кру мом ци нич ног па ра суд ства, као 
што ам не сти ра ње зло чи на ца за ма сов не зло-
чи нач ке по ду хва те пре ма Ср би ма са мо по 
се би раз об ли ча ва ге о стра те шке мо ти ва ци је 
ње го вих спон зо ра и по ли тич ких мен то ра.

Ин кри ми на ци ја нај ва жни јих и нај при зна-
ти јих де ла срп ске књи жев но сти са мо ука зу је 
на пра ви ло по ко јем функ ци ја ства ра ор ган, 
као ин стру мент ква зи на уч не про ве ни јен ци је 
у слу жби кул тур ног ет но ци да у овом слу ча ју. 
Ква зи на уч не зло коб не кон та ми на ци је ути ру 
траг ме та фо ри зло чи на пре ма ци вил ном ста-
нов ни штву, зло чи на ко ји не за ста ре ва и чи је 
по сле ди це оста ју ве ко ви ма по сле ма сов них 
бом бар до ва ња оси ро ма ше ним ура ни ју мом.

У функ ци ји екс по нен ци јал них про фи та 
све ужег кру га ин те ре са, мо но пол „ме ке мо ћи” 
по др жа ва тран сми си је ме ђу на род ног бес по-
рет ка кроз ба на ли за ци ју ор ке стри ра ног и 
не ка жње ног на си ља све ши рих раз ме ра. Уни-
вер зи тет ске и ин те лек ту ал не ели те пру жа ју 
свој до при нос у ар гу мен та ци ји за се лек тив-
ну вик ти ми за ци ју пре да тор ских шти ће ни ка 
и јед но стра ну де ле ги ти ми за ци ју људ ских 
пра ва ствар них жр та ва, ра се ље них и обес-
пра вље них бес кућ ни ка и трај них гу бит ни ка 
но во-ста рог бе за ко ња. Ин кви зи тор ски по-
тен ци јал то та ли тар ног на сле ђа про мо ви ше 
ет но цид ну ин кри ми на ци ју кул тур ног и књи-
жев ног на сле ђа по опро ба ном мо де лу мер кан-
тил ног и стра те шког про фи та ко ји оправ да ва 
сва сред ства.

Ки да њем дру штве них спо на и ра са пом 
ре да вред но сти ства ра се ра су та ма са по тро-
шач ког тки ва, без дру штве не со ли дар но сти 
и здра во ра зум ске ар ти ку ла ци је, гу бе ћи моћ 
от по ра и свр ху вред но сне кри ти ке. Ре зи ду-
ал не сре ди не стиг ма ти зо ва не мит ске све сти, 
не по у зда ни еле мен ти по зне тран зи ци је, оста-
ју на уда ру мо но по ла мо ћи и све ужег кру га 
ин те ре са.

Сто га сту ди ја Бо ри са Бу ла то ви ћа Окле ве
та на књи жев ност пред ста вља је дин ствен 
до при нос ка де кон та ми на ци ји од хи бри са 
ла жног ху ма ни зма, пер вер ти ра не на уч не фор-
ме и су же не људ ске све сти. Не ста нак рав но-
те же мо ћи до во ди до мо но по ла за пад ног ме-
си ја ни зма и са мо во ље се бич них мер кан тил-
них ин те ре са ко ји ма под ре ђу је сва ки уни-
вер зал ни етич ки, та ко и соп стве ни си стем 
вред но сти. Пре по зна ва ње и си сте ма ти за ци-
ја ква зи на уч них ма ни пу ла ци ја, иде о ло шког 

пу зе ћег усло вља ва ња у слу жби не на уч них, 
при стра сних и не ча сних мо ти ва ци ја, за слу-
га је ове сту ди је с до ме том де за мор ти за ци је 
зло ћуд не ма ни хе ји стич ке стиг ма ти за ци је 
срп ске књи жев но сти.

Скри ве но од очи ју ве ћег де ла кул тур не 
или ху ма ни стич ке јав но сти, усме ре но ка по-
сред ној, ако не не по сред ној ле ги ти ми за ци ји 
ме ха ни за ма мо но по ла мо ћи и на си ља ко ја је 
од го вор на за ми ли та ри за ци ју ме ђу на род них 
од но са, ин кри ми на ци ја књи жев ног на сле ђа 
под ра зу ме ва суб вер зив ну на ме ну ка кву у 
днев но по ли тич кој рав ни спро во де та ко зва не 
НВО ко је фи нан си ра ју стра не фи нан сиј ске 
и оба ве штај не по лу ге кар те ла мо ћи и до ми-
на ци је. Скру пу ло зна си сте ма ти за ци ја беш ча-
шћа и су мра ка за пад ног ху ма ни зма рав на је 
ње ној на уч ној де ми сти фи ка ци ји и ду го роч-
ној де за мор ти за ци ји ње ног ма лиг ног ути ца ја. 
Сто га би би ло упут но и ви ше не го по жељ но 
да се ова сту ди ја о „окле ве та ној књи жев но-
сти” учи ни до ступ ном ши рем чи та лач ком 
кру гу, на са мо на срп ском је зи ку, мо жда и у 
не кој вр сти на уч но по пу лар не син те зе.

Пи са ње за пад них ау то ра о срп ској књи жев-
но сти и ко лек тив ној мит ској све сти не у по-
ре ди во ви ше го во ри о њи ма не го о пред ме ту 
њи хо ве стиг ма ти за ци је искон ском не то ле-
ран ци јом го во ра мр жње и су же не све сти.4 
Са та ни за ци ја срп ског књи жев ног ства ра ла-
штва под се ћа на за бра њи ва ње ћи ри ли це и 
не при ја тељ ство пре ма све му срп ском ко је је 
упра жња ва ла Ау стро у гар ска на слу ћу ју ћи 
свој су мрак и по бе ду сво јег пре су ди те ља. По-
пут са вре ме не „К унд К” уни је ко ја гу би са мо-
по у зда ње све ви ше све сна свог су мра ка. Де-
мон ти ра ње Ју го сла ви је ан ти ци пи ра ис хо ди-
ште ми ле ни јум ске ва ви лон ске уто пи је за чи ји 
су мрак је нео п хо дан али би у фор ми де жур-
ног крив ца и па тен ти ра ног по чи ни о ца. Ср би 
су не за мен љи ви жр тве ни ја рац – vic ti me émi

4 Шта би тек тре ба ло оче ки ва ти кад би ко јим 
слу ча јем Ен гелс пи сао о срп ској еп ској по е зи ји, 
ко ју ина че ве ли ча као ле пу и пле ме ни ту, као 
што пи ше о бу гар ским на род ним пе сма ма: „Бу-
га ри су се опи са ли у сво јим на род ним пе сма ма, 
ко је је не дав но при ку пио Фран цуз и об ја вио у 
Па ри зу. Ов де по жар игра ве ли ку уло гу. Ку ћа го-
ри, мла да же на го ри јер њен су пруг, уме сто ње, 
спа ша ва вра ну ко би лу. На дру гом ме сту, мла да 
же на спа ша ва свој на кит ра ди је не го сво је де те 
од по жа ра. Ако се, не кад, де си пле ме ни то, хра-
бро де ло, увек се то до га ђа Тур ци ма. Где у све ту 
још мо же те на ћи та кву вр сту се ља ка?” [En gels 
1967: 282].



147

sa i re ка ко ви зи о нар ски си сте ма ти зу је ми сти-
фи ка тор ске ме ха ни зме ре про дук ци је зла или 
„ми ме ти зам на си ља” стан форд ски ан тро по-
лог и фран цу ски ака де мик Ре не Жи рар5.

5 Ви де ти у: [Бојовић 2015: 258 и да ље – по-
гла вље „Јед но стра на су бјек ти ви за ци ја”; о Зунд-
ха у зе ну, стр. 294–295, фн. 12]; ци тат Ф. Ен гел са: 
[Бојовић 2017: 113, фн. 89]; уз на по ме ну да је 
Ен гел со во пи са ње о Ср би ма [New-York Daily Tri-
bu ne, Nr. 3748, 21. April 1853], об ја вље но у Са бра-
ним де ли ма Марк са и Ен гел са, крај ње афир ма тив-
но и у су прот но сти с оним ко је Ске р лић ци ти ра 
из пи сма Бер штај ну 22–25. фе бру а ра 1882; у 
пи сму Берн штај ну тон је дру га чи ји али не ма ње 
за ни мљив ка да: „Де ле Ср бе у три ре ли ги је (по-
да ци су из Ша фа рик, Сло ванскы На ро до ֲ ис и 
ва жи за 1849): Грч ки 2,880,000, ка то лич ки, укљу-
чу ју ћи та ко зва не Хр ва те, ко ји го во ре срп ски, 
2,664,000, без Хр ва та 1,884,000 му сли ма на... или 
550,000 укуп но у овим љу ди ма је ве ра пре ча од 
на ци о нал но сти, а сва ка де но ми на ци ја же ли вла-
да ти. Док ов де не ма обра зо ва ња, или на прет ка 
ко ји са чи ња ва нај ма ње мо гу ћа то ле ран ци ја, то се 
мо же на зва ти са мо гра ђан ски рат (…) зе мља има 
3 по ли тич ка цен тра: Бе о град, Цр на Го ра, Аграм 
(…) ка ко су ови љу ди као по ја ве ви со ки као по-
зна ти по Вал те ру Ско ту Гор њи Шко ти, ко ји су 
та ко ђе би ли нај го ри ло по ви сто ке, али мо же мо 
осу ди ти ви ше не го на чин на ко ји их пред ста вља-
ју у дру штву и тре ти ра ју. Ако би смо би ли на вла-
сти, мо ра ли би смо да ста ви мо тач ку на ста ром и 
на сле ђе ном (…). И то би би ло за Ве ли ко-срп ску 
вла ду. Да кле, ов де је слу чај за Ср би ју об на вља ње 
бор бе ко ја се во ди од стра не Хер це го ва ца са да, 
као гра ђан ски рат на овим ви со рав ни ма Цр не 
Го ре. Ве ли ка Ср би ја из гле да та ко да по сма тра ти 
је у том под руч ју, ни при бли жно ни је та ко ла ко 
и при род но ка ко пан сла ви сти и ли бе ра ли Ру си је 
же ле да са ми се бе об ма њу ју. Ина че, ако има те 
то ли ко сим па ти ја са овим на ро ди ма – ка ко же ли-
те, они у сва ком слу ча ју има ју од ре ђе ни по ет ски 
шарм, они та ко ђе има ју на род не пе сме у сти лу 
ста рог Ср би на (и ве о ма су ле пе), чак и имам ̓ стан-
дард ниʼ чла нак о то ме за вас. Али они су и оста-
ће под ре ђе ни цар ству (Ру си ји – прим. прев.), а 
по ли тич ким сим па ти ја ма ни су до пу ште не по ет-
ске сим па ти је, а ако по бу на ових љу ди пре ти из-
би ја њем свет ског ра та ко ји ква ри чи та ву ре во лу-
ци о нар ну си ту а ци ју, они и њи хо ва пра ва мо ра ју 
би ти жр тво ва ни без ми ло сти ин те ре си ма европ-
ског про ле та ри ја та. Ве ли ка Ср би ја би, ме ђу тим, 
уко ли ко би до ње до шло, би ла са мо про ши ре ње 
Кне же ви не Ср би је. А шта би то учи ни ло? по де-
ша ва ње узо ру За па да, по себ но узо ра Бе чу, где 
сту ди ра ју Бе о гра ђа ни и оста ли гра ђа ни, све-
укуп на би ро кра ти ја фор ми ра на аустриjским 
образ цем ко ји не зна ју ни шта о за јед нич ком вла-
сни штву по љо при вред ни ка, ко ји до но се за ко не 
са ау стриј ским обра сцем ко ји ука зу ју на ње го ве 
окол но сти, та ко да су по љо при вред ни ци ма сов но 
оси ро ма ши ли и по том сле ду је екс про при ја ци ја, 

Мар се ље за сва ки пи од кр ви: „... Не ка не-
чи ста крв на по ји на ше бра зде” (ре френ у пр вој 
стро фи)... „Кр ва ви бар јак је по диг нут”, Ку ран 
по ста је при руч ник за кр во про ли ће и ис тре-
бље ње не вер ни ка, Би бли ја (Ста ри За вет) не 
пре за од ма сов них уби ја ња и ис тре бљи ва ња 
на ко је се по зи ва Фра њо Туђ ман у сво јој апо-
ло ги ји зло де ла, ко ли ко и не га ци ји ге но ци да 
у НДХ [Tuđman 1989].6 Све оно што је за не-
мар љи во и ре ла ти ви зо ва но кад се мар ки ра 
„иза бра на жр тва”, џе лат-жр тва и обр ну то, 
мо дел на си ља чи јим се жи го са њем раз ре шу-
је сва ко на сле ђе зла и ре се ту је сва ки зло чи-
нач ки по ду хват да би се не ка жње но мо гао 
ре про ду ко ва ти уне до глед...

На род ко ји не по шту је соп стве не не ви не 
жр тве по што ва ће ту ђе, а од жр тво ва ног по-
ста је по чи ни лац, од жр тве по ста је џе лат, уз 
соп стве ни пре ћут ни или из ри чи ти при ста нак 
на до де ље ну му уло гу. Кад се пре ћут ку је, ла-
ко ми сле но и нео д го вор но по и ма и ба на ли-
зу је соп стве на тра ге ди ја и ге но цид ни ре ци-
ди ви у свет ским ра то ви ма, ка да се одр жа ва 
скан да ло зна си ме три ја из ме ђу пр вог по кре та 
от по ра у по ро бље ној Евро пи и нај бе сти јал-
ни јег на ци стич ко-кле ри кал ног ре жи ма, ни је 
мо гу ће оче ки ва ти кре ди би ли тет, по себ но у 
од но су на мо но пол хо ло ка у ста као но ве ла-
ич ко-ме си ја ни стич ке ре ли ги је о ко јој пи ше 
Ре жис Де бре [De bray 2010]. Си ме три ја из ме-
ђу кон ти ну и те та срп ског дог ма ти зма јед но-
пар тиј ске иде о ло гиј ске исто ри о гра фи је и 
пу бли ци сти ке иде ал но ко ре спон ди ра с исто-
риј ским ре ви зи о ни змом ко ји пре о вла да ва 
упо ре до с гер ман ском до ми на ци јом над ЕУ, 
као и те ро ром гло бал ног хе ге мо на над остат-
ком свет ског ша ра.

а они су има ли пу ну са мо у пра ву у тур ско до ба, 
би ли су бо га ти и са да ле ко ма њом по ре ском кон-
тро лом” [En gels 1967: 281–282].

6 Туђ ма но ва Бес пу ћа... су об ја вље на на ен гле-
ском је зи ку у те мељ но цен зу ри са ном пре во ду 
из ко га је из ба че но све оно што „вре ђа” је вреј ски 
сен зи би ли тет и што пред ста вља исто риј ски ре-
ви зи о ни зам, чи ме ина че оби лу је ори ги нал но 
из да ње. При том вре ђа ње срп ског пра ва на се ћа ње 
ни ко ме не сме та. Не мач ки пре вод је на про тив 
са свим ве ран ори ги на лу, што зна чи да се по ре-
ђе њем ова два из да ња ла ко мо же осве до чи ти ова 
крај ње симп то ма тич на ма ни пу ла ци ја с не сум-
њи вом тен ден ци о зно шћу. Ни по ме на о осу ди 
не га ци о ни зма као кри вич ног де ла у ве ћи ни за-
пад них за ко но дав ста ва. Туђ ман је од ре ви зи о-
ни сте уз по моћ за пад них ре ле вант них чи ни ла ца 
по стао го то во узор по ли тич ке ко рект но сти, што 
је крај ње по у чан при мер за раз ми шља ње.
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Као што кон фор ми зам и ку ка вич лук, идеј-
на ис кљу чи вост и не зна ње, са у че сни ка пу-
зе ће мо ћи soft po wer до ми на ци је, је сте у ре-
зо нан ци с не га тив ном се лек ци јом и ста ри јим 
обра сци ма олош-ели те по лу о бра зо ва ног про-
вин ци ја ли зма пре не го ау ти стич ког на ци о нал-
-ро ман ти зма. Ка ко и би ва у зе мља ма пост то-
та ли тар них де мо кра ту ра ко је, ако ни су на цио-
нал не а нај ма ње гра ђан ске, ма њак ци вил ног 
дру штва на док на ђу ју НВО аген ту ра ма, не-
ма ње дру штве ног про јек та, стра те ги је и со-
ли дар но сти, при зем ном и ана хро ном де ма го-
ги јом све јед но ко јег пред зна ка. 

За пад на ака дем ска ин стру мен та ли за ци ја 
про шло сти, при том по ка зу је из ра зи ту се лек-
тив ност у свом не спу та ном не га ци о ни зму 
кад је реч о срп ским жр тва ма. Вах те ло ва пер-
цеп ци ја о то ме да не мо же би ти го во ра о би ло 
ка квом ор га ни зо ва ном про јек ту ма сов них 
ли кви да ци ја Ср ба у НДХ, не го се ра ди о „по-
је ди нач ним тра гич ним до га ђа ји ма”7, од но-
сно „ин ци ден ти ма ко ји су се до го ди ли услед 
рат ног не при ја тељ ства Ср ба и Хр ва та”, по-
ти че из исте ма три це из ко је је и кључ на по-
став ка Алек сан дра Кор ба (Ale xan der Korb)8, 
по ко јој немапредумишљаја, иа ко се „мо же 
го во ри ти о ге но ци ду”, што је нон сенс, јер без 
пред у ми шља ја не ма ме ста ква ли фи ка ци ји 
ге но ци да.

Нај ве ћа за слу га сту ди је Бо ри са Бу ла то-
ви ћа је струч на еви ден ци ја ми то ма ни јач ких 
пр о фи де ми сти фи ка то ра и де кон та ми на то ра, 
од еп ске по е зи је због ко је је и Ге те учио срп-
ски (а не цр но гор ски или бо сан ски), пре ко 
Ву ка ко ји ни кад не ће би ти ам не сти ран за оно 
зло коб но хе ге мо ни стич ко „Ср би сви и сву да”, 
Ње го ша због „мит ске ис тра ге по ту ри ца” (шта 
би тек би ло да ни је мит ска), Ан дри ћа би ће 
због то га што ни је пи сао на бо шњач ком, Ми-
ло ра да Па ви ћа што је да вао ин тер вјуе за вре ме 
ра то ва 90-их у ко ји ма се др знуо да на ви ја за 
сво ју зе мљу и на род. За ова ко ин кри ми ниса не 
рад ње ма ло ће би ти ста вља ње на ин декс, не го 
ће мо ра ти да се ко ри сте знат но ра ди кал ни ја 
сред ства НВО де кон та ми на ци је.

Або ли ра ње од го вор но сти за нај ве ћу кри-
зу на европ ском про сто ру, још од Дру гог 
свет ског ра та, на ме ће по тре бу за жи го са њем 

7 [Булатовић 2017: 370; Vah tel 2001: 272].
8 Док то рант Хум болт уни вер зи те та из Бер-

ли на ко ји је због исто риј ског ре ви зи о ни зма и 
не га ци о ни зма ге но ци да у НДХ био дис ква ли фи-
ко ван на кон кур су за пре сти жну на гра ду Ау швиц 
фон да ци је из Бри се ла.

крив ца, жр тве ног јар ца, коjeм је нај лак ше при-
пи са ти све оно за шта због ми ра у гло бал ној 
и ЕУ ку ћи тре ба по ште де ти оста ле по чи ни-
о це и са у че сни ке, по себ но оне нај моћ ни је од 
ко јих за ви си на ру ше на рав но те жа ЕУ, као и 
гло бал ног се ла. Ју го-екс пе ри мент с по др шком 
За па да и НА ТО са ве за, из ви ка ни „по себ ни 
пут у со ци ја ли зам”, ни је до пу стио по ја ву 
ди си ден ци је као у ис точ ном ла ге ру, не го је 
фа во ри зо вао урав ни лов ку и на мен ску стиг-
ма ти за ци ју у ци љу ма ски ра ња јед но пар тиј-
ског то та ли та ри зма, на прин ци пу сви про тив 
је ди ног ви нов ни ка и де жур ног крив ца. 

Од „нај при ви ле го ва ни је на ци је” то ком 
Хлад ног ра та Ју го сла ви ја по ста је по ли гон 
„но вог свет ског по рет ка”, пр ва и нај ве ћи гу-
бит ник пре о кре та у ар хи тек ту ри но вог од-
но са сна га у све ту и у Евро пи. За ова ко на гли 
и пре су дан за о крет по треб на је и но ва кон фи-
гу ра ци ја мо рал но-по ли тич ког вред но ва ња. 
Јед на од нај за слу жни јих зе ма ља у бор би про-
тив на ци зма и фа ши зма по ста је про стор њи-
хо вих ре ци ди ва уз по др шку ли бе рал них де-
мо кра ти ја. На род ко ји је под нео нај ве ће жр тве 
у тој бор би по ста је во љом но во ком по но ва ног 
иде о ло шког ин же ње рин га је ди ни ви нов ник 
рас па да др жа ве ко ја је на ста ла на ње го вим 
не сра змер ним жр тва ма. То што су Ср би увек 
хте ли Ју го сла ви ју, док су оста ли ње ни на ро ди 
тра жи ли сво је се па рат не др жа ви це, ни ко ме 
не сме та при про јек ци ји је ди ног крив ца – жи-
го са ног од стра не ко му ни зма за њен на ста-
нак – осу ђе ног од стра не но вог по рет ка за њен 
не ста нак, без пра ва на од бра ну и од го вор, у 
нај де мо крат ски јем и нај ли бе рал ни јем од свих 
до са да шњих све то ва.

In fi ne Ср би ја по ста је ин стру мент за о кре та 
ко јим НА ТО од не на мен ског и све ви ше спо р-
ног вој ног са ве за, сти че но ву уло гу и свр ху 
по сто ја ња као ору жа ни ин стру мент за ре гу-
ла ци ју ис фа бри ко ва них или то бо же кон тро-
ли са них кри зних жа ри шта. 

Као ин те лек ту ал на и иде о ло шка ло ги сти ка 
овог са мо ре гу ли шу ћег ме ха ни зма гло бал не 
до ми на ци је, уни вер зи тет ске и ме диј ске спин- 
-ели те да ју свој пред у сре тљи ви и не мер љи ви 
до при нос зло ху дом по ду хва ту про тив ми ра 
и ста бил но сти чи та вих ре ги о на, све под ге-
слом „исти на је лаж – лаж је исти на”. Те шко 
да мо же би ти слу чај но што у том по ду хва ту 
пред ња че гер ман ски и ан гло сак сон ски ау то ри 
ко пи рај та, по кри ћа за ле ги ти ми за ци ју аси ме-
три је рат них „ху ма ни тар них” ин тер вен ци ја, 
уте ме ље них „пра вом на суд ску ин ге рен ци ју”. 
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Под окри љем псе у до на уч не ар гу мен та ци је и 
мо рал не хи по кри зи је, ин кви зи тор ска остра-
шће ност и оп се сив ни им пе ра тив до ми на ци је 
над пре о ста лим де ло ви ма пла не те, ње не вој не 
и про па ганд не ло ги сти ке, ле ги ти ми зу ју не-
сра змер на овла шће ња ко ја се би при пи су је. 
Ме га ло ман ски по ду хват без пре се да на ко ме 
је на су шан али би ка кав је мо гу ће на ћи са мо 
у не срећ ном ју го сло вен ском екс пе ри мен ту, 
где је је дан на род под ре ђен ин те ре си ма свих 
оста лих ет но пар тиј ских ен ти те та и ма њи на 
за јед нич ке др жа ве. За што би се ме њао ме ха-
ни зам ко ји де це ни ја ма успе шно функ ци о ни-
ше? Лут ка за ижи вља ва ње броз-кар де љев ске 
иде о ло ги је по ста је ле ги тим ни де жур ни кри-
вац на чи ји ра чун се ства ра и одр жа ва нај ма-
њи за јед нич ки име ни тељ та ко зва ног Но вог 
свет ског по рет ка и ЕУ не по врат но де ста би-
ли зо ва не на ру ше ном рав но те жом мо ћи по-
чев од об но ве ве ли ке Не мач ке. Ла жни али би 
ко ји се мо же одр жа ти са мо као ау то ре гу ла-
тор ски ме ха ни зам дво стру ког вр зи ног ко ла 
ми сти фи ка ци је и уза јам ног усло вља ва ња. 
Кон ти ну и тет си стем ског то та ли та ри зма у 
фор ми де мо кра ту ре ква зи пар ла мен та ри зма, 
мо гу ће је одр жа ти са мо уз ге не ри са ње или 
по сто ја ње спољ них не при ја те ља. За пред о-
дре ђе ног ви нов ни ка то су оста ле ре пу бли ке 
СФРЈ, као и ме ђу на род на за јед ни ца чи ја јед-
но стра ност и ци нич но ли це мер је из ну ђу је 
кон сен зус од брам бе ног ре флек са ко јим се 
ам не сти ра ау то ри тар ни ре ци див на сле ђе ног 
крип то ко му ни зма. За та ко зва ну ме ђу на род-
ну за јед ни цу то је све оно што се, с раз ло гом 
или без осно ва, при пи су је срп ско-цр но гор-
ском ау то ри тар ном ју го а на хро ни зму. 

Жи го са ње срп ског и ам не сти ра ње хр ват-
ског или ал бан ског на ци о на ли зма за јед нич ки 
су ти то и стич ком и гло ба ли стич ком се лек-
тив ном при сту пу на ци о нал ном пи та њу. Што 
зна чи да је ти то и стич ка стра те ги ја „сви про-
тив јед ног” узор ње ном за пад ном ре ци ди ву 
по сле им пло зи је ко му ни зма, као да је Броз 
био ви зи о нар ска аван гар да за пад ног уни вер-
за ли зма ко ји не ма пре чих ре ше ња за ре ци ди-
ве на ци о нал них кон фли ка та. Осим ако оба 
при сту па, има ју ћи у ви ду раз ли ку из ме ђу јед-
но пар тиј ског то та ли та ри зма и ли бе рал ног 
ка пи та ли зма, ко ја се по ка зу је као ре зул тан та 
исте иде о ло шке ма три це и ге о стра те шког 
опре де ље ња, по ти чу из за јед нич ке стра те ги-
је не по мир љи во су прот ста вље не „мо рал но-
-по ли тич ки не по доб ним”, или „по ли тич ки 
не ко рект ним”, не ди сци пли но ва ним по чи ни-

те љи ма. До вољ но је се ти ти се по сле ди ца 
броз-кар де љев ског пре се да на као узо ра ко ји 
се све лак ше мо же при ме ни ти и на ЕУ уто пи-
ју, као гло ба ли зо ва ни ре ци див ју го ко му ни-
стич ког мул ти кул тур ног брат ства и је дин-
ства. Као што Хе гел у Фе но ме но ло ги ји ду ха 
сма тра да ни шта не мо же мо мр зе ти као оно 
по се до ва но и по ти сну то, та ко и фик са ци ја на 
то што Иво Ба нац на зи ва: „ухо да ни и ни кад 
опо зва ни обра зац ве ли ко срп ске иде о ло ги је, 
ко ји не зах ти је ва фор мал не ме мо ран ду ме, 
про гла се или по себ не на ја ве. Он се под ра зу-
ми је ва…”9, оста је ни шта дру го не го жи го са-
ње про јек ци је соп стве ног по ри ва до ми на ци је 
и ин кви зи тор ског на си ља ко ји се пре по зна је 
као ал тер его или кон ку рент ска си ме три ја. 
А то озна ча ва стиг ма ти за ци ју су прот но сти 
чи ја де ху ма ни за ци ја тре ба да ле ги ти ми зу је 
хе ге мо ниј ски уни вер за ли зам10, ко ме Је шуа 
Ле и бо виц при пи су је искон ско то та ли тар ни 
ка рак тер.

