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САЖЕТАК: У овом чланку анализира се документ „Мисија Право
славне Цркве у савременом свету” и његова рецепција након Светог и Ве
ликог сабора Православне цркве на Криту 2016. године. Будући да на разу
мевање значаја самог документа битно утиче процес предсаборске припреме
као и ставови појединих помесних православних цркава, први део текста
посвећен је тим питањима. Након усвајања документа на Сабору уследиле
су бројне анализе и реакције од којих су у овом тексту представљене само
оне које могу послужити као репрезентативне. Уз посебан осврт на екумен
ска и међуверска питања највећа пажња у раду посвећена је документу „Зa
живот света. Ка социјалном етосу Православне Цркве”, који се смат ра за
до сада најваж нији пример рецепције док умента „Мисија Православне
Цркве у савременом свету”.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: сабор, мисија, етика, етос, социјално учење, Право
славна црква

Oднос Православне цркве према савременом свету по први пут1 се
нашао у темама за будући Сабор Православне цркве у каталогу који је
формулисан на I Свеправославнoj конференцији, одржаној на Родосу 1961.
1
Прво помињање социјалних питања у предсаборском процесу десило се, према Ага
дјаниан у, на теолошкој конференцији у Атини 1936. године. Видети: [Agadjanian 2016: 6].
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године [Ionita 2014: 123–130]. У оквиру општег наслова „Православље у
свету”, као трећа подтема наводи се наслов (веома сличан поднаслову ка
сније усвојеног документа): „Допринос помесних Православних Цркава
преовладавању хришћанских идеа ла мира, слободе, братства и љубави
међу народима” [Kallis 2013: 260]. Поред тога, у оквиру осме теме катало
га насловљене „Социјални проблеми” наведен је читав низ питања која би
Сабор морао размотрити као што су вештачка оплодња, васпитање деце,
пренасељеност, социјалне установе, азил, дискриминација [Kallis 2013: 260].
Премда је раније, судећи према каталозима тема са претходних при
премних састанака (нпр. на заседању Међуправославне комисије у мана
стиру Ватопеду 1930. године), било предвиђено да се на дневном реду Са
бора пре свега нађу теме које се тичу унутрашњег уређења и међусобних
односа помесних Православних цркава, већ од шездесетих година про
шлог века постала је очигледна неопходност да Православна црква на Са
бору понуди своје одговоре на цео низ савремених друштвених појава и
изазова са којима су суочени, како верници тако и Црква у целини.2 Ову
свест о неопходности делили су и учесници III Предсаборске свеправо
славне конференције у Шамбезију 1986, на којој је усвојен први нацрт
документа „Мисија Православне Цркве у савременом свету”3. Председа
вајући ове конференције митрополит мирски Хризостом je током конфе
ренције у уводној речи истакао да етичка и социјална питања снажно
заокупљају пажњу православних верника (као уосталом и целокупног
човечанства), који осећају потребу да по овим питањима чују аутентични
глас Цркве као и њене јасне и конкретне ставове о неким другим темама
које се тичу живота верника и Цркве у свету [Kallis 2013: 528].4 Имајући
у виду време настанка овог нацрта као и комплексне друштвено-политич
ке односе са којима су поједине Православне цркве биле суочене у својим
матичним земљама, текст је био (можда изненађујуће) садржајан и акту
елан, а велика пажња посвећена је између осталог православном разуме
вању мира, достојанства људске личности, људској слободи и солидар
ности међу народима, у чему се свакако види печат времена настанка
документа [Kisić 2017: 90].5 Поменута актуелност овог нацрта имала је и
своје наличје. Наиме, будући да су припреме за критски Сабор потрајале
много дуже него што је то било очекивано,6 документ је у међувремену
2
Да ли је и, ако јесте, у којој мери је на ову одлуку утицао Други ватикански сабор Римо
католичке цркве (одржан 1962–1965. године) и посебно документ Gaudium et spes, Пастирска
конституција о Цркви у савременом свету, који је усвојен 1965. године и који се експлицитно
бави односом Римокатоличке црк ве према савременом свет у, трен утно остаје отворено пи
тање и свакако завређује исц рпније ист раж ивање. O Gaudium et spes видети: [Pesch 2001:
332–350; Sievernich 2013; Wenzel 2005: 173–205].
3
Текст на српском језик у видети у: [Свети и Велики Сабор Православне Цркве 2017:
131–149]. Даље у овом рад у биће кориш ћен скраћени назив овог док умента: Мисија.
4
Видети о томе такође: [Kisić 2017: 89].