Па кле на си ме три ја дво стру ког вр зи ног 
ко ла ми сти фи ка ци ја и ау то ми сти фи ка ци ја има 
све из гле де за са мо ре про дук ци ју и тра ја ње, 
све док по сто је основ ни мо ти ви ње го вог са-
мо о др жа ња. Као оства ре ња не за ја жљи вог и 
оп се сив ног по ри ва за до ми на ци јом мо де ла 
екс по нен ци јал ног мер кан тил ног про фи та над 
остат ком зе мљи ног ша ра, не спу та ног све док 

9 „…Пре ки ну ти га мо же са мо онај др жав ник 
ко ји од у ста не од Ко со ва, од у ста не од Цр не Го ре, 
од у ста не од РС-а, од у ста не од РСК-а. Тај др жав-
ник се још ни је по ја вио. За то се, на жа лост, не 
мо же ре ћи да је Олу ја озна чи ла крај тог кр ва вог 
фе но ме на”, Ви де ти ин тер вју Eno vi na с Бан цем. 
Ци тат пре ма: [Булатовић 2017: 328, фн. 1222 и 
1223].

10 Чи ње ни ца да су у пр вом ре ду не мач ки и 
аме рич ки сла ви сти и фи ло ло зи сво је зна ње ста-
ви ли у слу жбу не на уч них мо ти ва ци ја, ука зу је 
на по ме ну ту про јек ци ју хе ге мон ских по ри ва у 
сре ди на ма пре по зна тљи вим по нај и зра же ни јим 
ет но цен тич ним, до ми на тор ским и нар ци со ид ним 
ре ци ди ви ма. Ни ма ло слу чај но, у фран цу ској 
сла ви сти ци је ова остра шће ност ма ње при сут на, 
иа ко је лин гви ста и ми ли тант ни ри мо ка то лич ки 
спин мај стор Пол Гард (Paul Gard) ме ђу пр ви ма 
об ја вио на мен ски тен ден ци о зну исто ри ју Ју го-
сла ви је, мејнстрим ме ди ји пред во ђе ни „но вим 
фи ло со фи ма”, ма ње но ви и још ма ње фи ло со фи, 
не го мар ке тин шки и рат но ху шкач ки пам фле ти-
сти. Монд и оста ли со ци јал де мо крат ски ме ди ји 
су при том ис ти ца ли ве ли ко срп ске аспи ра ци је чак 
и јед ног Си ме Ћир ко ви ћа иа ко се он ме ђу пр ви-
ма огра дио и осу дио Ме мо ран дум СА НУ, као и 
Ан дре ја Ми тро ви ћа, још ма ње при ме ре ног за 
овај на ци о на ли стич ки сте ре о тип.
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не ми нов ни успон но вих еко ном ских и вој них 
су пер си ла не об у зда и окон ча до ми на ци ју 
ла жне са ве сти и ње не пу зе ће ло ги сти ке. Ма ње 
је из ве сна про ме на си ме три је ла жног али би ја 
ко јим се оправ да ва не јед на кост пра ва, мо но-
пол мо ћи, ци ни зам дво стру ких ме ри ла, ми-
сти фи ка ци ја јед но стра них ин те ре са и са мо-
про кла мо ва них пра ва. Мо но пол кри ви це ко ји 
се при пи су је ис кљу чи во јед ном на ро ду, у си-
ме три ји је с мо но по лом пра ва да се та кри-
ви ца фо ку си ра и син гу ла ри зу је као на мен ска 
де су бјек ти ви за ци ја [Wi e vi or ka 2005].

За ди ра њем у су бјек ти ви тет ко лек тив не 
све сти на ста је кул ту ро цид ни пре се дан ко ји 
је мо гу ће ре про дук о ва ти у не до глед – све док 
гло бал но се ло не по ста не без лич ни збир по-
тро ша ча, као обје кат мит ске „не ви дљи ве ру ке” 
тр жи шне ау то ре гу ла ти ве.

Уки да њем оспо ре ног пра ва на су бјек ти ви-
тет за ди ре се у прет по став ке са мо по што ва ња 
и ко лек тив ног се ћа ња као јед ног од усло ва 
одр жа ња дру штве не за јед ни це и њој пре по-
зна тљи вог тра ја ња.11 Де струк ту ра ци ја ових 
прет по став ки усло вље на је ду го трај ним са-
мо о спо ра ва њем ко јим су срп ски марк си сти 
ви ше од јед ног ве ка ми мо оста лих ле ви чар-
ских по кре та под ре ђи ва ли и жр тво ва ли соп-
стве не вред но сти кла сним и оста лим ин те ре-
си ма дру гих ет нич ких и др жав них за јед ни ца. 
Све док ре ци ди ви овог по ли тич ког и иде о-
ло шког, кул ту р ног и еко ном ског са мо жр тво-
ва ња тра гом са мо ре про ду ку ју ће си стем ске 
и ква зи е лит не но мен кла ту ре бу ду омо гу ће-
ни и без ал тер на ти ве, еро зи ја дру штве ног, 
кул тур ног и ду хов ног би ћа срп ског кор пу са 
оста ће не ми нов на. Оста ће све док џе ла ти и 
жр тве и да ље бу ду у функ ци ји на мет ну те ми-
сти фи ка тор ске скан да ло зне и са мо о др жа ва не 
си ме три је.

Дво ја ко деј ство уну тра шњег и спољ ног 
штит-али би ја по сти же кон вер гент не по сле-
ди це. Од срп ског кор пу са оче ку је се не у по ре-
ди во ви ше не го од Не ма ца по сле из гу бље них 
свет ских ра то ва – не га ци ја пре по зна тљи вог 
кул тур ног и умет нич ког, књи жев ног и исто-
риј ског на сле ђа, као усло ва кон ти ну и те та и 

11 Као на ру че на мо рал но-по ли тич ки по доб на, 
по себ но у вре ме ха ран ге про тив анар хо ли бе ра-
ла и про мо ци је са ве зног уста ва 1974, „де ми ти фи-
ка ци ја” ко сов ског епа или „ми та” М. По по ви ћа 
[Поповић 1976], то ком 90-их пре ве де на на фран-
цу ски и још не ке је зи ке, по но во као на ру че на, 
зна чај но је до при не ла, овог пу та фа лан га ма по-
ли тич ке ко рект но сти.

са мо свој но сти у то ку број них ве ко ва исто риј-
ске са мо све сти. Са мо о дреч ни сал то мор та ле 
је мо гућ као прет по став ка за про ме но у мље 
– ме та но ју и ду хов ни уз раст ес ха то ло шког 
хо ри зон та. Као што је го то во под јед на ко по-
де сан за ра сап и са мо е у та на зи ју ко ји ма су под-
ле га ли и ве ћи и ду го веч ни ји др жа во твор ни 
на ро ди и ци ви ли за ци је. Осим ако би Ср би 
би ли са мо прет ход ни ца и мо дел не у по ре ди во 
ши ре ре гре си је или гло бал не еу та на зиј ске 
вар ва ри за ци је. Ако не и је дин стве но упо зо-
ре ње ко је мо же до при не ти то ме да до та квог 
ис хо да не до ђе – као што је суд би на Ју го сла-
ви је све пре по зна тљи ви је упо зо ре ње ЕУ у 
пер спек ти ви до глед не јој бу дућ но сти.

Од го то во еу фо рич не по хва ле на прет ка 
Ср би је и срп ског до при но са евро пе и за ци ји 
Бал ка на као нај бо љој ако не је ди ној ал тер на-
ти ви, али и пре пре ци ши ре њу ути ца ја Ру си-
је, Фри дрих Ен гелс у раз ма ку од го то во три 
де це ни је, по сле Бер лин ског кон гре са пра ви 
сво је вр сни ра ди ка лан за о крет кад је реч о уло-
зи Ср би је и про јек ци ји ње не уло ге у бу дућ но-
сти Евро пе и ње не ре во лу ци о нар не транс фор-
ма ци је ка ква је ди но мо же од ње от кло ни ти 
рат ни кон фликт гло бал них раз ме ра [En gels 
1967: 281–282]. Од је ди не ал тер на ти ве ути ца ју 
Ру си је, Ср би ја та ко по ста је ин стру мент ау то-
крат ске Ру си је и по тен ци јал но пре суд на по-
др шка ши ре њу ње ног ути ца ја као нај ве ће опа-
сно сти за оп ста нак за пад не ци ви ли за ци је.12 
Ме га ло ман ски пре це ње на уло га, не за слу же-
на „по част” или ви зи о нар ска ан ти ци па ци ја 
пре ду гог тра ја ња оп се сив ног за пад ног стра ха 
од Ру си је, би ва ре ви та ли зо ва на на кон по чет ка 
ње ног опо рав ка од пан де миј ске ен це фа ло па-
ти је ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма.13 Ути сак 

12 „Ду го вре ме на по ко ре ни Тур ци ма, Ср би 
су до би ли од вре ме на ру ског ра та 1806. го ди не 
мо гућ ност не за ви сног по сто ја ња, иа ко под тур-
ском вла шћу. Од та да, Ср би ја је увек оста ла под 
не по сред ним ру ским про тек то ра том. Али, као у 
Мол да ви ји и Вла шкој, ова по ли тич ка не за ви сност 
је про из ве ла но ве по тре бе и Ср би ји на мет ну ла 
ве ћу раз ме ну ка за пад ној Евро пи. Ци ви ли за ци ја 
је по че ла да узи ма ко рен, тр го ви на на пре ду је, раз-
ви ле се и но ве иде је, а на ла зи мо се у сре ди ни 
упо ри шта ру ске сфе ре ути ца ја, сло вен ске, пра-
во слав не Ср би је, као и ан ти-ру ске на пред не пар-
ти је (на рав но ве о ма скром не у сво јим ре форм-
ским аспи ра ци ја ма)” [Ma rx 1960: 11–12].

13 Бољ ше вич ки екс пе ри мент био је па то ге на 
екс тра по ла ци ја за пад ног уто пиј ског со ци јал ног 
ма те ри ја ли зма. Као ал тер на тив ни про јект на-
су прот ка пи та ли стич ком мо де лу, би ро крат ски 
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већ ви ђе ног био би убе дљи ви ји да се и Ср би-
ја отре зни ла од по њу још по губ ни је иде о ло-
шке и по ли тич ке па то ло ги је. При пи си ва ње 
ма лој зе мљи та ко зна чај не и пре суд но суб вер-
зив не уло ге, го во ри сва ка ко ви ше о мо ти ва-
ци ја ма оних ко ји су од сре ди не прет про шлог 
ве ка, па све до по чет ка но вог ми ле ни ју ма, као 
ка та ли за то ри за пад ног ме си ја ни зма, кро ји ли 
иде о ло шке про јек ци је и сте ре о тип ске пред-
ста ве ге не ра ци ја, ути ру ћи пут нај по губ ни јим 
ка та кли зма ма, за блу да ма и ци ви ли за циј ским 
ре гре си ја ма но ви је исто ри је. Нај до след ни је 
све до чан ство тих дру штве но-исто риј ских 
про це са упра во је па ра докс Ру си је и Ср би је 
ко је су од пре пре ка про гре су и ре во лу ци о-
нар ним ре струк ту ра ци ја ма по ста ле њи хо ви 
нај фа на тич ни ји, ко ли ко год не до след ни и – 
пр вен стве но по се бе – коб ни про мо те ри. Осе-
ћај кри ви це ко јим је иде о ло ги ја „на уч ног ма-
те ри ја ли зма”, с ње ним не из бе жним ава та ри ма 
и су ро га ти ма, та ко фа тал но чи по ва ла свест 
ла ко вер них и ис ком плек си ра них ру ских и 
срп ских ели та, од про за пад ног Бје љин ског 
и евро ла трич но ве ли ког Скер ли ћа, све до Са-
ха ро ва и ти то по кло нич ког Кон стан ти но ви ћа 
(сим бо лич на и ше мат ска па ра ле ла је ов де 
при том уве ли ко не пра вед на на ште ту ру ских 
евро пе и ста, на ро чи то Са ха ро ва, ве ли ка на на-
у ке и људ ских пра ва и бор ца про тив јед но-
пар тиј ског то та ли та ри зма, ти ра ни је ко ју је 
Кон стан ти но вић пет па рач ко-ла кеј ски гло ри-
фи ко вао),14 ко ји не мо же би ти туђ овом ко лек-
тив но са мо о су ђу ју ћем мен тал ном скло пу, 

марк си зам-ле њи ни зам in fi ne од лу чу ју ће до при-
но си ње го вој ре ви та ли за ци ји.

14 Ми то ло ги зо ва ном пи сцу ʼБи бли је’ Дру ге 
Ср би је (Фи ло со фи ја па лан ке), ко ји би ана те ми-
сао и Или ја ду и Оди се ју да су ко јим слу ча јем срп-
ски епо ви, пре ма чи јем иде о ло шки ис кљу чи вом 
и за ту ца ном про вин ци ја ли зму ис па да ка ко би 
Гр ци, Фран цу зи, Ки не зи и Аме ри кан ци, по ред 
оста лих, не ми нов но од па три о та по ста ли на ци-
сти /све до Ен гел са ко га, по ред оста лих, со ци-
јал де мо кра те Фри дрих Ебе рт (Fri e drich Ebe rt) 
и Фи лип Хајн рих Шај де ман (Phi lipp He in rich 
Sche i de mann) сма тра ју не мач ким па три о том 
[Trotsky 1935; Da li pa gic-Czi ma zia 1993]/, чи је оде 
Бро зу ода ју па рок си зам удво рич ког ки ча, је су 
нај бо ље илу стра ци је Хе ге ло ве тврд ње да се нај-
стра сни је мр зи упра во оно што је по ти сну то у 
на ма. О Скер ли ћу, као и о Кон стан ти но ви ћу ви-
де ти: [Ković 2011: 85–98; Ан то нић 2008]; Б. Бу ла-
то вић, Јо ван Ске р лић и ак ту е ли зу ју ћа ре цеп ци-
ја ње го вих по ли тич ких иде ја у ан тро по ло шком 
и исто ри о граф ском дис кур су ʼДру ге Ср би је’, у: 
[Булатовић 2017: 425–437].

као и ам би јен тал ном де фи ци ту кул тур ног 
обра сца.15

Шта пре о ста је по сле ана те ме про скри бо-
ва не књи жев но сти? Не што као ка да би се 
Нем ци ма оспо ра вао Ге те због ро ман ти зма 
или Фран цу зи ма Вик тор Иго због ан ти кле-
ри ка ли зма или па три о ти зма, Ен гле зи ма Вал-
тер Скот и Ита ли ја ни ма То ма зео због ро ман-
ти зма, Ру си ма Пу шкин због ру со фил ства 
или До сто јев ски због пан сла ви зма. Пу зе ћој 
пе да го ги ји по тро шач ких ма са пре о ста је ста-
вља ње на ин декс за бра не школ ске и ака дем-
ске на ста ве, што је уо ста лом већ у то ку у не-
ким зе мља ма, по том за бра на штам па ња као 
у ко му ни зму или спа љи ва ње књи га као у на-
ци зму, на шта се не би мо ра ло пре ду го че-
ка ти. Фран цу зи ка жу: „кад хо ћеш да уби јеш 
пса ка жи да је до био бе сни ло”. Ако по сто ји 
пре пре ка или је по тре бан им пулс ЕУ син те-
зи, кич ми и осо ви ни све спор ни је Евро пе, за 
оправ да ње нео п ход но сти за пад ног са ве за, све 
је до зво ље но ка да циљ оправ да ва сред ство.
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ОСТАВ ШТИ НА ДИ НА СТИ ЈЕ ОБРЕ НО ВИЋ У  
МУ ЗЕЈ СКИМ И ДРУ ГИМ ЗБИР КА МА

[Обре но ви ћи у му зеј ским и дру гим збир ка ма Ср би је, св. I (2013; 363 стр.);  
св. II (2014; 355 стр.); Обре но ви ћи у му зеј ским и дру гим збир ка ма  

Ср би је и Евро пе, св. III (2015; 370 стр.); св. IV (2016; 366 стр.), уред ни ци  
Алек сан дар Ма ру шић и Ана Бо ло вић, Му зеј руд нич ко-та ков ског кра ја,  

Гор њи Ми ла но вац]

 

 

Да је мо гу ће да ма ли и мла ди му зеј из 
не ве ли ког гра да на чи ни му зеј ски по ду хват 
ши рих раз ме ра, по ка зу је при мер Му зе ја руд-
нич ко-та ков ског кра ја из Гор њег Ми ла нов ца, 
ко ји је у прет ход не че ти ри го ди не об ја вио 
је дин стве ни ка та лог остав шти не ди на сти је 
Обре но вић у че ти ри обим не све ске, о ко ји ма 
ће ов де би ти ре чи. То је за слу га уред ни ка ка-
та ло га, Алек сан дра Ма ру ши ћа и Ане Бо ло-
вић, и њи хо вих мно го број них са рад ни ка из 
дру гих му зе ја, ар хи ва и дру гих уста но ва, као 
и при ват них ко лек ци ја, те Ми ни стар ства 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је 
ко је је фи нан си ра ло цео про је кат са би ра ња 

ра за су те остав шти не Обре но ви ћа. Но, ре ци-
мо нај пре реч-две о са мом му зе ју.

Му зеј руд нич ко-та ков ског кра ја је му зеј 
ком плек сног ти па, ко ји је под на зи вом За ви-
чај ни му зеј у Гор њем Ми ла нов цу отво рен 
1987. го ди не, да кле пре са мо 30 го ди на. Овај 
му зеј је од апри ла 1994. до фе бру а ра 1995. 
имао на зив Му зеј Гор њег Ми ла нов ца, а од 
та да де лу је под са да шњим име ном. Цен трал на 
згра да Му зе ја Бр ко ви ћа ку ћа на ла зи се у Гор-
њем Ми ла нов цу (Син ђе ли ће ва ули ца бр. 7). 
У њој је сме штен Ле гат бра ће На ста си је вић, 
стал на по став ка „По кло ни и от ку пи ди на сти-
је Обре но вић”, као и из ла гач ки про стор за по-
вре ме не те мат ске из ло жбе. Му зеј под сво јом 
над ле жно шћу има и Му зеј у Та ко ву с ре пре-
зен та тив ном по став ком „Дру ги срп ски уста-
нак и срп ска ре во лу ци ја 1804–1839.”, као и 
Спо мен про стор Зна ме ни то ме сто „Та ков ски 
грм”, те ку ћу кне за Ми ло ша у Гор њој Цр ну ћи 
с по став ком „Срп ска ку ћа у пр вој по ло ви ни 
19. ве ка”. До дај мо то ме и ет но ло шку по став ку 
у Про да но ви ћа ма га зи у Ко шту ни ћи ма.

Це ло ку пан му зеј ски фонд по де љен је на 
ар хе о ло шку, умет нич ку, ет но граф ску, исто-
риј ску, ну ми зма тич ку и фо то зби р ку. Му зеј је 
до са да ре а ли зо вао не ко ли ко зна чај них те мат-
ских из ло жби, а из да вач ка де лат ност се огле-
да у из да ва њу ча со пи са под на зи вом Збор ник 
Му зе ја руд нич кота ков ског кра ја (oбјављено 
je шест бро је ва), во ди ча Во дич кроз Бр ко ви ћа 
ку ћу (2014), ка та ло га Мом чи ло На ста си је вић 
(2003), мо но граф ске пу бли ка ци је Мом чи ло 
На ста си је вић чо век и умет ник (2012), мо но-
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гра фи је На дим ци у До њој Вр ба ви као кул тур
но и тра ди ци о нал но на сле ђе (2012), и ко нач но 
ви ше том ног ка та ло га Обре но ви ћи у му зеј ским 
и дру гим збир ка ма Ср би је, све ска I (2013) и II 
(2014), од но сно Обре но ви ћи у му зеј ским и дру
гим збир ка ма Ср би је и Евро пе, све ска III (2015) 
и IV (2017). 

Нај зна чај ни је му зе а ли је су Ти пар кне за 
Ла за ра, но вац кра ља Дра гу ти на, пред ме ти из 
та ков ског дво р ца Обре но ви ћа, за ве са и те пих 
из ста рог Дво ра Обре но ви ћа и сли ка Љу би-
це Цу це Со кић – Сто са ви ше бо ца. О све му 
то ме бри не 17 за по сле них од ко јих де вет ку-
сто са.

Ка ко, и због че га је на ста ло ово че тво рок-
њиж је, од но сно че ти ри све ске је дин стве ног 
ка та ло га под на сло вом Обре но ви ћи у му зеј
ским и дру гим збир ка ма? Од го вор на дру ги 
део пи та ња са др жан је у те жњи да се о нај-
мла ђој срп ској ди на сти ји, Обре но ви ћи ма, на 
јед ном ме сту „пре вас ход но са бе ре, а за тим 
на јед ном ме сту, пре ма уна пред утвр ђе ним 
прин ци пи ма, при ка же, ве о ма бо га та и ра зно-
вр сна за о став шти на на ше нај мла ђе вла дар-
ске ку ће”, че му су Алек сан дар Ма ру шић и Ана 
Бо ло вић при сту пи ли са стра шћу и ис трај но-
шћу. Од го вор на пр ви део пи та ња са др жан је 
у већ по ме ну тим „уна пред утвр ђе ним прин-
ци пи ма”, ко је су осми сли ле ко ле ге Ма ру шић 
и Бо ло вић. Циљ це лог по ду хва та је да се на 
јед ном ме сту, на стру чан исто ри о граф ски и 
му зе о ло шки на чин, пред ста ви све од за о став-
шти не Обре но ви ћа, ко је је сме ште но у јав ним 
и при ват ним ко лек ци ја ма, у му зе ји ма, ар хи-
ви ма, би бли о те ка ма, ма на сти ри ма и цр ква-
ма, ка ко у Ср би ји та ко и ван ње.

Ау то ри про јек та „Обре но ви ћи у му зеј ским 
и дру гим збир ка ма”, од но сно при ре ђи ва чи 
све за ка је дин стве ног ка та ло га о за о став шти-
ни Обре но ви ћа по тру ди ли су се да сви њи-
хо ви са рад ни ци, ау то ри по је ди них при ло га, 
о ко лек ци ја ма и збир ка ма нај пре пред ста ве 
уста но ву или ко лек ци ју у ко јој се за о став-
шти на Обре но ви ћа на ла зи. За тим сле де по да-
ци о исто ри ја ту, ве ли чи ни и струк ту ри са-
мих ко лек ци ја уз при каз до ступ них са зна ња 
о при ро ди од но са Обре но ви ћа и по је ди них 
кра је ва у Ср би ји или гра до ва и кра је ва у ино-
стран ству с ко ји ма су Обре но ви ћи има ли не-
по сред не или по сред не ве зе. У по пи си ма ка-
та ло шких је ди ни ца, у сва ком од струч них 
при ло га, на ве де ни су хро но ло шким ре дом 
сви ар те фак ти ко ји се у до тич ној ко лек ци ји 
на ла зе, с име ни ма ау то ра, ра ди о ни ца, ате љеа 

или фа бри ка, вре ме ном и ме стом на стан ка 
на ве де них пред ме та. Ту су и ин фор ма ци је о 
ма те ри ја лу и тех ни ка ма из ра де, ди мен зи је, 
пред ме ти, ин вен тар ни бро је ви, као и по да ци 
о вре ме ну и на чи ну при сти за ња у ко лек ци ју. 
Све при ло ге пра те пр во на уч ни апа ра ти и спи-
сак про бра не ре ле вант не ли те ра ту ре, а за тим 
илу стра тив ни ма те ри јал, цр те жи и мно го-
број не, ве о ма ква ли тет не фо то гра фи је.

Ве о ма бо гат и ра зно вр стан ма те ри јал кла-
си фи ко ван је дво стру ко. Пр во, му зе а ли је, ар-
хи ва ли је и дру ге ре а ли је, ме мо ра би ли је итд. 
има ју пр вен ство уко ли ко су ве за не за вла да-
ре, по чев од Ми ло ша па на да ље, до Алек сан-
дра Обре но ви ћа, а за тим до ла зе оне ко је се 
ти чу ши ре по ро ди це, по лу бра ће, су пру га и 
на след ни ка.

Дру го, му зе а ли је се ре ђа ју сход но сво јој 
вр сти и на ме ни: де ло ви оде ће, лич ни пред-
ме ти, по су ђе, оруж је, ко ма ди на ме шта ја, ар-
хив ска гра ђа, пре пи ска, лич не за бе ле шке, 
књи ге, фо то гра фи је, де ла ли ков них умет ни ка 
(уља на плат ну, би сте, цр те жи, оле о гра фи је...), 
раз глед ни це, до пи сни це, но ви не, пла ка ти 
и дру ги штам па ни ма те ри јал. По том сле де 
објек ти ве за ни за ди на сти ју Обре но ви ћа, а на 
кра ју по пис од ли ко ва ња, по ве ља и ди пло ма 
из да тих за вре ме њи хо ве вла да ви не, те ко ва-
ни но вац Обре но ви ћа.

Ова ко си сте ма ти зо ва на гра ђа у сва ком 
при ло гу, иа ко сви при ло зи не са др же све по-
бро ја не вр сте ар те фа ка та, чи ни ка та лог пре-
глед ним, по год ним за струч ну упо тре бу и 
је дин стве ним. Ов де је све на свом ме сту.

Пр ва све ска ка та ло га, по ред увод не ре чи 
уред ни ка, са др жи де сет при ло га. Нај о бим ни-
ји је увод ни текст Сла ђа не Бој ко вић ко ја је 
об ра ди ла за о став шти ну Обре но ви ћа у Исто-
риј ском му зе ју Ср би је. Ре ци мо да се у Исто-
риј ском му зе ју Ср би је у Бе о гра ду на ла зи нај-
ве ћи број му зе а ли ја ве за них за ди на сти ју 
Обре но ви ћа, те да је зна ча јан део ових фон-
до ва већ из ла ган на те мат ским из ло жба ма. 
Овај при лог, као и дру ги, мо же да функ цио-
ни ше и као по се бан ка та лог. Драж је у то ме да 
се он укла па у јед ну ши ру сли ку о за о став-
шти ни Обре но ви ћа, ко ју не мо же да до ча ра 
ни јед на уста но ва са ма за се бе, па ни Исто риј-
ски му зеј Ср би је. Стан дард у исто ри о граф-
ском при ка зу ди на сти је и му зе о ло шкој об ра-
ди ар те фа ка та, ко ји је уоч љив у при ло гу Сла-
ђа не Бој ко вић, сле ди ли су и дру ги ау то ри, 
чи ји је за да так био ма њи с об зи ром на ко ли-
чи ну гра ђе за об ра ду.
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Јо ван ка Ве се ли но вић и Ол га Ла тин чић 
при ка за ле су ди на сти ју Обре но вић на осно-
ву ар хи ва ли ја у фон до ви ма и зби р ка ма Исто-
риј ског ар хи ва Београдa, а Ми ле на Вр ба шки 
је у Га ле ри ји Ма ти це срп ске у Но вом Са ду 
пре зен то ва ла де ла ко ја се од но се на по ро ди-
цу Обре но вић. О остав шти ни Обре но ви ћа у 
Сме де ре ву, лет њем дво ру и ар те фак ти ма у 
град ском му зе ју пи са ла је мр Сне жа на Цвет-
ко вић, а о остав шти ни ко ја се чу ва у збир ка ма 
За ви чај ног му зе ја у Ја го ди ни при лог су да ли 
Ја сми на Трај ков и Ду шко Гр бо вић. Дра ган 
Дра шко вић и Мир ја на Са вић до не ли су по-
дат ке о пред ме ти ма Обре но ви ћа, ко ји се на-
ла зе у На род ном му зе ју у Кра ље ву, а Су за на 
Ми ло ва но вић пред ста ви ла је зби р ку фо то гра-
фи ја чла но ва ди на сти је Обре но вић ко ја се 
чу ва у Му зе ју Вој во ди не у Но вом Са ду.