5
Целок упан текст нац рта видети у: [Kallis 2013: 540–549].
6
Узроке за пролонгирање прип рема за Свети и Велик и сабор Православне црк ве сва
како треба, између осталог, траж ит и и у вел ик им друш твено-пол ит ичк им променама у
Источној и Југоисточној Европи деведесетих година 20. века. Као илустрација помен утог
пролонгирања прип рема најбоље може послуж ити чињеница да је након III Предсаборске
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изгубио на актуелности и стога је у јануару 2016. године на Сабрању пред
стојатеља помесних православних црква усвојена ревидирана верзија тек
ста која се нашла и на дневном реду Сабора 18–27. јуна 2016. година [Ionita
2017: 24].
Чињеница да је овај текст био први на дневном реду „Светог и Вели
ког Сабора Православне Цркве” (тако гласи званични назив) односно да
је први усвојен може се евентуално објаснити чињеницом да је у вези овог
документа након коначног прихватања његовог нацрта од стране поме
нутог Сабрања поглавара у јануару 2016. године постојао релативно висок
степен консензуса.7 Већ и пре коначне редакције документа Ларенцакис
(Larentzakis) је 2007. године писао да је Мисија толико значајан документ
да већ он сâм оправдава сазивање Сабора [Larentzakis 2007: 174]. Чак су и
представници појединих православних цркава које нису учествовале на
Сабору, пре самог Сабора (у време када њихово учешће није довођено у
питање) имали високо мишљење о овом документу. На Сабору епископа
Руске православне цркве 2. фебруара 2016. године пат ријарх Кирил је
наглашавао важност овог документа истичући да је то најактуелнији од
свих докумената који треба да се нађу на дневном реду Сабора [Bortnyk
2017: 34–36]. Значај овог документа је, према пат ријарховом мишљењу,
управо у томе што је у њему изложен став Православне цркве о комплек
сним и узнемирујућим процесима који карактеришу социјални, економ
ски, политички и етички живот савременог света [Bortnyk 2017: 34].
Судећи према појединим извештајима, на Сабору је усвајање овог
документа протек ло без већих расправа изузев у случају предлога грчке
Цркве да би у самом документу уместо појма „личност” боље било кори
стити термин „човек” [Максим 2016: 47]. Премда ова расправа није била
нова, тј. покретана је и пре коначне редакције текста из јануара 2016. годи
не, ни овај пут није наишла на шире прихватање и у Мисији је остао термин
„личност”, који се у савременом православном контексту најчешће пове
зује са богословљем мит рополита пергамског Јована Зизјуласа.8 Након
овог, и неких других предлога Српске православне цркве, документ је
усвојен на Сабору већ у првим данима заседања [Максим 2016: 47–50].
ПРВЕ РЕАКЦИЈЕ
Премда може зазвучати апсурдно, рецепција Мисије отпочела је и пре
њеног усвајања од стране Сабора. Наиме, од 9. до 16. јуна 2016. године на
Крит у је заседала Међуп равославна комисија која је имала задатак да
састави саборску посланицу. Документ који је настао као плод рада ове
свеправославне конференције (1986), наредна (IV) Предсаборскa свеправославна конферен
ција одржана тек 2009. године.
7
Међутим, претходно су се током прип ремног процеса 2014. и 2015. године водиле
интензивне расправе о овом документу и постигнути степен консензуса јесте плод напорних
и исц рпних дискусија. Видети: [Bortnyk 2017: 34; Delikostantis 2017: 75].
8
Епископ западноамерички Максим пише да је стварна интенција овог предлога била
да се оспори стат ус термина „личност” који је он задобио у савременој православној теоло
гији. Видети: [Максим 2016: 47].
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комисије назван је Енцик лика или Окружна посланица Светог и Великог
Сабора Православне Цркве9 и у њој је обрађен читав низ питања која се
обрађују и у Мисији (нпр. Мисија Цркве у свету, Црква пред савременим
изазовима, Црква пред глобализмом и др.). Стога је природно што се Ен
цик лика на више места позивала на Мисију [Delikostantis 2017: 75] и тиме
означила почетак њене рецепције и то у саборском окружењу које је суштин
ски произвело оба документа. Упркос (делимичној) тематској сличности
већ након првог читања уочљиве су и неке разлике између Мисије и Енци
клике. Не улазећи у анализу садржаја треба напоменути да се чињеница
да је Енцик лика настала као плод рада једне Комисије у релативно крат
ком временском периоду позитивно одразила на компактност текста саме
Енцик лике. Са друге стране, у случају Мисије видљиви су трагови чиње
нице да је овај документ настајао у једном дужем периоду и да је плод
различитих редакција.
Очекивања од Мисије нису била превелика ни непосредно пре Сабо
ра. Васмут (Wasmuth) је у својој критици документа истакла да недостаје
„спона” са савременошћу, да неки појмови и концепти остају недовољно
рефлектовани (нпр. појмови секуларност, модерна), док нпр. питања раз
личитих друштвених и државних уређења односно концепт демократије
остају изван пажње овог документа. С друге стране, као позитивне аспек
те документа Васмут истиче критику светских економских структура одно
сно гомилање богатства у рукама малог броја људи и критику прекомерног
потрошачког начина живота [Wasmuth 2016: 8]. Агад јаниан (Agadjanian) у
коначној предсаборској редакцији текста препознаје један конзервативни
заокрет у односу на претходне верзије текста и сматра да је то цена консен
зуса односно прихватања нацрта Мисије у јануару 2016. године [Agadjanian
2016: 6–7].
Нешто шира рецепција Мисије уследила је наравно након њеног усва
јања и објављивања, и то пре свега у теолошко-академском окружењу.10 На
низу научних скупова анализирана је Мисија или поједини њени аспекти.11
Слично као и Васмут, и Макридис (Mak rides) критикује неразликовање
између односа према свету и односа према модерни као и делимично кон
зервативан тон документа, али ипак истиче да Мисија сведочи о повећаном
сензибилитету Православне цркве за питање односа према савременом
свету [Mak rides 2017]. Позитиван однос и отвореност према савременом
свету као позитивну карактеристику Мисије наглашава и Бортник (Bort
nyk), налазећ и притом извесне сличности између Мисије и Пастирске
конституције Другог ватиканског сабора Gaudium et spes [Bortnyk 2017].
Упркос одређеним примедбама, Василевич (Vasilevich) сматра да Мисија
9
Текст на српском језик у видети у: [Свети и Велики Сабор Православне Цркве 2017:
51–81]. Даље у овом рад у биће кориш ћен скраћени назив овог док умента: Енцик лика.
10
Упркос чињеници да је од Сабора прошло више година стиче се утисак да је рецепција
саборских док умената на парох ијском односно епарх ијском нивоу задатак који предстоји.
11
У овом кратком преглед у немог уће је чак и помен ути све текстове и ауторе који се
баве Мисијом и стога ће овде бити представљени само они ставови које представљају одре
ђене тенденције у рецепцији овог док умента.
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ипак представља „референтну вредност за православно социјално учење”
[Vasilevich 2017: 19], која може послужити као добра основа за даљу раз
раду ових питања. Допринос Мисије православном богословљу у позитив
ном светлу сагледава и Дестивеле (Destivelle) [Destivelle 2018: 114]. С друге
стране, поред несумњивог значаја овог документа треба приметити да у
самом тексту нема неких „неочекиваних и за рецепцију превише изазовних
елемената, односно да у њему не стоји готово ништа што се у Православ
ној цркви већ не учи или не живи” [Kisić 2017: 93]. Међутим, чињеница
је да је саборским прихватањем овај документ, односно учење изражено
у њем у, добило један сасвим нови степен обавезности у православној
теологији.
ЗA ЖИВОТ СВЕТА
Рецепција одлука било којег сабора свакако је много шири и свеобу
хватнији процес и он се не може свести на академску теолошку анализу
односно процену. Суштински процес рецепције тиче се пре свега целокуп
не Цркве јер је она позвана да саборске одлуке преточи у праксу [Vletsis
2018: 159], односно да те одлуке стално актуа лизује у животу Цркве про
дубљујући их на тај начин. Када је реч о рецепцији Мисије, у том погледу
посебну пажњу заслужује документ „Зa живот света. Ка социјалном ето
су Православне цркве”12 [За живот света, 2020]. Овај документ је плод
рада посебне теолошке комисије која је од Васељенског пат ријарха Вар
толомеја јуна 2017. године добила мандат да припреми документ о соци
јалној докт рини Православне цркве полазећи од вишевековног Предања
Православне цркве, али свакако узимајући у обзир и савремену праксу и
изазове [За живот света, 2020: Preface]. Посебност овог мандата, а тиме
и релевантност за тему овог чланка, јесте што је нови документ требао да
буде утемељен на закључцима критског Сабора, односно нови документ
је имао за циљ да даље развије учење критског Сабора. Стога се За жи
вот света у првом плану разуме као рецепција критског Сабора и у том
духу мора да буде схваћена и тумачена [Athanasiou 2020: 3]. Да овај доку
мент ипак не би остао искључиво у оквиру стручне теолошко-академске
процене, васељенски патријарх је у децембру 2017. године од свих митро
полија у саставу Васељенске патријаршије затражио да доставе извешта
је о горућим социјалним проблемима с којима су православни верници
конфронтирани и да понуде пастирске одговоре на ове проблеме у светлу
православног сведочења у савременом свет у. Више од 25 мит рополија
одазвало се овом позиву и њихови одговори су послужили као основа за
састављање документа За живот света [Athanasiou 2020: 3]. Посматрано
из перспективе рецепције Мисије као и других докумената критског Са
бора у овом случају имамо рецепцију на два нивоа: најпре на епархијском
нивоу и то из пастирске перспективе, а потом и на академском нивоу из
теолошке перспективе, што наравно даје један нови квалитет самом до
кументу За живот света.