Мр Дра гој ла Жи ва нов, ку стос Га ле ри је 
Ма ти це срп ске, при ка за ла је остав шти ну ди-
на сти је Обре но вић у Ма на сти ру Кру ше дол 
у Сре му, док је Ма ри на Вла и са вље вић да ла 
при лог о ал бу му фо то гра фи ја Ни ша, Про ку-
пља и Кур шу мли је, ко ји је по кло њен кне зу 
Ми ла ну Обре но ви ћу, а чу ва се у На род ном 
му зе ју у Ни шу. Све ска I за вр ша ва се при ло-
гом Ви да ка Ву ко ви ћа о зби р ци оруж ја ба ро-
на Ни ко ли ћа, зе та ди на сти је Обре но вић, 
ко ја се чу ва у На род ном му зе ју Зре ња нин у 
Ба на ту, као и ве о ма ле пим и по хвал ним сло-
вом ре цен зен та пр ве све ске мр Ми ло ша Ти-
мо ти је ви ћа, ко ме ће се у сле де ћим све ска ма 
као ре цен зент при дру жи ти др Игор Бо ро зан.

По ред при ло га из ма тич ног му зе ја – Му-
зе ја руд нич ко-та ков ског кра ја, у ка та ло гу су 
при ло зи ко ји се ти чу зби р ки Вој ног му зе ја, 
Му зе ја гра да Бе о гра да, На род ног му зе ја у 
Кра гу јев цу, На род ног му зе ја у Бе о гра ду, 
Му зе ја при ме ње не умет но сти у Бе о гра ду, 
На род ног му зе ја Ча чак, Ма на сти ра Вра ћев-
шни ца, До ма Је вре ма Гру ји ћа у Бе о гра ду и 
Му зе ја у Бе лој Цр кви, а са др жа ни су у све сци 
број II, ко ја је об ја вље на 2014. го ди не. Ау то ри 
при ло га су Алек сан дар Ма ру шић, Ду шан ка 
Ма ри чић, Да ни је ла Ва ну шић, Бо ја на То па-
ло вић, Ми ро слав Ба но вић, Пе тар Пе тро вић, 
Ев ге ни ја Бла ну ша, Ма ри ја Бу јић, Ми ла Га јић, 
Дра ги ња Ма ска ре ли, Би ља на Цр вен ко вић, 
Је ле на Пе раћ, Бо ри во је Бо јо вић, Ана Бо ло вић, 
Ива на Ве ско вић и Игор Во ко ун.

Од све ске III ини ци ја то ри и уред ни ци се-
ри је про ши ри ли су на слов ка та ло га, с об зи ром 
да и ван Ср би је по сто је ко лек ци је и зби р ке 
ко је чу ва ју остав шти ну ди на сти је Обре но ви-

ћа. Сто га је на слов на ред не две све ске Обре
но ви ћи у му зеј ским и дру гим збир ка ма Ср би је 
и Евро пе. Ини ци ја то ри и уред ни ци су ус пе ли 
да ан га жу ју са рад ни ке ко ји ће и то кул тур но 
бла го у Евро пи по пи са ти и му зе о ло шки об ра-
ди ти. Не тре ба им за ме ри ти, ма да је пр во бит-
ни кон цепт про јек та под ра зу ме вао две –три 
све ске је дин стве ног ка та ло га о за о став шти-
ни Обре но ви ћа. То је и до каз да се про јек ти 
са мо за по чи њu с од ре ђе ном на ме ром, а да за-
вр ше так про јек та ни кад ни је из ве стан, јер 
се у ме ђу вре ме ну по ја вљу ју но ва са зна ња и 
но ви иза зо ви.

У све сци III на ла зе се при ло зи Та тја не 
Бр зу ло вић Ста ни са вље вић, Го ра на Ми ло са-
вље ви ћа, Не на да Ка ра ми јал ко ви ћа и Слав ка 
Сте па но ви ћа, Ма ри је Ма рић Је ри нић, Ве ре 
Б. Гру јић, Би ља не Цин цар Ко стић, Је ле не Ва-
сић Де ли ма но вић, Љу би це Ћо ро вић, Ни ко-
ле Плав ши ћа, Ве сне Ста мен ко вић и Сла ђа-
не Ми ло ше вић, Јев ђа А. Јев ђе ви ћа, Гор да не 
Кр стић-Фа ј и Си го лен Франш д’Епе ре-Ву јић, 
а они се од но се на ко лек ци је у Ар хив ској збир-
ци Јо це Ву ји ћа у Уни вер зи тет ској би бли о-
те ци „Све то зар Мар ко вић” у Бе о гра ду, Исто-
риј ском ар хи ву Шу ма ди је у Кра гу јев цу, 
Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у Бе о гра-
ду, Зби р ци за но вац и ме да ље Му зе ја гра да 
Бе о гра да, збир ка ма Би бли о те ке гра да Бе о-
гра да, Му зе ја Кра ји не у Не го ти ну, при ват ној 
ко лек ци ји Јев ђе вић и при ват ној ко лек ци ји 
Си го лен Франш дʼЕпе ре-Ву јић у Фран цу ској. 
Све ска III об ја вље на је 2015. го ди не.

Све ска IV ка та ло га Обре но ви ћи у му зеј
ским и дру гим збир ка ма Ср би је и Евро пе, ко ја 
је об ја вље на 2016. го ди не, за слу жу је по се бан 
при каз. Пре све га, при ре ђи ва чи су сво ју увод-
ну реч пре ве ли на три је зи ка: ен гле ски, фран-
цу ски и не мач ки, чи ме су су ге ри са ли и ино-
стра ну упо тре бу ка та ло га. Но, то не ће би ти 
до вољ но, јер са др жај ни је пре ве ден, а при-
ло зи не са др же ма кар са жет ке на стра ним 
је зи ци ма. Сто га су ге ри ше мо дру ги при ступ: 
до вр ше так про јек та на срп ском је зи ку, што 
при ре ђи ва чи на го ве шта ва ју мо гућ но шћу 
об ја вљи ва ња и V све ске овог ка та ло га, а по том 
пре во ђе ње, у де ло ви ма и/или це ли ни, на ода-
бра не стра не је зи ке.

Све ска IV по чи ње при ло гом Зо ри це Јан-
ко вић о ар те фак ти ма из Фон да Бран ка Стан-
ко ви ћа ко ји се од но се на кра љи цу На та ли ју 
Обре но вић, а ко ји су по кло ном до спе ли у 
Исто риј ски му зеј Ср би је. Овај из ван ред ни 
фонд упот пу њу је пр ви при лог у овој се ри ји, 
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при лог Сла ђа не Бој ко вић, та ко да Исто риј-
ски му зеј Ср би је мо же да се озна чи као уста-
но ва кул ту ре ко ја чу ва и пре зен ту је нај ве ћи 
број и нај зна чај ни је му зе а ли је из укуп не 
остав шти не Обре но ви ћа. По том сле ди при-
лог Го ра на Ми ло са вље ви ћа о до ку мен ти ма 
у лич ним фон до ви ма Исто риј ског ар хи ва 
Шу ма ди је у Кра гу јев цу, где мо же мо на ћи и 
нај ра ни је до ку мен те ди на сти је Обре но вић.

У при ло гу Да ни је ле Ва ну шић до но се се 
ви зу ел не пред ста ве Обре но ви ћа из фон да 
Ана ста са Јо ва но ви ћа, фо то гра фа, из Му зе ја 
гра да Бе о гра да. Реч је о ве о ма ква ли тет ним 
фо то гра фи ја ма и ли то гра фи ја ма. Не ко ли ко 
ре пре зен та тив них пор тре та вла да ра ди на-
сти је Обре но вић, ко ји се чу ва ју у На род ном 
му зе ју у Ни шу, пред ста ви ла је Ма ра Ма ка рић, 
чи ме је упот пу њен ра ни ји при лог Ма ри не 
Вла и са вље вић.

Ди на стич ка кти то ри ја и лич на по бо жност 
Обре но ви ћа при ка за на је у при ло гу Ву ка Да-
у то ви ћа пре ко при ка за да ри ва ња цр ка ва бо-
го слу жбе ним пред ме ти ма и утва ри ма у ви ше 
ме ста у Ср би ји, као и у при ло гу Дел фи не Ра-
јић из На род ног му зе ја у Чач ку о да ро ви ма 
кне ги ње Љу би це и го спо да ра Је вре ма ми о-
ко вач кој и бру снич кој цр кви.

За тим сле ди при лог Ле ле Па вло вић о ар хи-
ва ли ја ма у фон до ви ма Ме ђу оп штин ског ар хи-
ва за Град Ча чак и оп шти на ма Гор њи Ми ла-
но вац и Лу ча ни, ко ји се од но се на ди на сти ју 
Обре но вић.

О то ме да су ар те фак ти ве за ни за Обре но-
ви ће до спе ли у раз не на ше кул тур не уста но ве, 
све до чи и при лог Де ја на Ву ке ли ћа и Је ле не 
Пе раћ о двор ском ен те ри је ру и дру гим пред-
ме ти ма ко ји су фо то гра фи ја ма за сту пље ни 
у не ким збир ка ма Му зе ја при ме ње не умет-
но сти у Бе о гра ду.

По се бан при лог у све сци IV овог ка та ло га 
пред ста вља при каз Зо ри це Сто пић Пе тро вић 
о Аран ђе лов цу као „гра ду Обре но ви ћа”.

Ко нач но, струч ни ра до ви Зла та на Сто ја-
ди но ви ћа („Ди на сти ја Обре но вић у јав ним 
збир ка ма Бе ча”), мр Сне жа не Цвет ко вић („Ме-
мо ра би ли је Обре но ви ћа у из гнан ству: Иван ка 
и Би ја риц”) и др Ане Ко стић („Пор трет кне за 
Ми ло ша Обре но ви ћа у зби р ци На ци о нал не 
га ле ри је у Љу бља ни”), до ка зу ју оправ да ност 
про ши ре ња на сло ва це лог по ду хва та са срп-
ског на европ ски ни во.

Оно што ка рак те ри ше све че ти ри све ске 
ка та ло га о за о став шти ни ди на сти је Обре но-
вић је су пред го во ри Алек сан дра Ма ру ши ћа 
и Ане Бо ло вић ко ји на ин струк ти ван на чин 
уво де у чи та ње по је ди не све ске, чи не ћи увек 
ве зу с прет ход но об ја вље ном и на ја вљу ју ћи 
сле де ћи из да вач ки по ду хват, као и ре цен зи је 
др Иго ра Бо ро за на и др Ми ло ша Ти мо ти је ви-
ћа, ко ји су та ко са ве сно оба ви ли свој по сао 
да их тре ба ис та ћи као при мер.

Ре ци мо на кра ју да је сва ка све ска од штам-
па на у 1.000 при ме ра ка на ква ли тет ном па пи-
ру, уз из ван ред но ли ков но-гра фич ко ре ше ње 
Вељ ка Тро јан че ви ћа. По ду хат је омо гу ћи ло 
Ми ни стар ство кул ту ре и ин фор ми са ња по-
ка зу ју ћи да има слу ха за пра ве про јек те, без 
об зи ра да ли их пред ла жу ма ли или ве ли ки 
му зе ји, да ли су из пре сто ни це или уну тра-
шњо сти.

Чи ни ло ми је ве ли ко за до вољ ство док сам 
чи тао и гле дао овај ка та лог, а чи ни ми част 
што сам био у при ли ци да га пред ста вим пред 
пу бли ком и под кро вом Ма ти це срп ске, нај-
ста ри је кул тур не и на уч не уста но ве Ср ба у 
но вом ве ку. Под се ти мо се да су и Обре но ви-
ћи би ли ме ђу пр вим и нај ве ћим Ма ти чи ним 
при ло жни ци ма и до бро тво ри ма.

Др Дра го Ње го ван
му зеј ски и на уч ни са вет ник
Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад
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ЗEМАЉСКИ КНЕЗ И НЕ БЕ СКИ КРАЉ

(Ђор ђе Ђе кић, У спо мен и сла ву Све тог Јо ва на Вла ди ми ра. Књ. 5,  
Све ти Јо ван Вла ди мир – од кне за до све тог кра ља, Ми тро по ли ја  

цр но гор ско-при мор ска: Све ти го ра, Це ти ње 2017; 190 стр.)

Све ти Јо ван Вла ди мир, кнез срп ске сред-
њо ве ков не др жа ве Ду кље пр ви је срп ски вла-
дар – све ти тељ. Ми ну ле 2016. го ди не на вр ши-
ло се тач но хи ља ду го ди на од оног да на ка да 
је цар Јо ван Вла ди слав на ре дио џе ла ти ма да 
му од ру бе гла ву, по што га је прет ход но по звао 
у свој двор у Пре спи, ла жно му га ран ту ју ћи 
без бед ност. Та ко је из вр шен, ка ко би се са вре-
ме ним реч ни ком из ра зи ло, пр ви по ли тич ки 
атен тат на јед ног срп ског вла да ра ко ји је за бе-
ле жен у пи са ним из во ри ма. Тим уби ством 
кнез Јо ван Вла ди мир за у зео је чел но ме сто у 
ду гој по став ци срп ских вла да ра-све ти те ља и 
по стао је дан од пр вих на род них све ти те ља 
уоп ште. Ово је пр ва срп ска хи ља ду го ди шњи-
ца ко ја се обе ле жа ва, и са ма по се би пред ста-
вља ве ли ки и рет ки ју би леј у исто ри ји јед ног 
на ро да, јер ма ли број на ро да има ту при ви ле-
ги ју да про сла вља ми ле ни јум ска се ћа ња. При 
то ме, од по себ ног је зна ча ја што се ра ди о хи-
ља ду го ди шњи ци до га ђа ја из срп ске хри шћан-

ске исто ри је. Овај ве ли ки срп ски ју би леј до био 
је и сво ју мо но граф ску пу бли ка ци ју. 

С ма лим за ка шње њем мо но гра фи ја ко ја но-
си на слов Све ти Јо ван Вла ди мир – од кне за до 
све тог кра ља иза шла је из штам пе 2017. го ди-
не и об ја вље на је ра ди сим бо ли ке на про сто ру 
да на шње Ре пу бли ке Цр не Го ре у из да њу из да-
вач ке ку ће „Све ти го ра” с бла го сло вом ар хи е-
пи ско па це тињ ског, ми тро по ли та цр но гор ско-
-при мор ског и ег зар ха пећ ког тро на го спо ди на 
др Ам фи ло хи ја. Та ко се са вре ме но срп ско по-
ко ле ње у на уч ном сми слу по ка за ло до стој но 
сво јих све тих пре да ка. Књи га је об ја вље на као 
пе та по ре ду у окви ру еди ци је „У спо мен и 
сла ву све тог Јо ва на Вла ди ми ра”, ко ју из да вач 
пла ни ра да за о кру жи с де сет књи га.

 Ова књи га је пр ва на уч на мо но гра фи ја у 
срп ској исто ри о гра фи ји по све ће на Све том 
Јо ва ну Вла ди ми ру, вла да ру Ду кље. Де ло пред-
ста вља, сло бод но се мо же ре ћи, пре крет ни цу 
у до ма ћој на у ци. Оно по ка зу је да је срп ска 
кри тич ка исто ри о гра фи ја ко нач но смо гла 
сна ге да по све ти це лу књи гу јед ном свом вла-
да ру из пе ри о да ра ног сред њег ве ка (а да то 
ни је збо р ник ра до ва), с об зи ром да је овај пе-
ри од по знат по оскуд но сти исто риј ских из-
во ра и по сле дич но то ме си ро ма штву на шег 
на уч ног зна ња. То пред ста ва ља још јед ну 
ње ну до дат ну вред ност. Ау тор ове ва жне мо-
но гра фи је је др Ђор ђе Ђе кић, ду го го ди шњи 
пре да вач на ци о нал не исто ри је ра ног сред њег 
ве ка на Де парт ма ну за исто ри ју Фи ло зоф ског 
фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу.

Књи га је по де ље на на че ти ри те мат ске 
це ли не. На кон Уво да, у пр вој це ли ни су по гла-
вља ко ја се ба ве исто риј ским пи та њи ма ве за-
ним за лич ност и вла да ви ну ду кљан ског кне-
за Јо ва на Вла ди ми ра. Дру га це ли на са др жи 
књи жев ну ана ли зу је ди ног из во ра о Јо ва ну 
Вла ди ми ру, а то је Ле то пис по па Ду кља ни на. 
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Тре ћа те мат ска це ли на са др жи по гла вља у 
ко ји ма ау тор об ра ђу је пи та ња ве за на за култ 
све то га кра ља, а у че твр тој и по след њој це ли-
ни, ко ја но си на слов „Остав шти на за бу дућ-
ност”, ау тор је ука зао на оно што је од зе маљ-
ског кне за и све то га кра ља оста ло ње го вим 
по том ци ма, ње го вој остав шти ни за бу дућ-
ност ко ја до се же до на ше са да шњо сти.

У пр вој те мат ској це ли ни под на сло вом: 
„Исто ри ја” об ра ђу је се исто ри ја ду кљан ске 
др жа ве до пе ри о да вла да ви не кне за Јо ва на 
Вла ди ми ра. Ау тор се ба ви оним што је у исто-
риј ској на у ци пре вас ход но, а то је пи та ње и 
про блем из во ра. Уз то, чи та о ца упо зна је с 
исто риј ским пре гле дом кне же ве вла да ви не.

Дру га це ли на но си на слов „Од ге сте до 
жи ти ја”. У њој ау тор ана ли зи ра нај ва жни ји 
из вор о Јо ва ну Вла ди ми ру, Ле то пис по па 
Ду кља ни на, тра же ћи и на ла зе ћи од го вор на 
пи та ње о ко ме се ду го рас пра вља ло у на у ци: 
да ли је по вест о Јо ва ну Вла ди ми ру са чу ва на 
у Ле то пи су ге ста, жи ти је или не ка тре ћа вр ста 
из во ра? Ау тор не дво сми сле но за кљу чу је да 
је по сто ја ло Жи ти је Јо ва на Вла ди ми ра ко је 
је ин кор по ри ра но у Ле то пис. У окви ру ове 
це ли не об ра ђе ни су и би блиј ски мо ти ви ко ји 
су при сут ни у при чи о Јо ва ну Вла ди ми ру и 
по ка за но је да по сто ји ве ли ки број, ка ко ста-
ро за вет них, та ко и но во за вет них мо ти ва, на 
шта ра ни ји ис тра жи ва чи ни су ука зи ва ли. 

Тре ћа це ли на ба ви се ана ли зом кул та Св. 
кра ља Јо ва на Вла ди ми ра. Ђе кић по ка зу је да 
је све ти тељ ски култ пр вог срп ског све тог вла-
да ра ве о ма ва жан. Спа ја њем све то сти с вла-
да њем на стао је по јам све то род но сти ко ји се 
ка сни је ве зу је за по то ње срп ске ди на сти је, 
ка ко оне у сред њем ве ку – Не ма њи ће, Ла за-
ре ви ће, Бран ко ви ће, та ко и оне но во ве ков не 
– Пе тро ви ће, али и све ти тељ ски пар де спо та 
Сте фа на и Је ле ну Шти ља но вић. Ау тор је у сво-
јим ис тра жи ва њи ма до шао до за кључ ка да 
се култ Све тог Јо ва на Вла ди ми ра по што вао 
на ши ро кој те ри то ри ји ко ја се про сти ра ла 
на ју гу од Ел ба са на и ње го вог ма на сти ра, на 
се ве ру до Ба ра и Ру ми је, на ис то ку до ма на-
сти ра Све тог Јо ва на Би гор ског и Све тог На-
у ма. Ка сни је од кра ја 17. ве ка ње гов култ се 
про ши рио на грч ке зе мље и на те ри то ри ју 
Кар ло вач ке ми тро по ли је... Ау тор је у по себ-
ном одељ ку по ка зао ка ко је цар Со ло мон с 
кра љи цом од Са бе по слу жио као обра зац за 
гра ђе ње све ти тељ ског ли ка Све тог Јо ва на 
Вла ди ми ра и ње го ве же не Ко са ре Те о до ри те, 
чи ја се све тост пре ма ау то ру мо же сма тра ти 

не до вр ше ном; њен све ти тељ ски култ из по-
ли тич ких, а не вер ских раз ло га ни је из гра ђен 
са мо стал но не го је остао ве зан за култ ње ног 
му жа. Раз ло га за то по Ђе ки ћу има ви ше: за 
Ду кљу је има ло мно го ве ћу по ли тич ку вред-
ност из гра ђи ва ње кул та све тог кне за не го 
ње ног, Ви зан ти ја, ко ја је по чет ком 11. ве ка 
вла да ла Ду кљом, а ка сни је има ла зна ча јан 
ути цај на њу, ни је бла го на кло но гле да ла на 
ства ра ње кул та Са му и ло ве ћер ке.

По след ња це ли на но си на слов „Остав шти-
на за бу дућ ност”. У пр вим по гла вљи ма, ау тор 
рас пра вља о зна ча ју све то род но сти Јо ва на 
Вла ди ми ра за ја ча ње др жав ног су ве ре ни те-
та у Ду кљи. Се ри о зном упо ред ном ана ли зом 
жи ти ја ко ја су по све ће на Јо ва ну Вла ди ми ру 
и Сте фа ну Не ма њи ука зу је на чи ње ни цу да је 
при гра ђе њу све ти тељ ског ли ка Све тог Си-
ме о на Ми ро то чи вог као узор слу жио све ти-
тељ ски лик пр вог срп ског вла да ра-све ти те-
ља, те да се та ко ра ди о по ја ви ко ју је на звао 
пре у зе та све тост. Та ко ђе, ау тор сма тра да 
је на ста нак све ти тељ ског па ра Си ме он – Ана 
али и свих по то њих све ти тељ ских па ро ва у 
срп ском сред њем ве ку имао пр во бит ни узор 
у Св. кра љу Јо ва ну Вла ди ми ру и ње го вој су-
пру зи Ко са ри Те о до ри ти.

За на шу спо зна ју, али и за бу ду ћа по ко ле-
ња, ва жна је чињ ни ца да се Све ти краљ Јо ван 
Вла ди мир ја вља кроз вре ме као чест мо тив у 
књи жев но сти. Ње го во жи ти је је пр во срп ско 
ори ги нал но књи жев но де ло и оно је пре ма 
ау то ро вом ми шље њу мо ра ло на ста ти ра но, 
још у пр вој по ло ви ни 11. ве ка. Та ко ђе, он је 
пр ви Ср бин ко ји се ја вља као књи жев ни мо-
тив у за пад но е вроп ској књи жев но сти ка ко у 
сред њем ве ку (Еп о Ро лан ду, Фло ри мон, Фло ар 
и Блан ше фле ра) та ко и ка сни је, у 17. ве ку – тој 
по ја ви по све ће на су дру га два по гла вља по-
след ње те мат ске це ли не. До дај мо и то да Ђе-
кић при хва та те зу по ко јој је Све ти краљ био 
ин спи ра ци ја Ви ље му Шек спи ру за ње го ву 
Бу ру. Та ко ђе, Све ти краљ Јо ван Вла ди мир био 
је нерет ко и мо тив у са вре ме ној срп ској књи-
жев но сти.

За крај вре ди по ме ну ти да је из да вач ура-
дио по сао ква ли тет но и у скла ду с вред но шћу 
ове мо но гра фи је. Књи га је шам па на у твр дом 
по ве зу на ква ли тет ном па пи ру, а као ме ра за-
шти те од оште ће ња оба ви је на је це ло фа ном, 
што ни је чест слу чај у из да ва штву.

Ми лош Па вло вић
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” 

Алек си нач ки Руд ник
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РАЗ БО РИ ТОСТ КАО ИДЕ АЛ: 
ИСТО РИ О ГРАФ СКИ ОГЛЕ ДИ ДА МИ РА АГИ ЧИ ЋА

(Da mir Agi čić, Hr vat ska Klio. O hi sto ri o gra fi ji i hi sto ri ča ri ma,  
Sred nja Eu ro pa, Za greb 2015; 192 str.) 

(Da mir Agi čić, Hr vat ska Klio II. O na sta vi i udž be ni ci ma po vi je sti,  
Sred nja Eu ro pa, Za greb 2015; 143 str.)

 

Хр ват ски исто ри чар Да мир Аги чић (1963) 
ре дов ни је про фе сор на Oдсеку за исто ри ју 
Фи ло зоф ског фа кул те та Све у чи ли шта у За-
гре бу, на ко јем пре да је оп шту (европ ску и 
свет ску) исто ри ју 19. ве ка. Ње го ва ис тра жи-
вач ка ин те ре со ва ња усме ре на су ка не ко ли-
ци ни те ма ко је се жу од исто ри је Хр ват ске и 
Ср би је у 19. ве ку, за тим, исто ри је че шко- 
-хр ват ских од но са то ком истог раз до бља, те 
исто ри је Пољ ске у но вом ве ку, пре ко исто-
ри је исто ри о гра фи је до на ста ве исто ри је и, 
уоп ште, оно га што се по след њих го ди на на-
зи ва „по ли ти ком исто ри је”. По ме ну тим пи-
та њи ма Аги чић је по све тио не ко ли ци ну сво-
јих мо но гра фи ја као и број не члан ке и сту-
ди је у на уч ним ча со пи си ма и збо р ни ци ма. 
Он је је дан од по кре та ча и пр ви глав ни уред-
ник (2003–2007) ча со пи са По ви јест у на ста ви, 
као и глав ни уред ник (од 2008) сре ди шњег 
гла си ла хр ват ске исто ри о гра фи је, ча со пи са 
Хи сто риј ски збо р ник. Аги чић је и ау тор не-
ко ли ци не уџ бе ни ка исто ри је за основ ну и 
сред ње шко ле. Исто вре ме но, као осни вач и 
пр ви уред ник пор та ла хр ват ске исто ри о гра-

фи је (Hi sto ri o gra fi ja.hr ), те као је дан од по-
кре та ча Кли о фе ста (http://www.kli o fest.org /), 
сво је вр сног фе сти ва ла по све ће ног исто ри ји 
и сај ма исто ри о граф ских књи га, он је про те-
клих го ди на дао зна ча јан до при нос по пу ла-
ри за ци ји исто риј ске на у ке и, уоп ште, зна ња 
о про шло сти. Ко нач но, Аги чић је и вла сник 
и уред ник из да вач ке ку ће Сред ња Еу ро па 
(http://www.sred nja-eu ro pa.hr /) ко ја, осим исто-
ри о граф ских, об ја вљу је и па жљи во би ра не 
ра до ве из оста лих ху ма ни стич ких ди сци-
пли на.