12

Даље у овом рад у биће коришћен скраћени назив овог документа: За живот света.
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Једна друга посебност када је реч о овом документу јесте да су у ње
говом састављању учествовали теолози блиски Васељенској патријарши
ји али који већим делом долазе са „запада”, а највећи део њих чине чла
нови Грчке православне архиепископије из Америке, која је била носилац
организације рада око овог документа [Athanasiou 2020a: 3].13 Померањем
фокуса рецепције саборских докумената са „матице” на „дијаспору”, и
то посебно северноамеричку, створило је претпоставке не само за један
донек ле другачији приступ критским документима, него и за једну дру
гачију артикулацију православне социјалне докт рине. С друге стране,
премда је класична подела на „исток” и „запад” свакако превазиђена, у
документу За живот света се ипак не могу превидети одређени утицаји
„западне” православне теологије (нпр. у избору тема) што документу отва
ра нове перспективе, али такође представља сведочанство чињенице, да се
модел исток-запад више не може примењивати на православну теологију.
Након закључења рада на прелиминарној верзији документа у окто
бру 2019. године, За живот света је размат ран на Синоду Васељенске
патријаршије и након ситнијих дорада враћен је Комисији ради објављи
вања у јануару 2020. године. За живот света је 27. марта 2020. публико
ван на 14 језика (између осталих и на српском) [Athanasiou 2020: 3].
ПРИМЕРИ РЕЦЕПЦИЈЕ
Већ на први поглед очигледно је да За живот света, како тематски
тако и обимом, завређује озбиљно ист раживање, а посебно у контексту
ранијих докумената Православне црк ве који се баве идентичним или
сличним темама као што су Основи социјалне концепције Руске право
славне цркве и Основи учења Руске православне цркве о достојанству,
слободи и људским правима.14 Поред тога, За живот света се мора по
смат рати у светлу рецепције свих докумената критског Сабора, јер он
поред Мисије, која му је тематски посматрано најблискија, узима у обзир
и друге саборске документе (пре свих Енцик лик у). Међутим, исц рпна
истраживања свих ових питања далеко би правазишла границе теме овог
текста. Стога ће овде бити обрађене само поједине теме односно питања
која тематизује Мисија, а која се потом могу наћи и у документу За живот
света. Циљ овог поређења није дак ле минуциозно компаративно ист ра
живање (не)комплементарних елемената Мисије и За живот света, него
скицирање тенденција у рецепцији Мисије од стране За живот света.
Поред тога, посмат рано из перспективе православне теологије, у прилог
13
Чланови Комисије били су: “Rev. Dr. John Chryssavgis, Ecumenical Patriarchate (chair);
Dr. David Bentley Hart, Not re Dame Instit ute for Advanced Study; Dr. George Demacopoulos,
Fordham University; Dr. Carr ie Freder ick Frost, St. Sophia Ukrainian Orthodox Seminary; Rev.
Dr. Brandon Gallaher, University of Exeter; Rev. Dr. Per ry Hamalis, North Cent ral College; Rev.
Dr. Nicolas Kazarian, Greek Orthodox Archdiocese of America; Dr. Aristotle Papanikolaou, Ford
ham University; Dr. James Sked ros, Holy Cross School of Theology; Dr. Gayle Woloschak, North
western University; Dr. Konstantinos Delikostantis, Ecumenical Patriarchate; Dr. Theodoros Yian
gou, University of Thessaloniki” [За живот света, 2020: Preface].
14
Једно од првих так вих дела требало би да изађе крајем марта 2021. [Schon 2021].