Ра до ви са бра ни уну тар ко ри ца две ју Аги-
чи ће вих књи га исто вет ног на сло ва Хр ват ска 
Клио на ста ја ли су то ком ви ше од две де це-
ни је (1992–2014) и по све ће ни су по је ди ним 
аспек ти ма са вре ме не хр ват ске исто ри о гра фи-
је и на ста ве исто ри је пру жа ју ћи, исто вре ме но, 
увид у део Аги чи ће вих на уч них ин те ре со ва-
ња то ком по ме ну тог пе ри о да. У пр вој књи зи 
(О хи сто ри о гра фи ји и хи сто ри ча ри ма), гру-
пи са ни су ра до ви уну тар че ти ри те мат ске це-
ли не (исто ри ја исто ри о гра фи је, исто ри ча ри, 
при ка зи књи га те ин тер вјуи). У ра до ви ма о 
исто ри ји хр ват ске исто ри о гра фи је Аги чић 
је ана ли зи рао не ко ли ци ну пи та ња ко ја су до 
са да из ми ца ла ис тра жи вач ким ин те ре со ва-
њи ма исто ри ча ра. Осим при ло га о по че ци ма 
на уч ног ра да Ја ро сла ва Ши да ка, во де ћег 
хр ват ског исто ри ча ра у дру гој по ло ви ни 20. 
ве ка, те о по гле ди ма Јо си па Ма та со ви ћа на 
уло гу уни вер зи тет ске на ста ве и сту ди ја исто-
ри је (ина че, сво је вре ме но уса мље ног пред став-
ни ка ши ро ко за сно ва не кул тур не исто ри је), 
па жњу чи та ла ца, сва ка ко за слу жу је Аги чи ћев 
ана ли ти чан рад о кон гре си ма исто ри ча ра у 
со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји као и ла пи да ран 
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пре глед глав них то ко ва хр ват ске исто ри о-
гра фи је на пре ло му 20. и 21 ве ка. Дру га це-
ли на са др жи би о граф ске ски це по је ди них 
ис так ну тих хр ват ских исто ри ча ра ко ји су 
би ли Аги чи ће ви про фе со ри и с ко ји ма је са-
ра ђи вао у по је ди ним фа за ма сво је на уч не 
ка ри је ре (Ми ра Ко лар, Ма ри јан Ма тиц ка, 
Иван Очак, Јо сип Адам чек, Игор Ка ра ман, 
Љу би ша До кле стић, Иван Кам пуш, Ре не Ло-
врен чић, Мир ја на Грос те Љу бо Бо бан). Има-
ју ћи у ви ду чи ње ни цу да су по ме ну ти исто ри-
ча ри нај ве ћим де лом де ло ва ли то ком вре ме на 
со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је, Аги чи ће ви са-
др жај ни исто ри о граф ски пор тре ти (ме ђу ко-
ји ма се сво јим оби мом на ро чи то из два ја ју они 
по све ће ни Мир ја ни Грос и Љу би Бо ба ну) 
пред ста вља ју зна ча јан при лог још увек не на-
пи са ној исто ри ји ју го сло вен ске исто ри о графи-
је у ко јој би ком па ра тив ни при ступ из ме ђу 
по је ди них ју го сло вен ских исто ри о гра фи ја 
(пр вен стве но срп ске и хр ват ске) за у зи мао ва-
жно ме сто.

Па жњу сва ка ко за слу жу ју и Аги чи ће ви 
при ка зи не ко ли ци не књи га хр ват ских и ино-
стра них исто ри ча ра ме ђу ко ји ма скре ће мо 
па жњу на три. У при ка зи ма књи га Ре ги је 
европ ске по ви је сти, ко ја до но си чу ве не есе-
је чи ји су ау то ри Иштван Би бо (István Bibó) 
(„Бе да ма лих ис точ но е вроп ских др жа ва”) и 
Је не Сич (Jenő Szűcs) („Ски ца о три ма европ-
ским исто риј ским ре ги о ни ма”), те Ср би ме ђу 
европ ским на ро ди ма Си ме Ћир ко ви ћа, Аги-
чић је ис та као њи хо ву ва жност за раз у ме ва ње 
исто ри је чи та вог ре ги о на с ко јим је хр ват ски 
на род ве ко ви ма („ма ње или ви ше срет но”) 
по ве зан. На су прот то ме, про су ђу ју ћи о пре-
гле ду хр ват ске исто ри је у но вом ве ку, ко лек-
тив ном де лу гру пе ау то ра под уред ни штвом 
Мир ка Ва лен ти ћа, Ло вор ке Чо ра лић и Фран ка 
Ми ро ше ви ћа, Аги чић је ис та као ње не мно-
го број не не до стат ке, у пр вом ре ду, од су ство 
ши рег ре ги о нал ног и евр оп ског кон тек ста 
хр ват ске исто ри је, ме то до ло шку не раз ви је-
ност (бу ду ћи да по је ди ни при ло зи „као да су 
ʼис ко чи лиʼ с кра ја 19. сто ље ћа”) и за тво ре ност 
за усме ре ња ко ја од ли ку ју са вре ме но исто риј-
ско ми шље ње. Ко нач но, од зна ча ја је по ме-
ну ти и Аги чи ће ве ин тер вјуе, укуп но че ти ри, 
у ко ји ма је он из но сио сво је ви ђе ње те мељ-
них про бле ма с ко ји ма се су о ча ва са вре ме на 
хр ват ска исто ри о гра фи ја. Про су ђу ју ћи о глав-
ним обе леж ји ма хр ват ске исто ри о гра фи је на 
пре ло му 20. и 21. ве ка, по ред већ ис так ну тих 
оце на, Аги чић је, као ње не сла бо сти, из дво јио 

пре те ра ну усред сре ђе ност ка про у ча ва њу ис-
кљу чи во на ци о нал не исто ри је, за ме ну марк-
си стич ке иде о ло ги је у ту ма че њу исто риј ских 
до га ђа ја и про це са не кри тич ким при хва та њем 
на ци о на ли стич ке ин тер пре та тив не ма три це 
без пр о бле ма ти зо ва ња ње не иде о ло шке осно-
ве те, ко нач но, јед ну вр сту ау тар кич но сти и 
од су ство по ле мич ког ду ха ко ји не би био под-
стак нут по ли тич ко-иде о ло шким раз ло зи ма. 

Дру га књи га (О на ста ви и уџ бе ни ци ма по
ви је сти) ком пакт ни ја је од пр ве бу ду ћи да до-
но си из бор Аги чи ће вих ра до ва (укуп но 13) 
ко ји су у це ли ни по све ће ни про бле ми ма са-
вре ме не на ста ве исто ри је и уџ бе ни ци ма исто-
ри је, од но сно, „по ли ти ци исто ри је”. При то ме, 
у сре ди шту Аги чи ће ве ана ли зе на ла зе се пи-
та ња струк ту ре на став ног про гра ма и ње го вог 
оса вре ме њи ва ња у скла ду с гло бал ним европ-
ским то ко ви ма те, у скло пу, овог пи та ња, и 
ци ље ви на ста ве исто ри је те ква ли тет са вре-
ме них уџ бе ни ка исто ри је. Дру го пи та ње ко јем 
Аги чић по све ћу је па жњу је су ин тер пре та-
ци је по је ди них по ли тич ки осе тљи вих те ма, 
усме ра ва ју ћи се у сво јим ана ли за ма на број не 
сте ре о ти пе (пр вен стве но на ци о нал не и кон-
фе си о нал не) ко ји су при сут ни у уџ бе ни ци ма 
исто ри је ка ко у Хр ват ској, та ко и у зе мља ма 
ре ги о на (Ср би ја, Бо сна и Хер це го ви на). Ана-
ли зи ра ју ћи про ме не у на ста ви исто ри је ко је 
су у хр ват ском обра зо ва њу на сту пи ле на кон 
рас па да ју го сло вен ске др жа ве, Аги чић ис ти-
че да су про грам на ста ве исто ри је у Ре пу бли-
ци Хр ват ској (ко ји је сту пио на сна гу 1995) 
од ли ко ва ли пре скрип тив ност ко ја не оста вља 
го то во ни ка кву сло бо ду ау то ри ма уџ бе ни ка 
ни ти на став ни ци ма, до ми на ци ја по ли тич ке 
исто ри је, ис ти ца ње вој них су ко ба са су сед-
ним на ро ди ма те из ба ци ва ње ју го сло вен ског 
др жав ног окви ра и марк си стич ке иде о ло ги је. 
При то ме, од зна ча ја је ње гов суд да су се и 
на ста ва исто ри је као и уџ бе ни ци исто ри је 
то ком 1990-их го ди на на ла зи ли под не по-
сред ним ути ца јем вла да ју ће не де мо крат ске 
и ау то ри тар не по ли ти ке у Хр ват ској док су 
исто ри ча ри не рет ко за у зи ма ли „слу ган ски 
при ступ” сре ди шти ма по ли тич ке мо ћи при-
хва та ју ћи и не рет ко пре но се ћи у уџ бе ни ке 
исто риј ске оце не Фра ње Туђ ма на и ње го вих 
„ко ме са ра” у под руч ју исто ри о гра фи је. У том 
кон тек сту, уџ бе ни ци исто ри је, пи са ни под 
над зо ром др жав них вла сти, у ин тер пре та ци ји 
до га ђа ја и по ја ва, на ро чи то оних из са вре ме-
не исто ри је, те жи ште су ста вља ли на „про из-
вод њу ми та о жр тви и стра да њи ма вла сти тог 
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на ро да”. Тек на кон по ли тич ких про ме на ко је 
су у Хр ват ској на сту пи ле 2000. ус по ста вљен 
је знат но по вољ ни ји дру штве ни ам би јент за 
кри тич ко про су ђи ва ње о про шло сти, што је 
омо гу ћи ло и зна чај но уна пре ђе ње на ста ве 
исто ри је као и по сте пе но по ди за ње ква ли те-
та уџ бе ни ка исто ри је ко ји су се при бли жи ли 
европ ским стан дар ди ма. Упр кос то ме, Аги-
чић је ми шље ња да на ста ва исто ри је и да ље 
не за до во ља ва по тре бе са вре ме них уче ни ка. 
Ово по себ но бу ду ћи да је те жи ште на ста ве 
исто ри је и да ље на усва ја њу пре ве ли ког бро-
ја исто риј ских чи ње ни ца а не на раз у ме ва њу 
ка рак те ри стич них фе но ме на из про шло сти и 
раз во ју кри тич ког ми шље ња уче ни ка и њи-
хо ве из град ње као „кри тич ки ми сле ћих гра-
ђа на” што би, на кон цу, мо рао би ти циљ исто-
риј ског обра зо ва ња. По ме ну ти Аги чи ћев суд 
би сва ка ко тре ба ло има ти у ви ду при ли ком 
евен ту ал не ре фор ме про гра ма на ста ве исто-
ри је и у Ср би ји. Ово по себ но има ју ћи у ви ду 
да Аги чић сво је за кључ ке за сни ва на те мељ-
ном по зна ва њу са вре ме них при сту па на ста ви 
исто ри је у ши ро ком европ ском кон тек сту.

Осим не сум њи ве еру ди ци је, оно што од ли-
ку је Аги че ће ве ра до ве за сту пље не у књи га ма 

ко је смо на сто ја ли при ка за ти је сте кри тич-
ност, објек тив ност и опре зност у из ри ца њу 
су до ва. Сва ка ко за слу жу је па жњу и ње го ва 
спрем ност да „упо тре бу и (зло)упо тре бу исто-
ри је” (Марк Фе ро, Marc Fer ro) у са вре ме ном 
дру штву кри тич ки раш чла ни те да ука же на 
раз ли чи те ми то ман ске, сте ре о тип не и идео-
ло шке еле мен те у ту ма че њу и пред ста вља њу 
про шло сти. Ко нач но, ње го ва кон ста та ци ја да 
исто риј ска на у ка не слу жи то ме да она опи ше 
мар ти ро ло ги ју вла сти те на ци је а да се, при 
то ме, „за не ма ри чи ње ни ца да су стра да ва ли 
и дру ги, ни ти за то да се при ка зу ју ис кљу чи-
во не га тив не стра не ако су – а је су – по сто ја-
ле и по зи тив не”, за слу жу је сва ко по што ва ње. 
Ово по себ но с об зи ром на из ра же ну остра-
шће ност у оп хо ђе њу са про шло шћу на про сто-
ри ма бив ше Ју го сла ви је ко је, не рет ко, ни је 
по ште ђе на ни ака дем ска исто ри о гра фи ја. У 
том сми слу, Аги чић у сво јим ра до ви ма исту-
па, пре све га, као раз бо ри ти ин те лек ту а лац 
ко ји, раз у ме ва ју ћи исто риј ску на у ку пр вен-
стве но као об лик ди ја ло га, њен сми сао про на-
ла зи у де кон струк ци ји исто риј ских ми то ва, 
сте ре о ти па и за блу да сва ке вр сте. 

Проф. др Ми ха ел Ан то ло вић
Пе да го шки фа кул тет, Сом бор
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ХРИ ШЋАН СТВО У СА ВРЕ МЕ НОМ КОН ТЕК СТУ

(Сер геј С. Аве рин цев: Хри шћан ство у XX ве ку [поводом  
осам де се то го ди шњи це ро ђе ња С. С. Аверинцева]; при ре дио Бла го је  

Пан те лић; Отач ник и Бер нар, Бе о град и Ста ри Ба нов ци 2017; 163 стр.); 
(Сер геј С. Аве рин цев: Ad Fon tes. Огле ди из исто ри је ви зан тиј ске  
па три стич ке фи ло со фи је; при ре дио Бла го је Пан те лић; Отач ник,  

Бер нар и Пра во слав ни бо го слов ски фа кул тет Св. Ва си ли ја Остро шког,  
Бе о град, Ста ри Ба нов ци и Фо ча 2017; 162 стр.)

 

Сер геј Аве рин цев пред ста вљао је не сва-
ки да шњу фи гу ру на уч ни ка у Со вјет ском Са-
ве зу и Ру си ји. По во ка ци ји кла сич ни фи ло лог, 
ба вио се исто ри јом, фи ло со фи јом, кул ту ро ло-
ги јом, бо го сло вљем, пе сни штвом, пре во ђе-
њем... Ше зде се тих го ди на 20. ве ка со вјет ска 
ака дем ска и ши ра јав ност би ла je за те че на 
ка да је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Мо скви 
др жао пре да ва ња о ви зан тиј ској есте ти ци, 
за сно ва ним на нај ви шој и нај струч ни јој мо гу-
ћој фи ло ло шкој ана ли зи, сма тра ју ћи да сред-
њи век ни је био мра чан, ни ти је о ре ли ги ји и 
на ро чи то хри шћан ству го во рио – као о де ка-
дент ној по ја ви ко ја ко чи про грес, због че га је 
вре ме ном уда љен с уни вер зи те та, да би се 
по том у пот пу но сти по све тио на уч ном ра ду. 
Прем да је био по све ће ни пра во слав ни хри-
шћа нин у исто вре ме је це нио и по зна вао 
за пад но хри шћан ство, због че га је и при мио 
по ча сни док то рат Пап ског ори јен тал ног ин-
сти ту та и био члан Пап ске ака де ми је на у ка.

У го ди ни у ко јој се про сла вља осам де сет 
го ди на од ро ђе ња овог на уч ни ка ве ли ке еру-
ди ци је, а ко ји је на шој на уч ној јав но сти по знат 
по пре во ди ма књи га – По е ти ка ра но ви зан
тиј ске књи жев но сти (Бе о град: СКЗ, 1982), и 
Ви зан тиј ска фи ло со фи ја (Бе о град: Д. Џам-
бић, 2008), Уред ни штво из да вач ке ку ће „Отач-
ник” од лу чи ло се за пре вод ње го вих сту ди ја 
ко је се ба ве раз во јем хри шћан ске ми сли и 
ви зан тиј ске фи ло со фи је, и хри шћан ском фи-
ло со фи јом. Дру га књи га ба ви се раз во јем фи-
ло со фи је и те о ло ги је у Ви зан ти ји, по ку ша ва-
ју ћи да нам на кон ци зан и си сте ма ти чан на чин 
по ја сни од нос из ме ђу те о ло ги је и фи ло со фи-
је, и шта би то мо гло да пред ста вља ре ли ги-
о зну фи ло со фи ју и мо гу ћи од нос из ме ђу хри-
шћан ства и кул ту ре. У пи та њу су са же ти и 
бри љант ни уви ди о хри шћан ској ми сли а по-
себ но о ви зан тиј ском бо го сло вљу и фи ло со-
фи ји – не што што мо же по слу жи ти као пре-
глед ни во дич за мо дер ну исто ри ју хри шћан ске 
ми сли или као при руч ник ко ји мо же мо ока-
рак те ри са ти за фи ло со фи ју у хри шћан ском 
кон тек сту. Ово и је сте не што што је пре ко 
по треб но на шој на уч ној јав но сти по што су 
ра до ви Аве рин це ва, иа ко ус ко на уч на струч на 
ли те ра ту ра, би ли и не из о став но шти во искре-
ног бо го тра жи те ља у Со вјет ском Са ве зу осам-
де се тих го ди на 20. ве ка. Рет ко ви ђе ну на уч ну 
еру ди ци ју Аве рин цев је мо гао при бли жи ти, 
не са мо на уч ни ку ко ји је хтео да се ин фор ми-
ше о хри шћан ству, не го и обич ном вер ни ку 
ко ји би про ши рио сво ја зна ња о ве ри не сма-
тра ју ћи при том да та кав на уч ни при ступ ре-
ме ти ње го ву ве ру. 
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Пр ва књи га ра до ва Сер ге ја Аве рин це ва 
по све ће на је хри шћан ству у 20. ве ку, али и 
иза бра ним Аве рин це вље вим бе се да ма ко је 
је он из го во рио као чтец у цр кви и ду хов ним 
пе сма ма. Ре кли би смо да озбиљ но на уч но 
шти во пред ста вља пр вих 98 стра ни ца ове 
књи ге, ко ји пред ста вља ју тек сто ве за ен ци-
кло пе ди је, а ко ји се ба ве са мим хри шћан ством 
и хри шћан ством у 20. ве ку. Кључ ни аспект 
раз во ја хри шћан ске ми сли је пред ста вља ла 
кри ти ка фи ло соф ске ди ску си је ко ја је са мој 
се би циљ, до кле у исто вре ме на исто риј ској 
фор ми хри шћан ства за у век оста је пе чат грч-
ко-рим ске кул ту ре, а по себ но на ва жној уло зи 
ан тич ког фи ло соф ског иде а ли зма у фор ми-
ра њу пој мов ног апа ра та хри шћан ске дог ма-
ти ке. Лич но сно по и ма ње ап со лу та свој стве но 
би блиј ској тра ди ци ји у хри шћан ству је до-
ве де но на но ви ста ди јум, што из ра жа ва ју два 
сре ди шња дог ма та по ко ји ма се оно бит но 
раз ли ку је од ју да и зма и исла ма – то су дог ма-
ти Бо жи јег тро је дин ства и Бо жи јег ова пло-
ће ња. По дог ма ту о тро је дин ству, уну тар њи 
жи вот Бо га је сте лич но сни од нос три ју ипо-
ста си, али по тен ци ра ја сно раз ли ко ва ње 
пла но ва су шти не и ипо ста си спе ци фич но је 
за тро је дин ство у хри шћан ству, за раз ли ку од 
три ја да у дру гим ре ли ги ја ма и ми то ло ги ја-
ма. Ова пло ће ње Бо га у хри шћан ству су прот-
ста вља се док три ни веч ног вра ћа ња и пре о-
ва пло ће ња у ду ху па ган ске, ис точ не или гно-
стич ке ми сти ке. Ап со лут на бес ко нач ност 
Бо га би ва ова пло ће на, али не у ни зу по је ди-
нач них ова пло ће ња, већ у је дин стве ном очо-
ве че њу, та ко да се Бо жи ја сву да при сут ност 
сме шта у окви ру јед ног људ ског те ла. Ме ња-
ју ћи се пре ма окол но сти ма вре ме на и кул ту-
ре, по ли тич ко-иде о ло шки кон текст је од ре дио 
ло ги ку ни за цр кве них по де ла услед ко јих је 
до шло до раз до ра из ме ђу Цр ка ва и ве ро и спо-
ве сти (кон фе си ја). Од је дин стве не Цр кве у 
5. ве ку одво ји ли су се хри шћа ни Ис то ка ко ји 
су жи ве ли из ван грч ко-ла тин ске је зич ке зо не, 
за тим је на ста ла по де ла на Пра во слав ну и Ри-
мо ка то лич ку цр кву иза ко је је ста јао кон фликт 
ви зан тиј ске иде о ло ги је са крал не др жа ве и 
ла тин ске иде о ло ги је уни вер зал ног пап ства 
да би све тов не вла сти као и цр кве ни ре форм-
ни по кре ти (ло лар ди, ху си ти и сл.) иза зва ли 
про тест про тив пап ства кра јем сред њег ве ка 
да би ре фор ма ци ја из не дри ла мно штво про-
те стант ских кон фе си ја и де но ми на ци ја. Ме-
ђу тим, се ку ла ри за ци о не тен ден ци је но вог 
ве ка оспо ри ле су уо би ча је ни по јам хри шћан-

ске (пра во слав не, ка то лич ке, про те стант ске 
итд.) на ци је. Ово за по сле ди цу има то да са-
вре ме но хри шћан ство ни је ствар вер ског 
са мо о пре де ље ња хо мо ге ног со ци ју ма ни ти 
на сле ђе пре да ка ко је по том ци усва ја ју већ 
хри шћан ство пре све га са да је сте ве ра ми си-
о на ра и обра ће ни ка. Због то га Аве рин цев из-
во ди за кљу чак да хри шћан ству ни је по треб на 
по ли тич ка за шти та, упра во за то што се не 
одр жа ва за хва љу ју ћи сна зи спо ља шње инер-
ци је, већ за хва љу ју ћи сна зи уну тра шње ди-
на ми ке (стр. 46). Аве рин цев на ла зи при мер 
у Же не ви, ко ја је Кал ви нов град у чи јем се 
исто риј ском цен тру ни да нас не уз ди же ни-
је дан ри мо ка то лич ки храм, прем да у це лом 
гра ду ка то лич ких хра мо ва има ни шта ма ње 
не го кал ви ни стич ких, а по се ће ни ји су мно го 
ви ше, као и на ши ре њу исла ма у Евро пи. По 
Аве рин це ву, за са вре ме ну омла ди ну ва жне 
су аскет ске и ми ста го шке ком по нен те хри-
шћан ске тра ди ци је; са мо оне мо гу би ти пра ва 
ал тер на ти ва све рас про стра ње ни јем ба вље-
њу не хри шћан ском ми сти ком и окул ти змом. 
Мла дог хри шћа ни на 20. па и 21. ве ка не ин-
те ре су је ме ха нич ко ис пу ња ва ње пра ви ла, 
од ла зак на не дељ но бо го слу же ње сво је кон-
фе си је и сл., већ ек ста тич ки до жи вљај ко ји 
на ди ла зи окви ре сву где при сут ног се ку ла-
ри зма (стр. 50). С дру ге стра не, он ука зу је да 
се мо ра озбиљ но раз ми сли ти о ре ви зи ји осно-
ва европ ске ме та фи зи ке, од са мих ње них по-
че та ка у Ста рој Грч кој. Из ово га сле ди не што 
што Аве рин цев на зи ва ре ли гиј ском фи ло со-
фи јом но вог ве ка и са вре ме ног до ба ко ја до-
ла зи на кон свих пр о све ти тељ ста ва, ате и за ма, 
Кан то ве кри ти ке – што је исто вре ме но по-
глед ми сли на ре ли ги ју као на свој пред мет 
и по глед ре ли ги је на свет и на ми сао. Аве рин-
цев се за ла гао за прак ти ко ва ње ау тен тич ног 
хри шћан ског жи во та док је у исто вре ме био 
до ста кри ти чан пре ма про па ги ра њу мла ке 
кул ту ро ло шке при пад но сти хри шћан ству. 
Дру гим ре чи ма, има мо ре дук ци ју ве ре на 
вред но сти de fac to има нент не кул ту ри. Је зик 
ре ли гиј ског фи ло соф ство ва ња од го ва ра ње-
го вој са свим ле ги тим ној ло ка ли за ци ји упра-
во из ме ђу ве ре, ино вер ја и не ве ро ва ња. Иа ко 
је та кав је зик ве штач ки и уне ко ли ко дис тан-
ци ран од из вор ног ре ли гиј ског и не ве ру ју ћег 
ис ку ства, не по сто ји дру ги је зик ко ји би омо-
гу ћио трај ни раз го вор пре ко ба ри је ра.

Ка ко се то про јек ту је у хри шћан ским 
цр ква ма? Пра во слав но бо го сло вље се пре ко 
нео па три стич ке син те зе про то је ре ја Ге о р ги ја 
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Фло ров ског пре о ри јен ти са ло на ду бо ке бо-
го слов ско-фи ло соф ске иде је Св. Мак си ма 
Ис по вед ни ка, пра во слав ну ми сти ку Св. Си-
ме о на Но вог Бо го сло ва, ви зан тиј ски иси ха-
зам као и на естет ску и кул тур ну вред ност 
пра во слав не ико не, ко је су из вр ши ле ути цај 
у ри мо ка то лич ким и ан гли кан ским цр ква ма. 
По сто ји по тре ба због осве шће них вер ни ка 
ме ђу па ро хи ја ни ма да се да це ло вит од го вор 
на иза зо ве са вре ме не се ку лар не ци ви ли за-
ци је. Та ко се у Ру ској цр кви ја вља но ви тип 
пра во слав ног све ште ни ка, ве о ма да лек од 
ул тра кон зер ва тив не се ми на ри је и оби чај них 
тра ди ци ја ду хов ног ста ле жа ста ре Ру си је 
(стр. 60). Ри мо ка то лич ка цр ква у 20. ве ку до-
жи вља ва про ме ну од кон зер ва тив не уста но ве 
до пре у сме ре ња у пост кон цил ском ка то ли ци-
зму ко ји се ру ко во ди на че лом ађор на мен то-
-ускла ђи ва ње с да на шњи цом. То се по себ но 
ре флек ту је у по ја ча ној уло зи ла и ка, ди ја ло гу 
с дру гим хри шћан ским кон фе си ја ма, ре ли-
ги ја ма па и ате и змом, као и ком пли ко ва ним 
од но си ма с ве ро ва њем у чу да, ви ђе ња и зна-
ке, ко је је не раз двој но свој стве но ка то лич кој 
тра ди ци ји. С дру ге стра не, про грам ка то лич-
ких ре фор ми има уну тра шње гра ни це: све-
штен ство је ре зер ви са но са мо за му шкар ца, 
про па ги ра се не рас ки ди вост бра ка, за бра на 
кон тра цеп тив них сред ста ва, на ро чи то абор-
ту са, од би ја ње да се хо мо сек су ал ним ве за ма 
при да је јед нак ста тус као и хри шћан ском 
бра ку, на без брач но сти све штен ства... Про-
те стан ти зам је та ко ђе имао тран сфор ма ци ју 
у 20. ве ку. Има мо ста ре кон фе си је, ко је је 
из не дри ла епо ха ре фор ма ци је (лу те ран ство, 
кал ви ни зам, ан гли кан ство) и оно што се обич-
но кла си фи ку је као нео про те стан ти зам (бап-
ти сти, адвен ти сти, пен та ко стал ци итд). Па-
но ра ма про те стан ти зма 20. ве ка оби лу је сна-
жним кон тра сти ма, крај но сти ма ка кве ни су 
свој стве не дру гим кон фе си о нал ним ти по ви ма 
хри шћан ства – с јед не стра не, то је ли бе рал-
но-кри тич ка по зи ци ја (обич но у тра ди ци о нал-
ним кон фе си ја ма), с дру ге, фун да мен та ли зам, 
на ив но по у ча ва ње или бур но ес ха то ло шко 
оче ки ва ње (обич но у нео про те стан ти зму).

Дру га књи га Ad fon tes по нај ви ше да је од-
го вор на пи та ње о фи ло со фи ји хри шћан ског 
на дах ну ћа. Иде ја от кри ве ња оштро раз два ја 
па три сти ку од сло бод ног фи ло соф ског ис-
тра жи ва ња. Цр ква је ка но ни зу ју ћи тек сто ве 
Но вог за ве та као сре ди ште от кро ве ња, би ла 
при ну ђе на да по тре бом фи ло соф ског оформ-
ље ња сво га уче ња под стак не спе ку ла ци ју ко ја 

се да ле ко уда ља ва ла од сло ва Пи сма. Он то-
ло шке про бле ме раз ра ђи ва ла је пр вен стве но 
грч ка па три сти ка. Основ не иде је па три стич ке 
те о ло ги је су: мо но те и зам (на су прот па ган ском 
по ли те и зму и гно стич ком ду а ли зму), су пра-
на ту ра ли зам и кре а ци о ни зам – нат при род на 
при ро да и тран сце ден тал ност Бо га, ње го ва 
ап со лут на сло бо да и ап со лут на власт над 
све том ко ји је он ство рио ни из че га (на су прот 
ми то ло шким ли ко ви ма грч ко-рим ских тра-
ди ци о нал них бо го ва и гно стич ким ли ко ви ма 
не са вр ше них де ми јур га). На За па ду су раз ра-
ђи ва ни мо ра ли стич ко-пси хо ло шки про бле-
ми (Бог и чо век не као он то ло шки објек ти, 
не го као су бјек ти во ље). Ак це нат је на не пот-
пу но сти људ ске во ље ко ја не мо же на ћи се бе 
ни ти сте ћи це ло ви тост без упли та ња бла го-
да ти – за рад че га се обра зла га ла нео п ход ност 
Цр кве за рад спа се ња.

Ви зан тиј ска фи ло со фи ја је ди рект ни на-
ста вљач ка сно ан тич ке фи ло со фи је. Ви зан тиј-
ска фи ло со фи ја је пре у зе ла ан тич ки пој мов-
ни апа рат, про бле ма ти ку и ве шти не ум ног 
ра да. Од ра зно вр сно сти ан тич ких фи ло соф-
ских шко ла и пра ва ца, ви зан тиј ска фи ло со-
фи ја за др жа ва са мо пла то ни зам и ари сто те-
ли зам, те же ћи да их до ве де у син те зу. За њу је 
ка рак те ри сти чан на мер ни тра ди ци о на ли зам, 
у то ме што се но во че сто из ла га ло у ви ду ко-
мен та ра на ста ро: на не ки ан тич ки текст, ка-
сни је на тек сто ве па три сти ке (нпр. кре а тив ни 
ко мен та ри Мак си ма Ис по вед ни ка на Гри го-
ри ја Бо го сло ва и Псе у до-Ди о ни си ја). За да так 
та кве син те зе по ста вио је још нео пла то ни зам, 
и она оста је ак ту ел на до кра ја до ба ви зан тиј-
ске фи ло со фи је. Ме ђу тим, сви по ку ша ји син-
те зе би ли су пред у зи ма ни под зна ком Пла то-
на, би ло под зна ком Ари сто те ла: на па но ра ми 
ви зан тиј ске фи ло со фи је ви ди мо кон фрон та-
ци ју пла то ни зма до пу ње ног Ари сто те ло вом 
ло ги ком и, као ал тер на ти ве, ари сто те ли зма 
до пу ње ног Пла то но вом сим бо ли ком. На су-
прот то ме, те о ло ги ја ви зан тиј ског пра во сла-
вља не мо же се на зи ва ти пла то ни чар ском 
ни ти ари сто те лов ском, не го је ко ри сти ла по 
по тре би пла то ни чар ске и ари сто те лов ске 
то ко ве ми сли, али је од луч но на сто ја ла на 
то ме да се цр кве но уче ње не мо же све сти ни 
на јед ну фи ло соф ску док три ну. Тра ди ци ја 
хри шћан ског пла то нов ства ишла је од Ори-
ге на и од ње го вих след бе ни ка да би у дру гој 
по ло ви ни 4. ве ка, она за до би ла ор то док сни 
ка рак тер: усва ја се Ори ге но ва на чел на ори-
јен та ци ја на при хва та ње на сле ђа ан тич ког 
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иде а ли зма, али се с гле ди шта стро ге цр кве-
но сти чи сти од оди о зних пра те ћих мо ме на-
та. Ме ђу тим, по сто ја ле су раз ли ке из ме ђу 
но во пла то ни ча ра, тј. па ган ских и хри шћан-
ских ми сли ла ца: но во пла то ни ча ри су ишли 
од фи ло со фи је као сво је по ла зне тач ке ка ре-
ли ги ји; хри шћа ни су, на про тив, ишли од ре-
ли ги је ка фи ло со фи ји. Пр ви су пре ра ђи ва ли 
ма те ри јал иде а ли стич ке фи ло со фи је тра ди-
ци је у не ку ре ли ги ју за узак круг љу ди, про-
на ла зе ћи у са мом том ма те ри ја лу уну тра шње 
мо гућ но сти све ве ћег зби ва ња ме ди та тив не, 
аскет ске и ма гиј ско-те ур гиј ске ат мос фе ре; 
дру ги су има ли цр кве ну ве ро на у ку и са му 
ре ал ност цр кве као не чег искон ског, што ни је 
под ре ђе но су ду фи ло соф ске ре лек си је, ма да 
је и њи ма тре ба ла фи ло со фи ја, по не кад као 
сред ство да са ми ма се би раз ја сне већ по сто-
је ћу ве ру, ин те лек ту ал но-емо ци о нал но усва-
ја ње те ве ре, по не кад као по моћ но сред ство 
за ре ша ва ње дог мат ских пи та ња ко ја су се 
ком пли ко ва ла. Ва си ли је Ке са риј ски је та ко 
по ка зи вао ин те ре со ва ње за фи ло со фи ју име-
на као сим бо лич ког ин стру мен та по зна ња, 
по себ но фи ло со фи ја бо жан ских име на, тј. 
епи те та и је зич ких озна ка ко је се у Би бли ји 
при пи су ју Бо гу. Ва си ли је на ла зи ор то док сну 
фор му лу ко ја је од и гра ла ва жну уло гу у бо-
го слов ским спо ро ви ма Ви зан ти на ца до 14. 
ве ка око те за Гри го ри је Па ла ме: не при сту-
пач на су шти на се са оп шта ва сво јим енер ги-
ја ма (пре ту ма че ни ари сто те лов ски тер мин), 
оба вља то из ла же ње из се бе ко је по себ но 
чи ни он то ло шким мо гу ћим бо жан ска име на. 
По том се ви де и мно го број не ре ми ни сцен-
ци је пло ти нов ске те о ри је по зна ња, ко је се 
при род но укла па ју у текст ње го ве рас пра ве 
О Ду ху Све то ме. По том има мо ути цај пло-
ти нов ског уче ња о ду ши ко ја је на су штин ски 
на чин је ди на ду ша све та, на ори ги нал ну ми-
сао Гри го ри ја из Ни се пре ма ко јој је чо ве-
чан ство у чи та вом свом пр во бит но за да том, 
струк тур но од ре ђе ном оби му не ка над лич на 
лич ност, ду хов но це ли на осо бе ног ре да, са-
др жа на већ у Ада му. Псе у до-Ди о ни си јев ски 
спи си су по ве за ли он то ло ги ју но во пла то нов-
ства и уче ње о сим бо лу, ко је је про из ве ла та 
он то ло ги ја, с про бле ма ти ком људ ске за јед ни-
це, схва ће не као цр ква. Те ма аре о па гит ског 
кор пу са је сте свет као по ре дак, као струк ту-
ра, као за ко но ли ко са по дре ђе ње чул ног и нат-
чул ног. Цр ква је хи је рар хи ја ан ђе ла и не-
по сред но се на ста вља хи је рар хи јом љу ди. 
Ко нач ни ау то ри тет Мак сим Ис по вед ник се 

на до ве зао на Гри го ри ја из Ни се о пли ро ми 
ду ше ко ја се рас кри ва у чи та вом мно штву 
људ ских ду ша свих вре ме на, ко је за јед но чи не 
ор ган ску це ли ну. Хри стос је до шао да спа се 
сву ту це ли ну, та ко да се осу да гре шни ка не 
ми сли као ко нач на због че га се од чо ве ка 
оче ку је да над вла да са мо о ту ђе ност усло вље-
ну гре хо па дом, ка да са вла да рас це пље ност 
на ду хов но и те ле сно у са мом се би – та да ће 
сав Ко смос би ти спа сен и тво ре ви на ће се сје-
ди ни ти с Тво р цем. Но, сва ка ко је бо го сло вље 
лич но сти, за по че то од Ка па до ки ја ца и за до-
бив ши вр ху нац код Мак си ма Ис по вед ни ка, 
од и гра ло ве ли ку уло гу на кон цепт лич но сти 
ко ја игра сре ди шњу уло гу у европ ском ак си-
о ло шком си сте му (стр. 11). Ме ђу тим, сред ње-
ве ко вље до но си ко ди фи ка то ре на уч не тра ди-
ци је, ко ја за по чи ње од Ле он ти ја Ви зан тиј ског 
ко ји је об ра ђи вао ари сто те лов ски ин стру мен-
та ри јум ло гич ких раш чла ња ва ња за по тре бе 
бо го слов ске по ле ми ке. Те о ло шки ра ци о на-
ли зам Јо ва на Да ма ски на у су шти ни не ги ра 
раз мак из ме ђу при род но-на уч ног и бо го слов-
ског зна ња. Али иа ко у ње го вим де ли ма на-
ла зи мо спа ја ње спе ци фич но те о ло шке и ен ци-
кло пе диј ско фи ло соф ске те ма ти ке, ње му је у 
ства ри би ла по треб на ди ја лек ти ка – ло ги ка, 
ин стру мент те о ло шких дис пу та ко ји су ис пу-
ња ва ли епо ху ико но бор ства. Од Фо ти ја Ца-
ри град ског би се мо гло ре ћи да Ари сто тел 
по ста је по у зда ни ји од Пла то на, за то што не 
ну ди вла сти то ре ли ги о зно ства ра ла штво ко је 
би се на ла зи ло у не ја сним од но си ма пре ма 
би блиј ском от кро ве њу и уче њу Цр кве. Од 
Си ме о на Но вог Бо го сло ва се у ду хов ним 
ства ри ма да је ак це нат на не по сред ном лич-
но ис ку ша ном ми стич ном опи ту да је пра во 
да се го во ри о бо жан ским ства ри ма, а не то-
ли ко на ра ци о нал ном бо го сло вљу, што се про-
ду жи ло и на па ла ми зам. Са да се да вао ак це-
нат на хи је рар хи ји ду хов ног учи тељ ства и 
уче ни штва. Ме ђу тим по раст се ку ла ри зо ва-
ња ви зан тиј ске фи ло соф ске ми сли од 11–13. 
ве ка ка рак те ри са ло је ве ће за ни ма ње за пла-
то нов ство, до кле је Цр ква усво ји ла ари сто-
те лов ски пра вац.

По Аве рин це ву хри шћан ска фи ло со фи ја 
је ме то до ло шки сум њив по јам. Хри шћан ска 
те о ло ги ја је сво јим ау то ри те том по твр ђи ва ла 
не ке фи ло соф ске те зе (на при мер, те зу о хи-
је рар хи ји би ћа, кру ни са ној исти но су шним) 
док би од ба ци ва ла не ке дру ге те зе, по пут веч-
но сти фи зи кал ног ко смо са. Под стре ки ва ла би 
по ста вља ње не ких фи ло соф ских про бле ма, 
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по пут про бле ма лич но сти, фи ло со фи је име-
на, те о ри је зна ка, есте ти ке сим бо ла, но то су 
прет по став ке за фи ло соф ски рад, али ни је 
са ма фи ло со фи ја. Но, ра но ви зан тиј ска фи-
ло со фи ја се ства ра ла у не хо тич ној са рад њи 
хри шћа на и па га на. Аве рин цев сма тра да мо-
же мо лек си ко ло шки го во ри ти о фи ло со фи ји 
хри шћан ског на дах ну ћа. Он сма тра да та ква 
фи ло со фи ја је сте део пи та ња хри шћан ског 
од но са пре ма ау то ном ним кул тур ним вред-
но сти ма уоп ште. По себ но се то до во ди у пи-
та ње ка да има мо хри шћа ни на ко ји се оба ве-
зу је да ће це ни ти сво ју ве ру док по слу шност 
не ком дру гом ау то ри те ту пред ста вља по вре-
ду са ве сти. Ме ђу тим, по ње му на ма је да то да 
би ра мо из ме ђу ква ли тет ни је и ма ње ква ли-
тет ни је кул ту ре. Су бје кат та кве фи ло со фи је 
је сте љу би тељ ре ли ги је али са гла сно Ав гу-
сти ну, ње на те ма над те ма ма је сте сти ца ње 
ве ре. Но, са вре ме не књи ге хри шћан ских фи-
ло со фа и пе сни ка су по Аве рин це ву да нас 
са мо ком пен за ци ја за гу бит ке у сфе ри хри-
шћан ства као жи вот не ре ал но сти. Оп ште 
гле да но и да ље се у ре ли гиј ској фи ло со фи ји 
да је ак це нат на ра ци о нал ној рас пра ви о ре ли-
ги ји не го ли ка са гле да ва њу Вит ген штај но ве 
де фи ни ци је ре ли ги је као об ли ка жи во та ко ју 
Аве рин цев у свом тре ти ра њу ни је уоп ште узео 
у об зир, а ко ја би му по мо гла у бо љем са гле-
да ва њу це лог про бле ма! Слич но је и с те о ло-
ги јом: она да нас има про блем да се не пре-

тво ри у пу ку кул ту ру и да те о ло зи не по ста ну 
са мо до вољ ни струч ња ци ко ји се мо гу обра-
ћа ти струч ња ци ма слич ним се би а не и вер-
ни ци ма. Аве рин цев у ово ме сле ди по клич 
Си ме о на Но вог Бо го сло ва ка опит ном ис ку-
ству и Кјер ке го ро вог апе ла на ег зи стен ци јал-
ни лич ни из бор по пи та њу ве ре. То се по себ но 
осе ћа у ње го вом апо стро фи ра њу ду бо ке про-
тив реч но сти иде је те о ло ги је ко ји се од ра жа-
ва у ста ву да за до би ја ње ста ту са истин ског 
ау то ри те та ни је до вољ на про фе си о нал на 
еру ди ра ност и ин те лек ту ал на на да ре ност, већ 
и лич на све тост ко ја ука зу је на про ник ну ће 
у тај ну Бо га (стр. 20). Ово је ве о ма бит на 
став ка због че га мо же мо раз у ме ти за што су се 
уред ни ци „Отач ни ка” од лу чи ли да у пр вој 
књи зи Хришћaнство у XX ве ку спо је Аве рин-
це вље ве на уч не ра до ве с ње го вим ду хов ним 
бе се да ма и пе сма ма. Реч је о вер ни ку ко ји 
сво ја осе ћа ња ни је про јек то вао у свом на уч-
ном при сту пу, осо би на ко ја је до ста стра на 
да на шњем све ту.

За си гур но да књи га Аd fon tes мо же да ста не 
ра ме уз ра ме с Ви зан тиј ским бо го сло вљем 
– Џо на Ма јен дор фа, Та та ки со вом Ви зан тиј-
ском фи ло со фи јом ко је мо гу да по слу же као 
во ди ље сва ком ин те лек ту ал цу у ве зи с од но-
сом те о ло ги је и фи ло со фи је у Ви зан ти ји и 
уоп ште да га упу ти у срж пра во слав ног хри-
шћан ства.

Сла ви ша Ко стић
Гим на зи ја „Па три јарх Па вле”, Бе о град
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БУ ЂЕ ЊЕ ДУ ХОВ НЕ И НА УЧ НЕ СВЕ СТИ  
СРП СКО ГА НА РО ДА

(Ва си ли је Ђ. Кре стић, Ива на Б. Спа со вић, Дру штва сво га до ба,  
Слу жбе ни гла сник и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти,  

Бе о град 2016; 183 стр.)

 

Из ове пер спек ти ве, са ов да шњих про сто ра 
и у са да шњем вре ме ну, за ни мљи во је чи та ти 
о то ме ка ко је срп ска реч тек кре та ла да се 
про би ја у европ ске на уч не ре до ве, и ка ко се 
свест о кул ту ри, про све ти, на у ци, али и свест 
о њи хо вом кон стант ном на прет ку, ја вља ла 
по пр ви пут у на шем на ро ду. 

Ака де мик Ва си ли је Кре стић и др Ива на 
Спа со вић, ау то ри књи ге Дру штва сво га до ба, 
ау то ри су јед не ве о ма зна чај не зби р ке раз ли-
чи тих по да та ка ко ја је сва ка ко за вре ђи ва ла 
на по ран и пре дан ис тра жи вач ки рад. По себ-
но на гла ша вам – зби р ке по да та ка – јер књи-
га Дру штва сво га до ба упра во ли чи на јед ну 
зби р ку мар ки ца, тач ни је му зеј јед ног вре ме-
на. Опре мље на фо то гра фи ја ма лич но сти о 
ко ји ма го во ри, фо то гра фи ја ма пи са ма, пе ча-
та, нот них све за ка, спо ме на ра, ова књи га нам 
не го во ри са мо тек стом, не го и са мим из гле-

дом. Опре мље на је стра ни ца ма ко је су у пот-
пу но сти ис пу ње не ви тра жи ма – она нас ви-
зу ел но при вла чи, а ви тра жи јој да ју дух са-
крал но сти и не што од све ча но сти. За ди зајн 
је био за ду жен Ми лош Мај сто ро вић и на рав но, 
уред ник ака де мик Го ран Пе тро вић. Ви траж 
је тех ни ка ко је се ко ри сти за за ста кљи ва ње 
про зо ра и та кви про зо ри се нај че шће на ла зе 
на цр ква ма. Оно што је за ни мљи во код ви-
тра жа је упра во то што се сун че ва све тлост 
раз ли чи то пре ла ма кроз ко ма де обо је ног ста-
кла те та ко све тлост под раз ли чи тим угло-
ви ма па да у цр кву. Та ко би ва ју осве тље ни 
де ло ви цр кве ко ји мо жда не би би ли у пр вом 
пла ну. Та ко се и сâм ол тар ис ти че. Као илу-
стра ци је у овој књи зи иза бра ни су ви тра жи, 
јер ова књи га, ба ве ћи се јед ним исто риј ским 
пе ри о дом, ста вља на стра ну по ли тич ке, ди-
на стиј ске и оста ле су ко бе тог ти па, а осве-
тља ва, по пут про зо ра на цр кви, рад дру шта-
ва оку пље них око иде је про све ћи ва ња, око 
на у ке и умет но сти. Осве тља ва ол тар. Има у 
то ме не че га све ча ног.

Ака де мик Ва си ли је Ђ. Кр стић да је ја сан 
и пе дан тан пре глед да ту ма и до га ђа ја од пр вих 
на зна ка по ја ве Дру штва срп ске сло ве сно сти, 
пре ко пре о бра жа ја у Срп ско уче но дру штво 
и на по слет ку до на стан ка Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти. Ау тор нас нај пре упо зна је 
с ни зом по ку ша ја Ср ба у Угар ској да ство ре 
јед но уче но дру штво, док се ко нач но ни су оку-
пи ли под име ном Дру штво срп ске сло ве сно-
сти (7/19. но вем бра 1841). Мол бу по пе чи те љу 
про све те пот пи са ли су Јо ван Сте ри ја По по-
вић, Ата на си је Ни ко лић и с њи ма Ди ми три је 
Иса и ло вић, та да шњи ви ши над зи ра тељ шко-
ла. Основ ни за да так Дру штва, пи ше акаде-
мик Кре стић: „био је да пи са ње књи жев но га 
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је зи ка и пра во пи са, у ко ји ма ни је би ло ни ка-
квог ре да, узму у сво је ру ке шко ло ва ни љу ди, 
струч ња ци и књи жев ни ци, а ду жност ад ми-
ни стра тив не вла сти би ла би да их у све му 
по др жа ва и сле ди” (стр. 14). Би ра ни су ре дов-
ни и до пи сни чла но ви, а за тим и по ча сни. 
Пр ве ре дов не чла но ве би рао је кнез, а ови су 
по том би ра ли оста ле чла но ве. Дру штво је од 
са мог по чет ка те жи ло не за ви сно сти. Ка ко је 
ипак мо ра ло да функ ци о ни ше под по кро ви-
тељ ством и кне за Ми ха и ла и кне за Алек сан-
дра, не за ви сност Дру штва ре дов но је би ла 
под зна ком пи та ња. Дру штво је осно ва ло и 
свој ча со пис Гла сник ко ји су до би ја ле по це лој 
Ср би ји шко ле или би бли о те ке са чи та о ни цом, 
али и сва уче на дру штва ши ром Евро пе. По 
свом ис тра жи вач ком ра ду, ка ко ака де мик Кре-
стић твр ди, Дру штво је: „сво јим ра дом на са-
ку пља њу до ку ме на та по ста ви ло те ме ље да на-
шњем Ар хи ву СА НУ” (стр. 29). Та ко ђе, ва жно 
је и за па жа ње академика Кре сти ћа да је у сво-
је ре до ве Дру штво увр сти ло пред став ни ке: 
„истин ске ин те лек ту ал не ели те срп ског на-
ро да, при че му ни је во ди ло ра чу на о њи хо вој 
ре ги о нал ној при пад но сти, већ о ства ра лач ким 
спо соб но сти ма” (стр. 30). Све ово нам го во ри 
о пре да ном ра ду Дру штва и истин ској же љи 
да се ство ри јед но кул тур но и на уч но је згро 
срп ског на ро да, а пре све га, го во ри о њи хо вом 
истин ском ро до љу бљу. Ме ђу тим, Дру штво 
срп ске сло ве сно сти је су спен до ва но ја ну а ра 
1894. го ди не због уну тра шњих раз ми ри ца, али 
и раз ми ри ца с кне зом и вла дом. Већ у ју лу 
исте го ди не, под по кро ви тељ ством кне за Ми-
ха и ла, обра зо ва но је Срп ско уче но дру штво. 
„Оно што су за Дру штво срп ске сло ве сно сти 
би ли Јо ван Сте ри ја По по вић и Ђу ра Да ни чић, 
то су за срп ско уче но дру штво би ли Јо ван 
Га ври ло вић и Сто јан Но ва ко вић” (стр. 121), 
на пи са ће др Ива на Спа со вић. Пре то га је Дру-
штво из да ло ви ше по пу лар них књи га, ра ди ло 
се на са ку пља њу ста ри на срп ских, не би ли се 
обра зо вао и му зеј, а го ди не 1863. по кре ну то 
је и пи та ње из ра де Ен ци кло пе ди је на у ка, не ке 
вр сте оп ште ен ци кло пе ди је. Срп ско уче но 
дру штво на ста ви ло је с ра дом она ко ка ко је 
то за ми шље но у Дру штву срп ске сло ве сно-
сти. Дру штво је на ста ви ло и раз гра на ло по-
сло ве – оку пи ло је у сво је ре до ве зна чај ни је 
ис тра жи ва че и ство ри ло на уч ни ка дар ко ји је, 
по ре чи ма ака де ми ка Кре сти ћа: „у Ср би ји 
за о рао ду бо ку бра зду у мно гим на уч ним дис-
ципли на ма” (стр. 61). 

Ака де мик Ва си ли је Ђ. Кре стић ура дио је 
из ван ре дан по сао. Пре зен то ван је огро ман 
број за ни мљи вих по да та ка, исто риј ских чи-
ње ни ца ко је су се зби ле услед ди на стиј ских 
су ко ба и су ко ба са мих пред сед ни ка и чла но-
ва Дру штва, али и до га ђа ја ко ји ни су има ли 
не по сред не ве зе са са мим Дру штвом. Све се 
на ла зи у књи зи, пре глед но и де таљ но на пи-
са но. То је ја сно чим се по гле да ју све фу сно те 
ко је је академик Кре стић оста вио ра до зна лим 
чи та о ци ма. Та ко је ње гов рад и те ка ко ва жна 
ли те ра ту ра за све оне ко је ин те ре су је овај 
пе ри од срп ске исто ри је, не са мо што се ти че 
ства ра ња уче них дру шта ва, не го ге не рал но 
исто ри је срп ског на ро да 19. ве ка.

У дру гом де лу књи ге, под на зи вом „Дру-
штво срп ске сло ве сно сти, Срп ско уче но дру-
штво и срп ски на род” Ива на Спа со вић ба ви 
се ви ше при ват ним жи во ти ма чла но ва дру-
шта ва и при бли жа ва нам жи вот срп ског на-
ро да, за на тли ја, тр го ва ца и се ља ка, у на зна-
че ном пе ри о ду. Њен рад је та ко ђе ис цр пан и 
из не дрио је мно штво за ни мљи вих по да та ка. 
На пи сан је с на дах ну ћем и ем па ти јом, те нас 
др Спа со вић под се ћа на љу де ко ји су сва ка ко 
вред ни па жње и да нас. Она ис пи су је име на 
до та да пот пу но ано ним них осо ба, тр го ва ца 
и за на тли ја ко ји су сво јим уче шћем би ли 
при пад ни ци про је ка та дру шта ва. До но се ћи 
ба кар ни и сре бр ни ста ри но вац, при ку пља-
ју ћи ста ру на род ну но шњу, ис пи ту ју ћи ре ке и 
зе мљи ште у свом кра ју, они су до при но си ли 
(ако не и са ме те ме ље ства ра ли), на у ка ма као 
што су ет но ло ги ја и ге о гра фи ја. Јед на од ва-
жних лич но сти о ко јој се мо же чи та ти у књи-
зи је др Аћим Ме до вић, док тор ме ди ци не. 
Пољ ског по ре кла, он је сво јим пре да ним и 
по све ће ним ра дом зна чај но за ду жио срп ски 
на род ко ји се та да ве ћи ном во дио са ве ти ма 
на дри ле ка ра. Др Аћим Ме до вић је био пра ви 
ho mo uni ver sa le. Пу то вао је по Ср би ји, ин те-
ре со ва ла су га сред њо ве ков на утвр ђе ња, по-
ру ше ни ма на сти ри, ме ста би та ка и оби ча ји. 
Ба вио се и из ра дом ге о граф ских ка ра та, по-
ма гао је се ља ци ма при ли ком ле че ња сто ке и 
на пи сао је сту ди ју „О сит ној го лу бач кој му-
ши ци”. Од го лу бач ке му ши це је та да стра-
да ло и на хи ља де гр ла сто ке. Он је под ста као 
мно ге ко ле ге ши ром Ср би је на пре да ни ји рад. 
Под ста као их је да се осим основ ног по зи ва 
ба ве и про све ћи ва њем на ро да и то у са рад њи 
са Дру штвом срп ске сло ве сно сти и ка сни је 
са Срп ским уче ним дру штвом. Та ко су убр зо 
др Кон стан тин Пеј чић и др Љу бо мир Не на-
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до вић по кре ну ли ча со пис До ма ћи ле кар. Док-
то ри Ђор ђе Му шиц ки, Ан дри ја П. Јо ва но вић 
и Сте ван Ма чај та ко ђе су сво јим ра до ви ма 
до при не ли раз во ју ме ди ци не и, што је ве о ма 
бит но, до при не ли су по ди за њу све сти о ме ди-
ци ни као на у ци у на ро ду, ко ји се та да ле чио 
ма хом пу шта њем кр ви код бер бе ри на или 
код већ по ме ну тих на дри ле ка ра. Сва ко од 
њих пи сао је ра до ве о свом окру гу у окви ру 
ко јег је ра дио, а по ред то га и члан ке о то ме 
ка ко са чу ва ти здра вље, вак ци на ци ји, оби ча-
ји ма при ли ком по ро ђа ја и сл. По себ но по гла-
вље по све ће но је же ле зни ци Ср би је и ин же-
ње ру Ан то ни ју Алек си ћу. Ау тор ка на по ми ње 
да је: „Алек сић за слу жио да ње го ва би о гра-
фи ја, чи ји су нај ва жни ји де ло ви об ја вље ни 
у Ма ти чи ном Срп ском би о граф ском реч ни
ку, бу де ов де ис при ча на” (стр. 170). Сли ка ру 
Ди ми три ју Авра мо ви ћу, као пр вом сли ка ру 
ме ђу чла но ви ма Дру штва срп ске сло ве сно-
сти, по све ће но је по гла вље под на сло вом: 
„Ди ми три је Авра мо вић – жи во пи сац и ис тра-
жи вач Све те Го ре”. За тим чи та мо о Ана ста су 
Јо ва но ви ћу ко ји је сво је ли то граф ске ра до ве 
слао Дру штву, а по ред ли то граф ских ра до ва 
Јо ва но ви ћа, ау тор ка из оби ља вред но сти ко је 
су при сти за ле у Дру штво сре ди ном 50-их 19. 
ве ка, из два ја и Пе сме Ми ли це Сто ја ди но вић 
Срп ки ње. Ми ли ца је сво је Пе сме пре да ла Дру-
штву. За ин те ре со ва ност учи те ља, про фе со ра 
и бо го сло ва ши ром Ср би је би ла је од ве ли ке 
по мо ћи Дру штву. О мар љи вом ра ду и о ја сној 
све сти о ми си ји про све ћи ва ња на ро да, срп-
ских учи те ља и про фе со ра, чи та мо у по гла-
вљу „Из учи о ни це у исто ри ју” и у по гла вљу 
„Злат ни пе сак”. По себ но по гла вље по све ће-
но је ма на сти ри ма ко ји су би ли кул тур не ри-
зни це, а све штен ство је ра до са ра ђи ва ло с 
Дру штвом. На ћи ће мо по дат ке и о пр вим 
хе ми ча ри ма и фи зи ча ри ма, за тим о за че ци ма 
ар хе о ло ги је као на у ке. Сви су они на не ки на-
чин би ли део Дру штва срп ске сло ве сно сти, 
а он да и Срп ског уче ног дру штва, да ли као 
њи хо ви чла но ви, да ли као до бро тво ри, или 
про сто чи та о ци и са рад ни ци Гла сни ка. Од 

ве ли ке по мо ћи, фи нан сиј ске и са ра ђи вач ке, од 
ве ли ке мо рал не по др шке би ли су стра ни ве-
ли ка ни као што је Ле о полд фон Ран ке, Ја коб 
Грим, али и наш на род ко ји је жи вео ван гра-
ни ца Ср би је: „У исто вре ме, Ср би ко ји су жи-
ве ли ван Ср би је, у свим су сед ним др жа ва ма, 
та ко ђе су мо ли ли за књи ге Дру штва срп ске 
сло ве сно сти, или су ну ди ли вред но сти ко је су 
на сле ди ли, или на ко је су на и шли” (стр. 111). 

Др Ива на Спа со вић пи ше да је на род био 
све стан ва жно сти по сто ја ња ДСС-а и СУД-а. 
У књи зи се, по ред већ на ве де них ба кар них 
и сре бр них нов чи ћа, мо гу на ћи и До си те је ва 
пи сма, па сош Вељ ка Пе тро ви ћа, вој во де и 
ви те за, би о гра фи ја Ла зе Ла за ре ви ћа, рад и 
фо то гра фи ја Ву ка Вр че ви ћа, спо ме нар Ми не 
Ка ра џић, но те си Јо си фа Пан чи ћа, но те Кор-
не ли ја Стан ко ви ћа. Др Ива на Спа со вић по-
све ћу је не ко ли ко стра на и пр вој же ни по ча-
сној чла ни ци СУД-а, Ка та ри ни Ива но вић. 
Ау тор ка овај пе ри од на ше исто ри је на зи ва 
„ле па вре ме на (bel le epo que)” и го во ри да је то 
би ла „ре не сан са јед ног на ро да у до ба ро ман-
ти зма и ре а ли зма, ко ји ма је и сам до при нео, 
про ле ће Ср би је у вре ме про ле ћа европ ских 
на ро да” (стр. 169).

Др Ива на Б. Спа со вић да је за вр шну реч 
овој књи зи, она ко ка ко до ли ку је и оно ме о 
че му се у књи зи пи са ло и из ван ред ном ис тра-
жи вач ком ра ду ко ји је спро ве ла с ака де ми-
ком Кре сти ћем. Та ко су они по пут све тло сти 
ко ја се пре ла ма кроз ви траж, осве тли ли је дан 
пе ри од на ше исто ри је, ка да је, чи ни нам се, 
це ло ку пан на род ра дио на јед ној иде ји, за рад 
истог бо љит ка, а ко ји је до са да мо жда био 
скрај нут у про у ча ва њу. Та ко и ау тор ка за-
вр ша ва књи гу, ње на ми сао по ен ти ра текст 
ко ји прет хо ди: „Зло је ис пад исто ри је. Она 
увек из но ва до ка зу је рет кост, пле ме ни тост и 
по сто ја ност пра вих вред но сти” (стр. 183). На-
да мо се да ће мо с том ми шљу и да нас ус пе ти 
да са гле да мо вред но сти, без об зи ра на то 
ка кав нам се чи ни исто риј ски пе ри од у ко јем 
смо се, игром суд би не, на шли.

Је ле на Зе ле но вић
ОШ „Ђу ра Јак шић”, Каћ
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КЛА СИК У МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈИ ЕКО НО МИ ЈЕ

(Mark Bla ug, Me to do lo gi ja eko no mi je /ili ka ko eko no mi sti ob jaš nja va ju/,  
Eko nom ski fa kul tet, Be o grad 2017; 328 str.)

Де ло ко је је дав но за вре ди ло ста тус кла си-
ка у ме то до ло ги ји еко но ми је са др жи ау то ро-
ве ста во ве о про ми шља њи ма у фи ло зо фи ји 
на у ке и ње ним ути ца ји ма на фи ло зо фи ју еко-
но ми је. По тен ци ра ју ћи да је ме ка економијa 
сâм на уч ни ме тод, Бла у гов лич ни пе чат, ко-
ји се про вла чи кроз цео ру ко пис, огле да се у 
раз ја шња ва њу при ро де еко ном ских об ја-
шње ња, те пру жа њу уви да у не увек нај зна-
чај ни ја, али сва ка ко нај кон тро верз ни ја пи-
та ња еко ном ске ме то до ло ги је. 

Осим пред го во ра срп ском из да њу, као и 
пред го во ра пр вом и дру гом из да њу, мо но гра-
фи ја са др жи че ти ри де ла, те по го вор ре дак-
то ра, проф. др Си ни ше За ри ћа и проф. др Сла-
ви це Ма нић. У том лан цу ува же них уни вер-
зи тет ских про фе со ра и еми нент ног из да ва ча, 
чи та о ци ма је ис по ру че на огром на вред ност 
у ви ду увек ак ту ел не и вр ло ин спи ра тив не 
гра ђе за да ља, ду бља ис тра жи ва ња ме то до-
ло шких не до у ми ца.

Пр ви део „Оно што сте од у век же ле ли да 
зна те о фи ло зо фи ји на у ке а ни сте се усу ди ли 
да пи та те” (стр. 3–50) вр ло је про во ка ти ван 
и са сто ји се од два по гла вља ко ја ана ли зи-
ра ју ево лу и ра ње фи ло зо фи је на у ке, за ко ју 
ау тор твр ди да се до по ја ве Кар ла По пе ра 
са сто ја ла од ис кљу чи во ло гич ке ана ли зе фор-
мал не струк ту ре на уч них те о ри ја. До та да-
шња ка рак те ри за ци ја фи ло зо фи је на у ке је 
по ма ло за ста ре ла, те се у ра до ви ма По пе ра, 
По ла ни ја, Хан со на, Тул ми на, Ку на, Ла ка то-
ша и Фа је ра бен да (са мо не ко ли ко во де ћих 
име на) ини ци ра ком плек сни ји, про ду бље-
ни ји при ступ, при че му се По пе ро ва кон цеп-
ци ја тре ти ра као пре крет ни ца из ме ђу ста рих 
и но вих гле ди шта о фи ло зо фи ји на у ке.

Дру ги део, „Исто ри ја еко ном ске ме то до-
ло ги је” (стр. 51–142) са др жи три по гла вља: 
(1) Ве ри фи ка ци о ни сти, при ча нај ве ћим де лом 
из де вет на е стог ве ка, (2) Фал си фи ка ци о ни сти, 
при ча це лог два де се тог ве ка, и (3) Раз ли ка 
из ме ђу по зи тив не и нор ма тив не еко но ми је. 
Уме сто де фан зив не (ве ри фи ка ци о ни стич ке) 
ме то до ло ги је „уоб ли че не та ко да се мла да на-
у ка за шти ти од свих мо гу ћих на па да”, Бла уг 
сма тра да је еко но ми ји да ле ко при ме ре ни ја 
офан зив на (фал си фи ка ци о ни стич ка) ме то-
до ло ги ја. Еко ном ске те о ри је би тре ба ло оце-
њи ва ти на осно ву њи хо вих им пли ка ци ја за 
по ја ве за ко је су сми шље не да их об ја сне, а 
ем пи риј ска про ве ра мо же да по ка же не то ли-
ко да ли је од ре ђе ни мо дел та чан или по гре-
шан, ко ли ко да ли је или ни је при мен љив у 
да тој си ту а ци ји. До на прет ка у на у ци до ла-
зи тек кад се бо ри мо да мак си мал но уве ћа мо 
уло гу чи ње ни ца и мак си мал но ума њи мо зна-
чај вред но сти. Сто га ако еко но ми ја хо ће да 
на пре ду је, еко но ми сти мо ра ју да ти ап со лут-
но пр вен ство за дат ку раз ви ја ња и те сти ра ња 
обо ри вих еко ном ских те о ри ја.
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Тре ћи део мо но гра фи је (стр. 143–248), „Ме-
то до ло шка оце на нео кла сич ног про гра ма 
ис тра жи ва ња” на укуп но 105 стра на пред-
ста вља цен трал ни део ис тра жи ва ња, и об ра-
ђу је кључ на пи та ња (по на ша ње по тро ша ча 
и пред у зе ћа, оп шту рав но те жу, гра нич ну про-
дук тив ност, ме ђу на род ну тр го ви ну, кон тро-
вер зу о ка пи та лу, по сту лат ра ци о нал но сти) 
ко ја нај бо ље од сли ка ва ју ме то до ло шки при-
ступ нео кла си ке. Осим де таљ них при ка за 
ових те о риј ских по став ки, ау тор у овом де лу 
об ра ђу је и сле де ћа те мат ска под руч ја: ана-
ли зу људ ског ка пи та ла, но ву еко но ми ку по-
ро ди це, те чу ве ну „ја ло ву” по ле ми ку из ме ђу 
кеј нзи ја на ца и мо не та ри ста (као оли че ње 
про пу ста на чи ње них у ма кро е ко ном ским 
по став ка ма нео кла сич не ми кро е ко но ми је). 

Че твр ти део мо но гра фи је (стр. 249–263), 
„Шта смо сад на у чи ли о еко но ми ји” од но си 
се на из во ђе ње за кљу ча ка о број ним ди ле-
ма ма ко је се од но се на ана ли зи ра не те о ри је, 
ем пи риј ска ис тра жи ва ња и об ја шње ња ма-
кро- и ми кро е ко ном ских при сту па али и про-
фи ла еко но ми ста. Кри за са вре ме не еко но ми је, 
од но сно кри за са вре ме не еко ном ске ми сли 
од но си се, по Бла у го вом ви ђе њу, на кри зу ме-
то до ло ги је еко но ми је. Сто га он у по гла вљу 
под на зи вом „Ме ре ње ли ше но те о риј ске осно-
ве” оправ да но по ста вља пи та ње (ко је се ина че, 
ма ло ма ње ви дљи во, про вла чи кроз це лу књи-
гу): Да ли се еко но ми сти ба ве ем пи риј ским 
ис тра жи ва њи ма? Он по тен ци ра да ча со пи си 
оби лу ју члан ци ма ко ји при ме њу ју ре гре си-
о ну ана ли зу на сва ки ра зу мљи ви еко ном ски 
про блем, али ни је тај на да се успех у та квим 
на сто ја њи ма че сто осла ња на „еко но ме триј-
ску ре цеп ту ру”: при ка жи хи по те зу у ви ду јед-
на чи не, про це ни ра зно вр сност фор ми за ту 
јед на кост, иза бе ри ону ко ја се нај бо ље укла па, 
од ба ци оста ле, а он да при ла го ди те о риј ске 
ар гу мен те да би се ра ци о на ли зо ва ла хи по те-
за ко ја се те сти ра. Бла уг за у зи ма и вр ло кри-
ти чан став о ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма, 
јер сма тра да иста ни су увек ва ља но ме то до-
ло шки пот ко ва на: „Ем пи риј ска ис тра жи ва-
ња ко ја не успе ва ју да у пот пу но сти на пра ве 
раз ли ку из ме ђу кон ку рент ских об ја шње ња 
де ге не ри шу се у не ку вр сту не про ми шље ног 
ин стру мен та ли зма и не пре те ру је мо ако ка-
же мо да је нај ве ћи део ем пи риј ских ис тра-
жи ва ња у са вре ме ној еко но ми ји крив по том 
осно ву”. 

Ана ли тич ка еле ган ци ја, те о риј ска ору ђа 
и нај ши ре мо гу ће под руч је ана ли зе, за хва љу-

ју ћи још хра бри јим по јед но ста вље њи ма, 
пре че сто су ви ше вред но ва ни у од но су на 
ре ша ва ње за мр ше них пи та ња еко ном ске по-
ли ти ке. Опе ра тив на фи ло зо фи ја са вре ме не 
еко ном ске на у ке за и ста би мо гла да се ока-
рак те ри ше као „не ви дљи ви фал си фи ка ци о-
ни зам” – она фал си фи ка ци о ни зам про па ги ра, 
али га у су шти ни не при ме њу је. С дру ге стра-
не, бу ду ћи да је глав ни циљ еко ном ске на у ке 
да пред ви ђа а не са мо раз у ме, Бла уг ве што 
из бе га ва зам ку по вр шно сти по ни ра њем у не-
слу ће не ду би не ко је ну ди „осе буј ност” и све-
о бу хват ност ор то док сног при сту па, те пра-
вил но при ме ћу је да је исти (упр кос све му) 
по ве ћао спо соб ност еко но ми ста да пред ви-
ђа ју. Де ло ко је је пред на ма ин спи ри ше и афир-
ми ше ду бо ка про ми шља ња сва ког еко но ми-
сте. Оно је про во ка тив но и за оне ко ји би да 
по ни ру у ме то до ло ги ју на уч ног ис тра жи ва ња, 
али и за оне ко ји се ба ве прак тич ним аспек-
ти ма еко но ми је. Бу ду ћи да по сред но или не-
по сред но по ред до ми нант не (ор то док сне) 
па ра диг ме, ува жа ва до при но се мно го број-
них хе те ро док сних гле ди шта, Бла уг се др жи 
ста ва да би раз ли чи та ми шље ња у на у ци тре-
ба ло да пред ста вља ју при род ну по ја ву у ци-
ви ли зо ва ном све ту из раз ло га што је то је ди-
ни и основ ни ко му ни ка циј ски ка нал на пу ту 
раз во ја на уч не ми сли.

Про бле ми раз во ја и уло ге на у ке у при вре-
ди и дру штву је су по сле ди ца ду гог за сто ја 
у до ме ну кри тич ке бес по штед но сти, по ср та-
ња у раз во ју ау тен тич не те о риј ске ми сли и 
идеј не огре зло сти у ру ти нер ству и праг ма ти-
зму. У еко ном ској на у ци на ши ро ко је при су-
тан от клон од ана ли зе дру штве не и со ци јал не 
ствар но сти, али и не мо гућ ност еко но ми ста 
да се ухва те у ко штац с иза зо ви ма вре ме на. 
Ин те лек ту ал на по мет ња ме ђу ака дем ским 
еко но ми сти ма до ве ла је до пра ве збр ке у по-
гле ду ту ма че ња узро ка ин фла ци је, кри зе, ра-
ста не за по сле но сти, бле ду ња вог еко ном ског 
ра ста, итд. А ка да не ма са гла сно сти ме ђу еко-
но ми сти ма, офи ци јел ни кре а то ри еко ном ске 
по ли ти ке обич но не зна ју шта да пре ду зму 
у от кла ња њу узро ка и са ни ра њу по сле ди ца.

Еко ном ска те о ри ја је ве о ма зна чај на из два 
јед но став на раз ло га: (1) за то што об ја шња ва 
функ ци о ни са ње при вре де и (2) за то што пред-
ста вља око сни цу фор му ли са ња еко ном ске 
по ли ти ке. Еко ном ска те о ри ја не би би ла то-
ли ко „те шка и ком пли ко ва на” да не збу њу је 
јав ност исто вре ме ним по сто ја њем раз ли чи-
тих и ме ђу соб но су прот ста вље них те о ри ја 



172

о јед ном те истом фе но ме ну или јед не је ди-
не (мо ни стич ке) те о ри је ко ја (упр кос све му) 
са др жи из ве сне не до стат ке. Раз гра ни че ње 
оног што је трај но и про ла зно, раз лу чи ва ње 
исти не и ре то ри ке, утвр ђи ва ње ем пи риј ског 
и хи по те тич ког, иден ти фи ко ва ње по зи тив не 
хе у ри сти ке ра ђа ња но вих хи по те за је сте не-
оп ход ност фи ло зо фи је еко ном ске на у ке с тзв. 
твр дим је згри ма у ми кро е ко но ми ји (ин ди-
ви ду а ли зам, ра ци о нал ност, при ват на сво ји на, 
тр жи шна при вре да) и ма кро е ко но ми ји (др жав-
на ин тер вен ци ја, мо не тар на и фи скал на по-
ли ти ка, по ли ти ка до хо да ка, струк ту р на и 
тех но ло шка стра те ги ја). 

Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да је еко но ми ја 
„ме ка” на у ка с ни жим сте пе ном ри го ро зно сти 
у од но су на при род не на у ке. То пак на ме ће 
по тре бу објек тив не и ем пи риј ски уте ме ље-
не ме то до ло шке про це ду ре по мо ћу ко је је 
мо гу ћа ева лу а ци ја раз ли чи тих еко ном ских 
те о ри ја. Не мо гућ ност да ва ња де фи ни тив них 
од го во ра мо ра се, ипак, при пи са ти њи хо вој 
не пот пу но сти, те би те о ри је ва ља ло ана ли зи-
ра ти са ста но ви шта њи хо ве уну тра шње ко-
хе рент но сти и спо ља шње кон ку рент но сти. 
Уло га ме то до ло ги је је да обез бе ди кри те ри-
ју ме за при хва та ње и од ба ци ва ње ис тра жи-
вач ких про гра ма, утвр ђу ју ћи стан дар де ко ји 
ће нам по мо ћи да раз ли ку је мо жи то од ку-

ко ља. Ови стан дар ди су хи је рар хиј ски, ре ла-
тив ни, ди на мич ни и ни по што не дво сми сле-
ни у по гле ду прак тич них са ве та ко је ну де 
еко но ми сти ма.

Успон но ви јих мо де ла фи ло зо фи је еко ном-
ских на у ка ве зу је се за огра ни че ност и пре-
ва зи ђе ност ин дук тив ног ми шље ња где је скок 
од ем пи риј ски ве ри фи ко ва ног по себ ног слу-
ча ја ка те о риј ски из ве де ној оп штој хи по те зи 
или те о ри ји апри ор но по ста вљен. Нај ва жни ји 
не до ста так је ипак агре ги ра ње ем пи риј ски 
по твр ђе них по је ди нач них ис ка за у оп шти 
мо дел. Ла ба вост ин дук ти ви стич ко-ин стру-
мен та ли стич ког ми шље ња ис про во ци ра ла 
је ра ђа ње тзв. По пе ро вог на че ла фал си фи ко-
ва ња по ко јем се од ба цу је иде ја „да је те о ри ја 
тач на ако је до ка за на” и при хва та прин цип 
„да те о ри ја ни је не тач на док ни је оспо ре на.” 
Оту да оп ста ја ње ор то док сног гле ди шта мо-
же мо (ако смо пра вил но раз у ме ли Бла у га) 
пер ци пи ра ти и као пред у слов ка кве-та кве 
ста бил но сти еко ном ске на у ке. На тај на чин, 
из ве сно је, ни смо за тво ри ли вра та за ал тер-
на тив не уви де у на уч ним ис тра жи ва њи ма, 
бу ду ћи да „Ме то до ло ги ја еко но ми је” зах те-
ва су о ча ва ње с број ним прет по став ка ма и 
хи по те за ма и при ме ну нај ви ших стан дар да 
за сти ца ње на уч ног зна ња.

Проф. др Кри сти јан Ри стић
Уни вер зи тет „Уни он – Ни ко ла Те сла”

По слов ни и прав ни фа кул тет
Бе о град
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UDC 7.01:159.928(049.32)

ДО ЖИ ВЉАЈ УМЕТ НИЧ КОГ ДЕ ЛА

(Мaja S. Vu ka di no vić, Do ži vljaj umet nič kog de la u psi ho lo gi ji stva ra laš tva,  
Vi so ka ško la za ko mu ni ka ci je, No vi Be o grad 2017; 135 str.)

Иза на слов них ко ри ца књи ге До жи вљај 
умет нич ког де ла у пси хо ло ги ји ства ра ла
штва, ау тор ке Ма је С. Ву ка ди но вић, на ко-
ји ма сто ји при клад на фо то гра фи ја три би на 
ста ро грч ког по зо ри шта ко јом се ли ци ти ра 
умет нич ко де ло, пу бли ка и њен до жи вљај 
умет но сти, сто ји ин три ган тан текст по све-
ћен ис тра жи ва њу пси хо ло шког до жи вља ја 
умет но сти и умет нич ког де ла. Већ у пр вим 
па су си ма књи ге ау тор ка иза зи ва чи та о ца да 
је про у чи до кра ја, и да, при то ме, ак тив но 
ис тра жу је соп стве ни до жи вљај су сре та с 
умет нич ким де лом. Ње на по ру ка је: „ус по-
ста ви те ди ја лог и са де лом и са со бом. Ти ме 
умет нич ко де ло ин те гри ше те у свој жи вот 
и из гра ђу је те соп стве но зна че ње”.

Ау тор ка из но си ста но ви ште да сло же ни 
пси хо ло шки до жи вљај умет но сти са др жи 
ви ше ди мен зи ја – естет ску, емо тив ну, са знај-
ну, мо ти ва ци о ну, па чак и те ле сну. Уз ове, 
ре кло би се су бјек тив не и ме шо ви те ефек те, 
са др жа не у ког ни тив ним и афек тив ним про-

це си ма, ком плек сно сти до жи вља ја умет нич-
ког де ла до при но си и да тост дру штве ног, 
кул тур ног и си ту а ци о ног кон тек ста. Они 
мо ду ли ра ју ове ди мен зи је, олак ша ва ју или 
спре ча ва ју пре по зна ва ње и иден ти фи ка ци ју 
објек та умет нич ког до жи вља ја.

Пред ста вље на пу бли ка ци ја, ко ја по свим 
кри те ри ју мима спа да у мо но граф ско шти во, 
са др жи осам по гла вља у ко ји ма су де фи ни са-
ни основ ни пој мо ви ве за ни за ства ра ла штво 
у ужем и ши рем сми слу, опи са ни еле мен ти 
естет ског до жи вља ја умет нич ког де ла, естет-
ска и не е стет ска осе ћа ња, те со мат ски осе ћај 
и те ле сне сен за ци је у кон так ту с умет нич ким 
де лом. Уз све то, у ана ли зи умет нич ког ис ку-
ства, ау тор ка је ука за ла на зна чај ког ни тив-
них про це са, апо сто фи ра ју ћи уло гу ма ште 
и ак тив не има ги на ци је.

У пр вом по гла вљу мо но гра фи је („По јам, 
об ли ци и пер спек ти ве ства ра ла штва”), ау тор-
ка опре зно при ла зи де фи ни са њу пој ма ства-
ра ла штва као сло же ног со цио-кул тур но-пси-
хо ло шког про це са, ви ше га опи су ју ћи кроз 
ње го ве ком по нен те, не го се при кла ња ју ћи 
стрикт ном од ре ђе њу овог пој ма. Као глав не 
ком по нен те ства ра ла штва на во ди кре а тив-
ност, но ви ну, ори ги нал ност, ко ри сност, вред-
ност. У том сми слу, за да так пси хо ло ги је ства-
ра ла штва је из у ча ва ње ства ра лач ке лич но сти, 
ства ра лач ког про це са, де ла, ства ра лач ког 
окру же ња, као и пу бли ке, а све у ин тер ак ци-
ји ових еле ме на та. Ау тор ка ука зу је на раз ли-
чи те об ли ке ства ра ла штва и њи хо ве кла си фи-
ка ци је, те на во ди кла си фи ка ци ју на осно ву 
до мен-спе ци фич них спо соб но сти, за тим оп-
штих спо соб но сти, „4К мо дел ства рала штва”, 
ко ји се од но си на ви си ну и об ли ке кре а тив-
но сти и др. Ра ди се, за пра во, о раз ли чи тим 
пер спек ти ва ма у ис тра жи ва њу фе но ме на ства-
ра ла штва, од оних ко ји се фо ку си ра ју на ства-
ра о ца као ге ни ја, пре ко оних ко је у цен тар 
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ин те ре со ва ња ста вља ју ства ра лач ку лич ност, 
до ста но ви шта ко ја ства ра ла штво по је дин ца 
по сма тра ју у окви ру дру штве ног и кул тур-
ног кон тек ста.

У сле де ћем по гла вљу, на сло вље ном као 
„До жи вљај у умет нич ком ства ра ла штву”, 
при ступ у ана ли зи се су жа ва и по ме ра са 
раз ма тра ња ства ра ла штва у ши рем сми слу 
(на у ка, спо рт, по сло ва ње и др.), на ана ли зу 
ства ра ла штва у сфе ри умет но сти, бу ду ћи да 
умет ност, ка ко на гла ша ва ау тор ка, пред ста-
вља па ра диг му ства ра ла штва са мог. У том 
кон тек сту сле де опи си пси хо ло шког до жи-
вља ја умет нич ког де ла. Ву ка ди но ви ће ва ов де 
ука зу је на сло же ност ис ку ства умет но сти, 
јер, с јед не стра не, про из ла зи из сло же не ин-
тер ак ци је ме ђу про це си ма пер цеп ци је, па жње, 
пам ће ња, од лу чи ва ња, ути ца ја и емо ци ја, а с 
дру ге, кон тек ста – ин тре ак тив ног и ме ђу за-
ви сног од но са ства ра о ца, де ла и пу бли ке.

На ред на по гла вља ове књи ге об ра ђу ју раз-
ли чи те ком по нен те укуп ног до жи вља ја естет-
ског објек та. Та ко се у по гла вљу „Естет ски 
до жи вљај” раз ма тра ју ка рак те ри сти ке, струк-
ту ра као и мо гу ћи при сту пи у ње го вом про-
у ча ва њу. Об ја шња ва ју се раз ли ке из ме ђу 
естет ског до жи вља ја као по себ ног ста ња све-
сти и естет ских пре фе рен ци ја ко је об у хва та ју 
афек тив но вред но ва ње и из два ја ју се оне осо-
би не естет ског до жи вља ја ко је га раз ли ку ју 
од дру гих вр ста до жи вља ја.

У де лу мо но гра фи је где се ана ли зи ра ју 
естет ска осе ћа ња и афек тив ни до жи вља ји 
умет нич ког де ла, ау тор ка про у ча ва ка рак те-
ри сти ке естет ских осе ћа ња као ком по нен те 
до жи вља ја умет нич ког де ла. Ов де је ука за но 
на по ве за ност естет ског до жи вља ја (као „из-
у зет но ста ње све сти за ко је је ка рак те ри стич-
на фо ку си ра ност на од ре ђе ни обје кат, ко ји 
ве о ма сна жно ан га жу је и фа сци ни ра су бје кат, 
док се сва дру га зби ва ња у спољ ној сре ди ни 
ис ти ску ју из све сти” /38/), ка ко с естет ским, 
та ко и с не е стет ским осе ћа њи ма. При то ме, 
не што де таљ ни је се опи су ју ве зе из ме ђу ем-
па ти је и до жи вља ја умет но сти, где се, као 
ре ак ци ја на умет нич ко де ло мо же ја ви ти од-
нос „уте ло вље ног ем па тиј ског осе ћа ња” код 
по сма тра ча и са др жа ја ре пре зен то ва ног у 
умет нич ком де лу, или пак од нос „уте ло вље ног 
ем па тиј ског осе ћа ња” код по сма тра ча и ква-
ли те та де ла. У том кон тек сту раз ма тран је и 
фе но мен ка тар зе (пра жње ња, про чи шће ња), 
као спе ци фич не емо ци о нал не ре ак ци је на 
умет нич ко де ло.

У на став ку књи ге опи сан је со мат ски до-
жи вљај, те ле сне сен за ци је и ре ак ци је на 
умет нич ко де ло. Ву ка ди но ви ће ва ов де да је 
за ни мљи ве ела бо ра ци је на ве де них до жи-
вља ја, па та ко на при ме ру пла ка ња и дру гих 
те ле сних ре ак ци ја, као што су осе ћај је зе и 
то пли не у те лу, ука зу је на моћ умет нич ког 
де ла да иза зо ве ова кве и слич не ре ак ци је. 
Про ду бљу ју ћи ана ли зу те ле сног до жи вља ја 
умет нич ког де ла, она об ја шња ва и фе но мен 
ки не сте тич ког од го во ра осо бе у кон так ту с 
умет нич ким де лом, ко ји укљу чу је ши рок 
ра спон раз ли чи тих со ма то ви сце рал них и 
мо то рич ких од го во ра, ко ји су са став ни део 
овог до жи вља ја. По гла вље за кљу чу је де фи-
ни са њем ди мен зи ја ко је чи не струк ту ру те-
ле сног до жи вља ја осо ба за вре ме по сма тра ња 
умет нич ке игре. 

Сле де ћи ме то до ло шку ло ги ку из ла га ња 
на сло вље не те ма ти ке, ау тор ка у ше стом по-
гла вљу књи ге екс пли ци ра уло гу ког ни тив-
них про це са у до жи вља ју умет нич ког де ла, 
апо стро фи ра ју ћи на чи не об ра де естет ских 
ин фор ма ци ја, као и са знај не про це се ко ји у 
то ме уче ству ју. Дат је де таљ ни ји опис функ-
ци о нал ног мо де ла естет ског до жи вља ја, од-
но сно мо ти ва ци о ни, са знај ни и емо ци о нал ни 
про це си ко ји чи не ње го ву осно ву. За пра во, 
при ка за ни су они про це си ко ји уче ству ју у 
об ра ди ин фор ма ци ја ко је по ти чу од естет ског 
објек та и то с ни воа ње го ве са др жи не и ни воа 
ње го ве фор ме и ком по зи ци је. Уз ове опи се, 
ау тор ка се, с не што ве ћом па жњом, по све ти-
ла да ва њу од го во ра на пи та ње ко ји се обје кат 
мо же на зва ти естет ским и на во ди да то мо же 
би ти сва ки ко ји по сма тра чу тј. про це њи ва чу 
оста вља мо гућ ност тран сцен ден ци је с праг-
ма тич ног на сим бо лич ки ни во зна че ња. 

Прет по след ње, сед мо по гла вље по све ће-
но је пи та њу ма ште, ак тив не има ги на ци је и 
тран сцен дент не функ ци је, као вр сте сим бо-
лич них опе ра ци ја ко је по ма жу ин ди ви дуи 
да ду бље раз у ме раз ли чи та зна че ња у ин тер-
ак ци ји с умет нич ким де лом. Ау тор ка из ла же 
ту ма че ња кон це па та ак тив не има ги на ци је и 
тран сцен дент не функ ци је, по ве зу ју ћи ове про-
це се и функ ци је с њи хо вим ма ни фе сто ва њем 
у естет ском до жи вља ју и при ме ну у ства ра-
лач ком про це су.

Мо но гра фи ја се за вр ша ва по гла вљем на-
сло вље ним као „При сту пи у ту ма че њу сим-
бо лич ног зна че ња умет нич ког де ла”. Ов де 
је ана ли зи ра на уло га не све сног де ла чо ве-
ко ве пси хе у ту ма че њу зна че ња и до жи вља ју 
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умет нич ког де ла, а по себ ну па жњу чи та о ца 
иза зи ва ау тор кин опис до жи вља ја ка кав мо гу 
да има ју осо бе ка да су у кон так ту с умет нич-
ким де лом ко је при па да ви зи о нар ском ства-
ра ла штву и ко је оста вља ути сак ну ми но зног 
на по сма тра че. 

Вред ност овој мо но гра фи ји да је и осам до-
да та ка из во је них на са мом кра ју књи ге, пред-
ста вље них у фор ми есе ја, ко ји глав ну гра ђу 
до пу њу ју при ме ри ма до жи вља ја умет нич ког 
де ла и илу стру ју спон та ни јим опи си ма по-
је ди них ис тра жи ва ња. До дај мо и то да, иа ко 
не ве ли ка по бро ју стра на, али зна чај на по ве-
што згу сну том, али обим ном са др жа ју, мо но-
гра фи ја са др жи чак пре ко две сто ти не и пе-
де сет ре фе рен ци, ве ћи ном уско ве за них уз 
на сло вље ну ис тра жи вач ку те му. 

Из на ше пер спек ти ве, по ру ке да те у овој 
књи зи мо гле би се све сти на не ко ли ко кон ста-
та ци ја. Умет ност се увек до жи вља ва у од ре-
ђе ном кон тек сту и укљу чу је раз ли чи те мен-

тал не про це се, ко ји има ју зна чај не кон тек сту-
ал не ефек те на ре ак ци ју љу ди и ева лу а ци ју 
умет но сти. Сло же ну те ма ти ку до жи вља ја 
умет нич ког де ла из угла пси хо ло ги је ства-
ра ла штва, Ма ја С. Ву ка ди но вић је уред ном 
струк ту ром, ве штим и ни јан си ра ним, али и 
ан га жо ва ним при сту пом, као и угла ђе ним 
сти лом пи са ња, за о кру жи ла у кон зи стен тан 
и ја сан тескт. Овом књи гом ау тор ка је (ина че 
пси хо лог пре ма из вор ној ака дем ској фор ма-
ци ји) до пу ни ла свој ис тра жи вач ки рад, ко ји 
је у зна чај ној ме ри по све ћен пи та њи ма пси-
хо ло ги је ства ра ла штва и естет ског до жи вља-
ја умет нич ког де ла.

Књи га Ма је С. Ву ка ди но вић До жи вљај 
умет нич ког де ла у пси хо ло ги ји ства ра ла
штва, сво јом сло же ном и ва жном те ма ти ком, 
вре дан је при лог про у ча ва њу овог фе но ме на, 
те ће као те о риј ски ре ле вант на и ми са о но под-
сти цај на сту ди ја за си гур но ла ко на ћи пут до 
струч не и ши ре јав но сти. 

Проф. др Би ља на Рат ко вић Ње го ван
Фа кул тет тех нич ких на у ка, Но ви Сад
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умет но сти Уни вер зи те та умет но сти у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла (1981), ма ги стри ра ла (1989) и док то ри ра ла (1995) на ФДУ 
УБг и сте кла зва ње док то ра на у ка о драм ским умет но сти ма у обла сти ме наџ-
мен та и кул тур не по ли ти ке. Об ја ви ла је ви ше од 100 на уч них ра до ва у до ма ћим 
и ме ђу на род ним на уч ним ча со пи си ма и пу бли ка ци ја ма. Уче ство ва ла је у че ти-
ри на ци о нал на на уч ноис тра жи вач ка про јек та ко је по др жа ва МПНТР РС. Као 
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(Ве ли ка Бри та ни ја, Шпа ни ја, Пор ту га ли ја, Ру му ни ја, Сло ве ни ја). Др жа ла је 
го сту ју ћа пре да ва ња по по зи ву у зе мљи и ино стран ству (Шпа ни ја, Не мач ка и 
Ру му ни ја). Ра до ви су об ја вље ни у ме ђу на род ним ча со пи си ма: Ap plied Eco no mics, 
Eco no mic Re se arch, Pa no e co no mi cus, En gi ne e ring Eco no mics, In ter na ti o nal Jo u r
nal of En gi ne e ring Edu ca tion, Eco no mic An nals, The o re ti cal and Ap plied Eco no mics, 
и др. Област ис тра жи ва ња: кван ти та тив ни ме то ди и мо де ли у фи нан си ја ма и 
еко но ми ји, еко но ме три ја, фи нан сиј ска тр жи шта и фи нан сиј ска еко но ми ја.

Важнијекњиге: Pro ble mi de in du stri ja li za ci je u Sr bi ji, Be o grad 2014 (ko a u tor).
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ФЕ РЕНЦ НЕ МЕТ (Бо ка, 1956). Ван ред ни про фе сор на Учи тељ ском фа кул-
те ту на ма ђар ском на став ном је зи ку у Су бо ти ци (Уни вер зи тет у Но вом Са ду). 

Ма ги стри рао је на Од се ку за хун га ро ло ги ју на ФФ УНС (Iro da lom és iro da
lom po li ti ka az Ifjúság c. lap ban 1945–1964. / Књи жев ност и књи жев на по ли ти ка 
у ли сту Ifjúság 1945–1964). Док то ри рао 2012. (Az iro dal mi kul tus zok regionális és 
lokális változatai / Ва ри јан те ре ги о нал них и ло кал них кул то ва у књи жев но сти). 
По сле сту ди ја за по чео је на уч ну а за тим и уни вер зи тет ску ка ри је ру. Ван ред ни је 
про фе сор на УФМНЈ УНС. На уч на област ко јом се ба ви је исто ри ја кул ту ре Вој-
во ди не, по себ но исто ри ја фо то гра фи је, исто ри ја штам пе и исто ри ја штам пар ства. 
Ау тор је два де се так књи га и ви ше сто ти на ра до ва из обла сти исто ри је кул ту ре.

Важнијекњиге: То рон тал ски ћи лим, Но ви Сад – Зре ња нин 1995; A bánáti 
fényképészet történe te (1848–1918), Újvidék 2002; Isto ri ja štam pe u Ve li kom Beč ke
re ku (1849–1918), Zre nja nin 2007; Тај див ни ко ло рит гра ждан ства: ли ков ни жи вот 
у Ве ли ком Беч ке ре ку у 19. и по чет ком 20. ве ка, Зре ња нин 2009; U Adi je vom kru gu: 
To dor Ma noj lo vić iz me đu Na đva ra da, Te miš va ra i Ara da: 1907–1910, Zre nja nin –Sen ta 
2015; Jo žef. Evrop ske vred no sti i do me ti voj vo đan ske fo to gra fi je, No vi Sad 2017; 
De sti ne bǎ nǎţen e în pri mul rǎz boi mon dial: moşte ni rea lui Fábián Ernő şi Bayer Irén, 
Ti mişoa ra 2017. (и ма ђар ски и не мач ки; ко а у тор); “Ilyenek a háború viszontagságai”: 
Fábián Ernő és Bayer Irén a Nagy Háborúban, Székes fehérvár 2017 (ко а у тор).

ЈЕ ЛИ ЦА ПЕ ТРО ВИЋ (Ча чак, 1977). Ван ред ни про фе сор на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

На ФФ УНС ма ги стри ра ла 2006. (Емо ци о нал на и со ци јал на ком пе тен ци ја: 
ка рак те ри сти ке и ме ђу соб ни од нос) и док то ри ра ла 2010. (Ка рак те ри сти ке и 
уло га кон фли ка та у адо ле сцент ним вр шњач ким гру па ма). Ван ред ни je про фе сор 
на гру пи пред ме та из обла сти Раз вој не пси хо ло ги је на Од се ку за пси хо ло ги ју 
ФФ УНС. Ау тор је две са мо стал не мо но гра фи је, и не ко ли ко де се ти на на уч них 
и струч них ау тор ских тек сто ва из обла сти раз вој не пси хо ло ги је, с по себ ним 
освр том на со цио-емо ци о нал ни раз вој у свим жи вот ним пе ри о ди ма, укљу чу-
ју ћи и пе ри од од ра слог до ба и ста ре ња.

Важнијекњиге: Емо ци о нал ни те ме љи со ци јал не ком пе тен ци је, Бе о град 
2007; Кон флик ти у адо ле сцен ци ји: од со ци јал не адап та ци је до де струк ци је, 
Но ви Сад 2015.

МИ ХАЈ ЛО РА НИ СА ВЉЕ ВИЋ (Бе о град, 1968). Ин спек тор у Ми ни стар ству 
од бра не Вла де Ре пу бли ке Ср би је.

Основ не ака дем ске сту ди је за вр шио (1991) на ВА у Бе о гра ду, из обла сти 
ин тен дант ске слу жбе. За вр шио је спе ци ја ли стич ке сту ди је 2008. го ди не. 
Mагистрирао 2010. го ди не (Тр жи шне осно ве раз во ја вој них уста но ва као де ла 
ту ри стич ке по ну де Ср би је) на ФТХМ УСг (Бе о град). Док то ри рао је 2018. го-
ди не (Стра те ги ја тран сфор ма ци је ту ри стич коуго сти тељ ске по ну де вој них 
уста но ва Ср би је). Тре нут но ра ди у Ин спек то ра ту од бра не, МО Вла де РС као 
ин спек тор из обла сти оп ште ло ги сти ке.

СЛА ВИ ЦА СТЕ ВА НО ВИЋ (Ива њи ца, 1977). Ис тра жи вач са рад ник Ин-
сти ту та еко ном ских на у ка у Бе о гра ду. 

Ди пло ми ра ла (2001) и ма ги стри ра ла на ЕФ УБг (2010, Упра вљач ки аспек
ти из ве шта ва ња и ана ли зе нов ча них то ко ва). Док то ри ра ла на ББА ФБФ УУ у 
Бе о гра ду (2015, Упо треб на вред ност ин фор ма ци ја о нов ча ним то ко ви ма). Члан 
је НДЕС (од 2016). Ан га жо ва на је на на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма фи нан-
си ра ним од стра не МПНТ РС и ЕУ, а као члан ти ма Ин сти ту та уче ство ва ла је 
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у ре а ли за ци ји не ко ли ко струч них про је ка та. Об ја ви ла је ви ше на уч них ра до ва 
у до ма ћим на уч ним ча со пи си ма и те мат ским и збор ни ци ма с на уч них кон фе-
рен ци ја. Ба ви се из у ча ва њем фи нан сиј ског ме наџ мен та, си сте ма фи нан сиј ског 
из ве шта ва ња и кон цеп та ана ли зе нов ча них то ко ва.

Важнијекњиге: Ана ли за и оце на кон ку рент но сти при вре де Ср би је, Бе о-
град 2013 (ко а у тор).

МИ ХАЈ ЛО ФЕЈ СА (Но ви Сад, 1957). Ре дов ни про фе сор на Од се ку за ру си-
ни сти ку на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду. 

Ма ги стри рао 1990. (Ен гле ски еле мен ти у ру син ском је зи ку) и док то ри рао 
2000. (Вре ме и вид у ру син ском и ен гле ском је зи ку). У зва ње ре дов ног про фе со ра 
на ФФ УНС иза бран 2015. Обла сти ис тра жи ва ња: ру син ски је зик, стан дар ди-
за ци ја бач ко-срем ске ва ри јан те, ути ца ји срп ског и ен гле ског је зи ка, лек си ко ло-
ги ја, мор фо ло ги ја, на ци о нал не за јед ни це/ма њи не, кул ту ра, ста тус Ру си на у 
зе мљи и у све ту, со ци о лин гви сти ка.

Важнијекњиге: Ен гле ски еле мен ти у ру син ском је зи ку, Но ви Сад 1990; 
Срп скору син ски реч ник, Но ви Сад 1995‒1997 (ко а у тор); Го во ри мо ен гле ски и 
ру син ски, Но ви Сад 1998 (ко а у тор); Вре ме и вид у ру син ском и ен гле ском је зи ку, 
Но ви Сад 2005; Функ ци о ни са ње кон струк ци је /об ли ка Вø у из ра жа ва њу вре
мен сковид ских од но са у при по вет ка ма Ха ври ји ла Ко стељ ни ка, Но ви Сад 2009; 
Но ва Ср би ја и ње на ру син ска ма њи на, Но ви Сад 2010; Ру син скосрп ски реч ник, 
Но ви Сад 2010 (ко а у тор); На сред ши ро ке рав ни це: 250 го ди на од до се ље ња Ру
си на у Ку цу ру, Но ви Сад 2013; На ци о нал на стра те ги ја Ру си на, Но ви Сад 2013 
(ко а у тор); Та ли ја у Ку цу ри, Но ви Сад 2013 (ко а у тор); Ко ле де Ру си на/Ру сна ка/
Лем ка, Пре шов 2014 (ко а у тор); Чу вар ве ре, је зи ка и ру син ског на ро да: 250 го ди на 
гр ко ка то лич ке цр кве у Ку цу ри, Но ви Сад 2015; Ре че нич не кон струк ци је у ру син
ском и ен гле ском је зи ку, Но ви Сад 2015; Го во ри мо ру син ски, Но ви Сад 2017; 
Пра во пи сни реч ник ру син ског је зи ка, Но ви Сад 2017.

СКРА ЋЕ НИ ЦЕ
ББА Бе о град ска бан кар ска ака де ми ја
ВА Вој на ака де ми ја
ВШССВ Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че
ЕФ Еко ном ски фа кул тет
ЗПКРС За вод за про у ча ва ње кул тур ног раз вит ка Ср би је
ЗУ За пад ни уни вер зи тет
МО Ми ни стар ство од бра не
МПНТР Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја
MTУ Ме га тренд уни вер зи тет
МШ Му зич ка шко ла
НДЕС На уч но дру штво еко но ми ста Ср би је
НПС На ци о нал ни про свет ни са вет
РС Ре пу бли ка Ср би ја
УБг Уни вер зи тет у Бе о гра ду
УД Уни вер зи тет До фар
УМ Уни вер зи те т у Мал меу
УНС Уни вер зи тет у Но вом Са ду
УСг Уни вер зи тет „Син ги ду нум” (Бе о град)
УУ Уни вер зи тет „Уни он” (Бе о град)
УУм Уни вер зи тет умет но сти
УФМНЈ Учи тељ ски фа кул тет на ма ђар ском на став ном је зи ку (Су бо ти ца)
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ФБФ Фа кул тет за бан кар ство и фи нан си је
ФДУ Фа кул тет драм ских умет но сти
ФизФ Фи зич ки фа кул тет
ФМ Фа кул тет за ме наџ мент
ФМУ Фа кул тет му зич ке умет но сти
ФПС Фа кул тет за по слов не сту ди је
ФТХМ Фа кул те ту за ту ри стич ки и хо те ли је р ски ме наџ мент
ФФ Фи ло зоф ски фа кул тет
ЦЕУ Цен трал но е вроп ски уни вер зи тет

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





РЕЦЕНЗЕНТИ РАДОВА У ЗМСДН У 2017. ГОДИНИ

Др ДА НИ Е ЛА АР СЕ НО ВИЋ, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, Уни вер зи тет 
у Но вом Са ду

Др СТА НО ЈЕ БО ЈА НИН, Ви зан то ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град
Др МИ ЛАН БР ДАР, Ин сти тут дру штве них на у ка, Бе о град
Др РАЈ КО БУ КВИЋ, Ге о граф ски ин сти тут „Јо ван Цви јић”, Бе о град
Др ЗОРИЦА ВАСИЉЕВИЋ, Пољопривредни факултет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Др БРА НИ СЛАВ ЂУР ЂЕВ, При род но-ма те ма тич ки фа кул тет, Уни вер зи тет у 

Но вом Са ду
Др МИ ША ЂУР КО ВИЋ, Ин сти тут за европ ске сту ди је, Бе о град
Др ЂОР ЂЕ ИГ ЊА ТО ВИЋ, Прав ни фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Др ЈЕ ЛЕ НА ЈО ВА НО ВИЋ, Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град
Др МИ ЛОШ КО ВИЋ, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Др ОЛ ГА МА НОЈ ЛО ВИЋ ПИН ТАР, Ин сти тут за но ви ју исто ри ју Ср би је, Бе о град
Др МИ ЛОШ МАР ЈА НО ВИЋ, Прав ни фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Др ЈО ВА НА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом 

Са ду
Др МИ ЛО ВАН МИ ТРО ВИЋ, Прав ни фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Др ДРА ГО ЊЕ ГО ВАН, Му зеј Вој во ди не, Но ви Сад
Др АЛЕК САН ДРА ПА ВИ ЋЕ ВИЋ, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град
Др СВЕ ТЛА НА ПЕ ЈИЋ, Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре, Бео град
Др ЈА СМИ НА ПЕ КИЋ, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Др ЕМА МИЉ КО ВИЋ ПЕ ТРО ВИЋ, Фи ло ло шки фа кул тет, Уни вер зи тет у Бео-

гра ду
Др ДРА ГАН ПРО ЛЕ, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Др МИР КО САЈ ЛО ВИЋ, Пра во слав но бо го слов ски фа кул тет, Фо ча, Ре пу бли ка 

Срп ска
Др СЛО БО ДАН СА ЏА КОВ, Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру, Уни вер зи тет у 

Но вом Са ду
Др ЛА ДА СТЕ ВА НО ВИЋ, Ет но граф ски иснти тут СА НУ, Бе о град 
Др МИ ЛО МИР СТЕ ПИЋ, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
Др ИВИ ЦА ТО ДО РО ВИЋ, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ, Бе о град
Др АЛЕК САН ДАР ФО ТИЋ, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Др СВЕ ТЛА НА ШЕ А ТО ВИЋ, Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, Бе о град
Др СР ЂАН ШЉУ КИЋ, Фи ло зоф ски фа кул тет, Уни вер зи тет у Но вом Са ду





УПУТСТВО ЗА АУТОРЕ

Ру ко пис ко ји се ну ди за об ја вљи ва ње у Збор ни ку Ма ти це срп ске за дру штве
не на у ке (ЗМСДН) ша ље се елек трон ским пу тем на адре су: vni ko lic @ma ti ca srp ska.
org .rs или zmsdn@ma ti ca srp ska.org.rs. Фор му лар Из ја ве да рад ни је (ни ти ће 
би ти) об ја вљи ван или по ну ђен не ком дру гом ча со пи су или из да ва чу за об ја вљи-
ва ње елек трон ски ће Вам до ста ви ти струч ни са рад ник Оде ље ња. Ру ко пис мо же те 
до ста ви ти и по штом на адре су: ВладимирНиколић,ЗборникМСзадруштвене
науке,Матицесрпске1,21000НовиСад. Струч ног са рад ни ка мо же те кон так-
ти ра ти и усме но на тел. 062/856-3915, од но сно 021/661-5798.

Уз ру ко пис ра да, при ла же се крат ка би о би бли о граф ска бе ле шка о ау то ру, 
као и број те ле фо на, елек трон ска адре са, име и адре са уста но ве где је ау тор за-
по слен. 

Ру ко пи си на срп ском је зи ку тре ба да бу ду на ћи ри лич ном пи сму, у Mic ro-
soft   Word-y, ве ли чи не (укљу чу ју ћи сажетак на срп ском и резиме на ен гле ском 
је зи ку, сли ке, та бе ле и дру ге при ло ге) до 30.000 слов них зна ко ва (укуп но с раз-
ма ци ма).

Основ ни текст тре ба да бу де на пи сан уз по што ва ње сле де ћих зах те ва – Вр ста 
сло ва: TimesNewRoman; про ред: 1,5; ве ли чи на сло ва: 12. Од ступ пр вог ре да у 
па су су: 1,25 см. На сло ве оде ља ка пр вог ни воа пи са ти ве ли ким сло ви ма (вер за-
лом), цен три ра но, одво је но од основ ног тек ста јед ним ре дом пре и по сле ње га. 
На сло ве оде ља ка дру гог ни воа на во ди ти ма лим сло ви ма, цен три ра но, та ко ђе 
одво је но од основ ног тек ста јед ним ре дом.

Ра ду при ло жи ти и са же так (од 10 до 15 ре да ка) на срп ском и ен гле ском (или 
јед ном од рас про стра ње них стра них је зи ка) с че ти ри до шест кључ них ре чи, у 
про ре ду 1, ве ли чи не сло ва 11. Са же так и кључ не ре чи на срп ском је зи ку да ју се 
не по сред но ис под на сло ва ра да и име на и афи ли ја ци је ау то ра. Ре зи ме и кључ не 
ре чи на ен гле ском је зи ку (или не ком од рас про стра ње них је зи ка) да ју се на кра ју 
ра да, на кон спи ска ци ти ра не ли те ра ту ре, та ко ђе ис под на сло ва ра да и име на и 
афи ли ја ци је ау то ра, на срп ском и ен гле ском је зи ку.

Фу сно те (на по ме не уз текст, спу ште ни це): про ред 1, ве ли чи не сло ва 10. На-
по ме не (фу сно те) ко ри сти ти са мо за про прат на об ја шње ња, а не за ци ти ра ње или 
на во ђе ње ре фе рен ци. За ци ти ра ње или са мо по зи ва ње на не чи је де ло ко ри сти ти 
би бли о граф ску па рен те зу.

Стра на име на у ра ду пи са ти она ко ка ко се из го ва ра ју (тран скрип ци ја на 
срп ски је зик пре ма Пра во пи су срп ско га је зи ка), с тим што се при пр вом на во-
ђе њу у за гра ди име да је из вор но.

Илу стра тив ни при ло зи уз ра до ве (фо то гра фи је, гра фи ко ни, ге о граф ске 
кар те...) тре ба да бу ду ис кљу чи во цр но-бе ли и с на зи вом при ло га (на ве сти ау то-
ра фо то гра фи је, од но сно из вор фо то гра фи је, ге о граф ске кар те и гра фи ко на). 
Ау тор тре ба да озна чи ме сто при ло га у тек сту.

СА ЖЕ ТАК и РЕ ЗИ МЕ (SUM MARY)
Са же так се да је на по чет ку ра да (на срп ском је зи ку, од но сно је зи ку ра да). 

Са же так у крат ком при ка зу је су шти ну ра да. Кон крет но тре ба да дâ основ не ин-
фор ма ци је: о  ци љу и пред ме ту ра да, те ме то до ло ги ји и при сту пу ис тра жи ва њу. 
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Обим Са жет ка тре ба да бу де из ме ђу 10 и 15 ре до ва (700–1100 слов них ме ста 
укуп но). Са же так је пра ћен спи ском кључ них ре чи (4–6). На кра ју ра да да је се 
Ре зи ме на стра ном је зи ку (SUM MARY), ко ји пред ста вља про ши ре ни Са же так, 
те по ред ци ља и пред ме та ра да, ме то до ло ги је и при сту па ис тра жи ва њу тре ба да 
са др жи и ре зул та те, као и ори ги нал но сти/вред но сти ра да. Ре зи ме, та ко ђе, са др жи 
кључ не ре чи из Са жет ка. Обим Ре зи меа тре ба да из но си из ме ђу 15 и 25 ре до ва 
(1100–1800 слов них ме ста укуп но). Уз Ре зи ме ко ји се под но си на ен гле ском је зи ку 
приложитиисрпскипревод.

БИ БЛИ О ГРАФ СКА ПА РЕН ТЕ ЗА
Би бли о граф ска па рен те за, као умет ну та скра ће ни ца у тек сту ко ја упу ћу је 

на пот пу ни би бли о граф ски по да так о де лу ко је се ци ти ра, на ве ден на кра ју ра да, 
са сто ји се од отво ре не угла сте за гра де, пре зи ме на ау то ра (обич но, го ди не об ја-
вљи ва ња ра да ко ји се ци ти ра, те озна ке стра ни це с ко је je ци тат пре у зет и за тво ре-
не угла сте за гра де. Пре зи ме ау то ра на во ди се у из вор ном об ли ку и пи сму. При мер:

[Ивић 1986: 128] за би бли о граф ску је ди ни цу: Ивић, Па вле (1986). Срп ски 
на род и ње гов је зик. 2. изд. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га.

Ако се ци ти ра ви ше су сед них стра ни ца истог ра да, да ју се ци фре ко је се 
од но се на пр ву и по след њу стра ни цу ко ја се ци ти ра, a из ме ђу њих се ста вља 
цр та, на при мер:

[Ивић 1986: 128–130] за би бли о граф ску је ди ни цу: Ивић, Па вле (1986). 
Срп ски на род и ње гов је зик. 2. изд. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га.

Ако се ци ти ра ви ше стра ни ца истог ра да а ко је ни су у ни зу, ци фре ко је се 
од но се на стра ни це у ци ти ра ном ра ду, одва ја ју се за пе том, на при мер:

[Ивић 1986: 128, 130, 145] за би бли о граф ску је ди ни цу: Ивић, Па вле (1986). 
Срп ски на род и ње гов је зик. 2. изд. Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га.

Уко ли ко je реч о стра ном ау то ру, пре зи ме из ван па рен те зе тран скри бо ва-
ти на је зик на ко ме je на пи сан основ ни текст ра да, на при мер, Џ. Шорт за John 
Ren nie Short, али у па рен те зи пре зи ме тре ба да ва ти пре ма из вор ном об ли ку и 
пи сму, на при мер:

[Short 1996: 106] за би бли о граф ску је ди ни цу: Short, John Ren nie (1996). The 
Ur ban Or der: An In tro duc tion to Ci ti es, Cul tu re, and Po wer. Ox ford: Black well 
Pu blis hing.

Ка да се у ра ду по ми ње ви ше ра до ва ко је je је дан ау тор пу бли ко вао исте го-
ди не, у тек сту ал ној би бли о граф ској на по ме ни по треб но je од го ва ра ју ћим азбуч-
ним сло вом пре ци зи ра ти о ко јој je би бли о граф ској од ред ни ци из ко нач ног спи ска 
ли те ра ту ре реч. На исти на чин по треб но је, на рав но, обе ле жи ти би бли о граф ску 
је ди ни цу и у спи ску ци ти ра не ли те ра ту ре. При мер:

[Murphy 1974а: 12].
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Уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше ау то ра, у умет ну тој би бли о граф-
ској на по ме ни на во де се пре зи ме пр вог ау то ра, док се пре зи ме на оста лих ау то-
ра за ме њу ју скра ће ни цом идр. (од но сно et al.,ако je би бли о граф ски из вор на 
стра ним је зи ци ма ко ји ко ри сте ла ти нич но пи смо):

[Ивић и др. 2007] за би бли о граф ску је ди ни цу: Ивић, Па вле; Иван Клајн, 
Ми тар Пе ши кан и Бра ни слав Бр бо рић (2007). Срп ски је зич ки при руч ник. 
4. изд. Бе о град: Бе о град ска књи га.

[Poss et al. 2000] за би бли о граф ску је ди ни цу: Poss, Chri stop her; Bryan 
Lo wes and Le slie Chad wick (2000). Dic ti o nary of Eco no mics. 3rd ed. Glas gow: 
Har per Col lins.

Ако je из кон тек ста ја сно ко ји je ау тор ци ти ран или па ра фра зи ран, у тек-
сту ал ној би бли о граф ској на по ме ни ни је по треб но на во ди ти пре зи ме ау то ра. 
При мер:

Пре ма Мар фи је вом ис тра жи ва њу [1974: 207], пр ви са чу ва ни трак тат из 
те обла сти сро чио je бе не дик ти нац Ал бе рик из Мон те Ка си на у дру гој 
по ло ви ни 11. ве ка.

Ако се у па рен те зи упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ау то ра, по дат ке о сва-
ком сле де ћем ра ду тре ба одво ји ти зна ком тач ка-за пе та (;). При мер:

[Белић 1958; Сте ва но вић 1968].

Ако je y ру ко пи су, услед не мо гућ но сти да се ко ри сти при мар ни из вор, пре-
у зет на вод из се кун дар ног из во ра, у па рен те зи je нео п ход но уз по да так о ау то ру 
се кун дар ног из во ра на ве сти и реч „пре ма”: 

„Усме ност” и „на род ност” бу гар шти ца Не над Љу бин ко вић до во ди у ве зу 
с при ла го ђе но шћу сре ди ни [према Ки ли бар да 1979: 7].

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА
Ци ти ра на ли те ра ту ра да је се при кра ју ра да у за себ ном одељ ку на сло вље-

ном ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА. У овом Одељ ку раз ре ша ва ју се би бли о граф ске 
па рен те зе скра ће но на ве де не у тек сту. Би бли о граф ске је ди ни це (ре фе рен це) на-
во де се по азбучном или абецедном ре ду пре зи ме на пр вог или је ди ног ау то ра 
ка ко je оно на ве де но у па рен те зи у тек сту. Пр во се азбуч ним ре дом на во де пре-
зи ме на пр вог или је ди ног ау то ра чи ји су ра до ви об ја вље ни ћи ри ли цом, а за тим 
се абе цед ним ре дом на во де пре зи ме на пр вог или је ди ног ау то ра чи ји су ра до ви 
об ја вље ни ла ти ни цом. Ако опис би бли о граф ске је ди ни це об у хва та не ко ли ко 
ре до ва, сви ре до ви осим пр вог уву че ни су уде сно за два слов на ме ста (ви се ћи 
па ра граф).

По што се ци ти ра на ли те ра ту ра ко ри сти за би бли о ме триј ску и на у ко ме триј-
ску ана ли зу ау то ра, ча со пи са и са мих ра до ва, мо ли мо ау то ре да пре до ста вља ња 
ру ко пи са па жљи во про ве ре спи сак ли те ра ту ре, као и са мо ци ти ра ње у тек сту.
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ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА на во ди се пре ма стан дар ду за ци ти ра ње Ма-
ти це срп ске (МСЦ):

Монографскапубликација

Пре зи ме, име ау то ра и (евен ту ал но) сред ње сло во (од но сно, код ау то ра с 
ру ског го вор ног под руч ја – оче ство). На слов књи ге. Уко ли ко је пре вод, по да так 
о пре во ди о цу. При ре ђи вач или не ка дру га вр ста ау тор ства. По да так о из да њу 
или бро ју то мо ва. Ме сто из да ва ња: из да вач, го ди на из да ња. При мер:

Ми ле тић, Све то зар (2001). О срп ском пи та њу. Из бор и пред го вор Че до-
мир По пов. Но ви Сад: Град ска би бли о те ка.

У слу ча ју ау тор ства два ју или ви ше ау то ра, на кон по да та ка за пр вог да ју 
се (по сле зна ка ;) од го ва ра ју ћи по да ци за оста ле ау то ре: име, (сред ње сло во – 
оче ство) и пре зи ме дру гог и оста лих ау то ра, ме ђу соб но одво је них за пе том.

Ако ни је дат по да так о из да њу под ра зу ме ва се да je реч о пр вом из да њу. У 
слу ча ју 2, 3, 4. итд. из да ња ред ни број из да ња мо же се на ве сти као у пр вом па-
ра гра фу Упут ства за мо но граф ске пу бли ка ци је (По да так о из да њу или бро ју 
то мо ва). При мер:

Бе лић, Алек сан дар (1958). О је зич кој при ро ди и је зич ком раз вит ку: лин
гви стич ка ис пи ти ва ња. Књ. 1 – 2. изд. Бе о град: Но лит.

Монографскапубликацијаскорпоративнимаутором

Ко ми си ја, асо ци ја ци ја, ор га ни за ци ја, уз ко ју на на слов ној стра ни ни је на ве-
де но име ин ди ви ду ал ног ау то ра, пре у зи ма уло гу кор по ра тив ног ау то ра. При мер:

Бе о град ска фил хар мо ни ја (2005). Се зо на 2005–2006. Ци клус Ханс Сва ров
ски. Бе о град: Бе о град ска фил хар мо ни ја.

Ре пу бли ка Ср би ја. Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку (2008). Два ве ка раз
во ја Ср би је: Ста ти стич ки пре глед. Бе о град: РЗС.

Анонимнадела

Де ла за ко ја се не мо же уста но ви ти ау тор пре по зна ју се по сво ме на сло ву. 
При мер:

Срп ске на род не за го нет ке (1877). Уре дио и из дао Сто јан Но ва ко вић. Бео-
град: За ду жби на Чу пи ће ва.

Зборникрадовасконференције

Пан тић, Ми ро слав /ур./ (2004). Ре са ва (Гор ња и До ња) у исто ри ји, на у ци, 
књи жев но сти и умет но сти. На уч ни скуп, Де спо то вац, 20–21. ав густ 2003. Де-
спо то вац: На род на би бли о те ка „Ре сав ска шко ла”.
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Монографскепубликацијесвишеиздавача

Па ли брк Су кић, Не си ба (2005). Ру ске из бе гли це у Пан че ву: 1919–1941. 
Пред го вор: Алек сеј Ар се њев. Пан че во: Град ска би бли о те ка и Исто риј-
ски ар хив.

Ђор ђе вић, Љу би ца (2001) Би бли о гра фи ја де ла Де сан ке Мак си мо вић: 1920–
1971. Бе о град: Фи ло ло шки фа кул тет, На род на би бли о те ка Ср би је и 
За ду жби на Де сан ке Мак си мо вић.

Монографскепубликацијесвишеиздавачаивишеместаиздања

Је ринг, Ру долф фон (1998). Циљ у пра ву. Бе о град: Слу жбе ни лист СРЈ, Под-
го ри ца: ЦИД и Срем ски Кар лов ци и Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца 
Зо ра на Сто ја но ви ћа.

Монографскепубликацијесједнимиздавачемлоциранимувише
местаиздања

а) У два ме ста из да ња – на во де се оба ме ста.

Black, John (2002). A Dic ti o nary of Eco no mics. Ox ford and New York: Ox ford 
Uni ver sity Press.

б) У ви ше од два ме ста из да ња на во де се са мо јед но ме сто (се ди ште из да-
ва ча) и до да је итд. (од но сно etc., ако je пу бли ка ци ја об ја вље на на је зи ку ко ји 
ко ри сти ла ти нич но пи смо).

Ban nock, Gra ham et al. (2003). Dic ti o nary of Eco no mics. Lon don etc.: Pen guin 
Bo oks.

Фототипскоиздање

Пре зи ме, име ау то ра. На слов књи ге. Ме сто пр вог из да ња, го ди на пр вог из-
да ња. Ме сто по но вље ног, фо то тип ског из да ња: из да вач, го ди на ре принт из да ња.

Со ла рић, Па вле (2003). По ми нак књи же ски. Ве не ци ја, 1810. Ин ђи ја. На-
род на би бли о те ка „Др Ђор ђе На то ше вић”.

Секундарноауторство

Збор ни ци на уч них ра до ва опи су ју се пре ма име ну уред ни ка или при ре-
ђи ва ча.

Пре зи ме, име уред ни ка (или при ре ђи ва ча). На слов де ла. Ме сто из да ња: 
из да вач, го ди на из да ња.

Ра до ва но вић, Ми ло рад /ур./ (1996). Срп ски је зик на кра ју ве ка. Бе о град: 
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ и Слу жбе ни гла сник.
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Ње го ван, Дра го /прир./ (2009). Зло чи ни оку па то ра и њи хо вих по ма га ча у 
Вој во ди ни. V Гру па ма сов них зло чи на у Сре му. Ак ци ја Вик то ра Toмића 
и по крет ни пре ки суд у Сре му 1942. Но ви Сад: Про ме теј и Ма ло исто-
риј ско дру штво.

Рукопис

Пре зи ме, име. На слов ру ко пи са (ако по сто ји или ако je у на у ци до био оп ште-
при хва ће но име). Ме сто на стан ка. Ин сти ту ци ја у ко јој се на ла зи, сиг на ту ра, 
го ди на на стан ка.

Ни ко лић, Јо ван. Пе сма ри ца. Те ми швар: Ар хив СА НУ у Бе о гра ду, сигн. 
8552/264/5, 1780–1783.

Ру ко пи си се ци ти ра ју пре ма фо ли ја ци ји (на при мер, 2а–3б), а не пре ма па-
ги на ци ји, из у зев у слу ча је ви ма кад je ру ко пис па ги ни ран.

Прилогусеријској/периодичнојпубликацији

Пре зи ме, име ау то ра и (евен ту ал но) сред ње сло во – оче ство. На слов тек ста 
у пу бли ка ци ји. На слов ча со пи са, го ди ште или том пу бли ка ци је, го ди на (или 
пот пун да тум) из да ња, број све ске: стра не на ко ји ма се текст на ла зи.

Риб ни кар, Ja pa (2004). Но ва ста ра при ча. Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 
473, св. 3 (март 2004): 265–269.

Чланакилипоглављеукњизи

Спи ри до но вић, Ср ђан (1998). Ка ко je ме тар на стао и ка ко je до спео у Србиjy, 
у: То дор И. Под го рац (ур.) На у ка и тех ни ка у Ср би ји дру ге по ло ви не ве ка 
1854–1904. Кра гу је вац: Уни вер зи тет у Кра гу јев цу, 868–884.

Прилогуновинама

Пре зи ме, име ау то ра. На слов тек ста. На слов но ви на, да тум, стра ни це. При мер:

Кља кић, Сло бо дан (2004). Чер чи лов рат зве зда про тив Хи тле ра. По ли ти ка, 
1. 7. 2004, 5.

РадуЗборникурадова

Пре зи ме, име ау то ра и (евен ту ал но) сред ње сло во – оче ство. На слов тек ста 
у пу бли ка ци ји: стра не на ко ји ма се текст на ла зи. У Збор ни ку: Име (евен ту ал но 
сред ње сло во – оче ство) и пре зи ме уред ни ка (или при ре ђи ва ча). На слов де ла. 
Ме сто из да ња: из да вач, го ди на из да ња.

Архивскиизвори(необјављени)

По пра ви лу по дат ке о ар хив ским из во ри ма тре ба ло би на во ди ти сле де ћим 
ре до сле дом:
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1. Име ар хи ва (пу но и/или скра ће но); при мер: Ар хив Ср би је (АС)
2. На зив фон да или збир ке (пу но и/или скра ће но); при мер: Ми ни стар ство 

фи нан си ја (МФ)
3. Го ди на
4. Одељ ци и се ри је у окви ру фон до ва и збир ки 
5. По да ци о ко ли чи ни гра ђе.

Ко ли чи на је из ра же на бро јем књи га, ку ти ја, фа сци кли, све жње ва, ре ги-
стра то ра и сл. За тех нич ке ин вен тар ске је ди ни це, ко је су нај че шће упо тре бља-
ва не као је ди ни це ме ре, ко ри сте се скра ће ни це: 

д. до си је п. по вез
књ. књи га рег. ре ги стра тор
ком.  ко мад св. све жањ
кут. ку ти ја свес. све ска
о. омот ф. фа сци кла
пак. па кет

Ако се име ар хив ске уста но ве, на зив фон да/збир ке и одељ ка/се ри је у окви ру 
фон да/збир ке на во ди са мо скра ће но, по треб но je од мах по сле на сло ва Ар хив ска 
гра ђа на ве сти спи сак свих скра ће ни ца ко је ce под тим на сло вом ко ри сте. То се 
од но си и на по дат ке о ар хив ској гра ђи у стра ним ар хи ви ма, од но сно на ар хив-
ске по дат ке ко ји се на во де на стра ним је зи ци ма.

Објављенаархивскаграђа

Kao мо но граф ске и/или дру ге слич не пу бли ка ци је.

Правнипрописиисудскарешења

Пу ни на зив про пи са (скра ће ни на зив про пи са – акро ним). Гла си ло у ко ме 
je про пис об ја вљен, број (бр.) гла си ла и го ди на об ја вљи ва ња (обич но скра ће но 
– зад ње две ци фре). При ме ри:

За кон о обли га ци о ним од но си ма (ЗОО). Слу жбе ни лист СФРЈ, бр. 29/78.

За кон о из вр шном по ступ ку (ЗИП). Слу жбе ни гла сник PC, бр. 124/04.

Ако je про пис ме њан и до пу ња ван, на во де се сук це сив но бро је ви и го ди не 
об ја вљи ва ња из ме на и до пу на. При мер:

За кон о осно ва ма си сте ма вас пи та ња и обра зо ва ња (ЗО СВО). Слу жбе ни 
гла сник PC, бр. 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04.

Члан, став и тач ка про пи са (у би бли о граф ској па рен те зи, а и дру где) озна-
ча ва се скра ће ни ца ма чл., ст. и тач. Иза по след њег бро ја ce не ста вља тач ка.

Чл. 5, ст. 2, тач. 3 или чл. 5, 6, 9 и 10 или чл. 4–12
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На во ђе ње суд ских од лу ка тре ба да са др жи што пот пу ни је по дат ке (име 
су да, вр ста и број од лу ке, да тум ка да je до не се на ...), ако су оне ар хи ви ра не, 
он да их на во ди ти као (нео бја вље не) ар хив ске из во ре, ако су об ја вље не, он да их 
на во ди ти као мо но граф ске и/или дру ге пу бли ка ци је.

Монографскапубликацијадоступнаon-line

Пре зи ме, име ау то ра. На слов књи ге. <адре са с Ин тер не та> Да тум пре у зи-
ма ња. При мер:

Velt man, К. Н. Aug men ted Bo oks, know led ge and cul tu re.
Доступно на: <http://www.isoc.org/inet2000/cdpro ce e dings/6d/6d.>. Присту-

пље но: 2. 2. 2002.

Прилогусеријској/периодичнојпубликацијидоступанon-line

Пре зи ме, име ау то ра. На слов тек ста. На слов пе ри о дич не пу бли ка ци је. Да тум 
пе ри о дич не пу бли ка ци је. Име ба зе по да та ка. Да тум пре у зи ма ња. При мер:

To it, A. Te ac hing In fo pre ne ur ship: stu dents’ per spec ti ve. ASLIB Pro ce e dings. 
Fe bru ary 2000. Pro qu est. 21. 2. 2000.

Прилогуенциклопедијидоступанon-line:

На зив од ред ни це. На слов ен ци кло пе ди је. <адре са с Ин тер не та> Да тум пре-
у зи ма ња. При мер:

Wil de, Oscar. Encyclo pe dia Ame ri ca na. Доступно на: <http://www.encyclo-
pe dia.com /doc /lGl -92614715.html>. Присту пље но: 15. 12. 2008.

Дигиталниидентификаторобјекта(DOI=DigitalObjectIdentifier)

Мо но граф ске пу бли ка ци је и при ло зи у се риј ској/пе ри о дич ној пу бли ка ци ји 
до ступ ни on-li ne (уоп ште: е-текст, сли ка, ау дио/ви део за пис, софт вер, итд.) мо гу 
то ком вре ме на да про ме не адре су на Ин тер не ту (или се про ме ни име веб стра-
ни це), та ко да се ја ви ла по тре ба да им се до де ли тра јан иден ти фи ка тор по мо ћу 
ко га je тра же ни објект мо гу ће про на ћи. У те свр хе нај че шће се ко ри сти DOI си стем 
(вид. wi ki pe dia.or g/wi ki/Di gi tal_ob ject_iden ti fi er).

Пре зи ме, име ау то ра. На слов тек ста. На слов пе ри о дич не пу бли ка ци је. Да тум 
пе ри о дич не пу бли ка ци је. DOI. При мер:

Ni ko lic, Iva na. Pu blis hing in Ser bia. Sla vic and East Eu ro pean In for ma tion 
Re so ur ces, Vo lu me 1, Is sue 2 and 3, Fe bru ary 2001: 85–126. DOI: 10.1300/
J167v01n02_03
<www.in lbr ma world.co m/smpp/.../con tent~db=al l~con tent =a904437540> 
30. 1. 2010.

У том слу ча ју не тре ба на во ди ти <Име ба зе по да та ка> и Да тум пре у зи ма ња 
(у гор њем при ме ру – 4–5. ред).
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ПрилогуенциклопедијиињеговDOI

Пре зи ме, име ау то ра. На зив од ред ни це. На слов ен ци кло пе ди је. По да так о 
из да њу или бро ју то мо ва. DOI. При мер:

Pa skin, Nor man. Di gi tal Ob ject Iden ti fi er (DOI®) System. Encyclo pe dia of 
Li brary and In for ma tion Sci en ces. Third Edi tion. DOI: 10.1081/Е/ELIS3-
-120044418

ТА БЕ ЛАР НИ И ГРА ФИЧ КИ ПРИ КА ЗИ
Та бе лар ни и гра фич ки при ка зи тре ба да бу ду да ти на јед но о бра зан на чин, 

у скла ду с ода бра ним ди сци пли нар ним стан дар дом опре ма ња чла на ка. На сло ве 
свих при ка за, а по мо гућ ству и њи хов тек сту ал ни са др жај да ти дво је зич но, на 
срп ском је зи ку (од но сно, је зи ку ра да) и на ен гле ском је зи ку. Та бе лар ни и гра фич-
ки при ка зи мо ра ју би ти ну ме ри са ни, а оба ве зно по зи ва ње на њих у тек сту да је 
се у обич ним за гра да ма (та бе ла 1), или (сли ка 1) итд., с по зи вом: ви де ти.

МА ТЕ МА ТИЧ КИ ИЗ РА ЗИ
По жељ но je из бе га ва ти ком пли ко ва не зна ке ако се мо гу за ме ни ти про сти јим. 

Ма те ма тич ке из ра зе (јед на чи не, сим бо ле, опе ра то ре) тре ба да ва ти у Equ a ti on 
Edi tor-y текст про це со ра Mic ro soft Word, или ко ри шће њем по себ ног па ке та (La TeX), 
ко ји ће ре дак ци ја до ста вља ти ау то ри ма на њи хов зах тев. Сле де ћи на чин ис пи си-
ва ња ма те ма тич ких сим бо ла мо же у зна чај ној ме ри до при не ти уште ди про сто ра 
у ча со пи су.

1. Ди ја кри тич ки зна ци иза сим бо ла се мно го лак ше ре про ду ку ју од оних 
из над или ис под сим бо ла; тре ба пи са ти на при мер А* а не Â. Грч ка сло ва мо гу 
се упо тре бља ва ти за па ра ме тре по пу ла ци ја а ла тин ска сло ва за оце не.

2. Тре ба из бе га ва ти сит не зна ко ве. Из раз ко ји са др жи и суп скрипт и су пер-
скрипт на при мер хi

t мо гао би се на пи са ти као xi(t), а e f(х) као exp [f(x)].
3. Кад год je мо гу ће, тре ба из бе га ва ти ком пли ко ва не из ра зе. На при мер, 

из вод се уме сто из ра зом
d2f(x, y)

————
dxdy

мо же озна чи ти са
ƒ’’xy

a4. Раз ло мак — мо же се озна чи ти раз лом ком а/b.
b 

5. Ви си на из ра за мо же се ре ду ко ва ти ако се гра ни це зна ко ва као што су ∫, 
∑, Π ста ве по ред, а не из над и ис под опе ра то ра. На при мер

t=T

∫
t=0
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мо же се на пи са ти као

t=T

∫t=0

Мо ли мо ау то ре да па жљи во про ве ре ма те ма тич ке из ра зе пре не го што пре-
да ју ру ко пис.

ЗА ХВАЛ НИ ЦА
За хвал ни ца се ис пи су је као по се бан оде љак, пре одељ ка Ци ти ра на ли те ра-

ту ра. У за хвал ни ци се да ју по да ци о ис тра жи ва њу из ког је про ис те као рад по ну-
ђен за об ја вљи ва ње, о фи нан си је ру тог ис тра жи ва ња, као и за хвал ност ли ци ма 
ко ја су на раз ли чи те на чи не до при не ла на стан ку ра да.

JEL КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА
За тек сто ве из обла сти еко ном ских (и срод них) на у ка оба ве зна је JEL кла-

си фи ка ци ја, стан дард ни ме тод кла си фи ка ци је на уч не ли те ра ту ре из ове обла сти, 
пре ма кла си фи ка ци ји ко ју је увео и ко ри сти Jo ur nal of Eco no mic Li te ra tu re, а при-
хва ти ла ју је огром на ве ћи на еко ном ских и срод них ча со пи са у све ту. Ко до ви из 
ове кла си фи ка ци је мо гу се про на ћи на: https://www.ae a web.or g /econ lit/jel Co des.php 
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