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нагласка на поређењу Мисије и За живот света говори још једна чиње
ница – будући да је нацрт Мисије прихваћен од стране свих предстојатеља
у јануару 2016. године она условно говорећи има „свеправославни”15 ка
рактер, док су нпр. Енцик лику прихватиле само православне цркве које
су присуствовале Сабору.16
Када је реч о темама које би могле послуж ити за поређење ова два
документа на првом месту била би то тема људских права. Наиме, након
објављивања Мисије очигледно је да овој теми није посвећена велика
пажња, иако се међу православним теолозима, а и на различитим екумен
ским скуповима, о теми људских права доста расправља.17 У првом по
глављу Мисије насловљеном „Вредност људске личности” говори се да
вредност човека произлази из створености по икони и подобију Божијем
[Свети и Велики Сабор Православне Цркве, 2017: 133]. У другом поглављу
(„О слободи и одговорности”) на самом почетку се каже да је слобода
један од најузвишенијих Божијих дарова човеку али се касније акценат
ставља на злоупот ребе слободе односно трагичне последице зла у свету
[Свети и Велики Сабор Православне Цркве, 2017: 133]. Сам термин „људ
ска права” помиње се у тексту свега два пута [Kisić 2017: 91]. Насупрот
томе, у документу За живот света људским правима посвећује се неупо
редиво већа пажња.18 У седмом поглављу „Православље и људска права.
Створио си нас по свом лику и подобију” између осталог се истичу хри
шћански корени концепта људских права као и неот уђивост људских
права. Даље се ту говори о суштинском приоритету људских права одно
сно људског достојанства, слободе, једнакости и правде у односу на соци
јални, грађански и правни устав било које државе („Ниједан сет закона,
никаква област привилегија или посебне бриге, никакав национални или
међународни императив не превазилази апсолутни морални захтев људ
ских права према држави и свим њеним институцијама” [За живот света,
2020: §62]), о неповредивости људских права угрожених група у друштву
(одрасли и деца на принудном раду, мигранти и тд.). Притом треба обра
тити пажњу да се говор о људским правима не смешта иск ључиво у би
блијско-светоотачке оквире него се повезује са Дек ларацијом француске
скупштине (1789) и са Универзалном дек ларацијом о људским правима
(1948), односно говори се да православни хришћани „могу и треба са за
довољством да усвоје језик људских права када желе да унапреде правду
и мир међу народима и државама и одбране слабе од моћних...” [За живот
света, 2020: §61].
15
Овде посебно треба нагласити утицај који су представници Руске православне цркве
имали на коначн у верзију нац рта овог док умента.
16
На Сабору нису учествовале Антиохијска православна црква, Грузијска православна
црк ва, Руска православна црк ва и Бугарска православна црк ва.
17
Док ументи Руске православне црк ве „Основи социјалне концепције Руске право
славне цркве” и „Основи учења Руске православне цркве о достојанству, слободи и људским
правима” значајно су доп ринели расп ламсавању ових расп рава.
18
Узроке ове дисп ропорције треба између осталог тражити у чињеници да савремени
концепт људских права (а посебно његов обим) представља изазовну тему у актуелној право
славној теологији око које не постоји потп уни консензус.
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У контексту вредности људске личности у Мисији се помињу еку
менски и међурелигијски односи, односно истиче се да је зарад заштите
вредности човека неопходно развијати међухришћанску и међуверску
сарадњу [Свети и Велики Сабор Православне Цркве, 2017: 133–135]. Међу
верска сарадња се и у За живот света доводи у везу са заштитом људског
достојанства [За живот света, 2020: §61], али се екуменски и међурели
гијски односи много шире експлицирају неголи што је то случај у Мисији.
Разлоге овога, између осталог, свакако треба тражити у чињеници да се
рецепција документа За живот света не односи само на Мисију него и
на Енцик лику, а у погледу екуменских односа пре свега на документ „Од
нос Православне цркве са осталим хришћанским светом”. Међутим, као
ни поменути документ ни За живот света не улази у решавање неких
отворених еклисиолошких питања која су се много озбиљније поставила
након Сабора19, већ се у §50 истиче начелно еклисиолошко саморазуме
вање Православне цркве док се у §51 и §54 истиче стална посвећеност
дијалогу са другим хришћанима, без покушаја одређења еклисиолошког
статуса других хришћанских заједница.
Велика пажња како у Мисији тако и у За живот света посвећена је
православном разумевању мира односно осуди рата и насиља.20 Изнесе
ни ставови по овим питањима су у оба документа комплементарни. Поред
опште осуде сваке врсте насиља и рата, у За живот света се експлицитно
изражава резерва према тзв. праведним ратовима: „Па ипак, Православ
на црква такође никада није развила било какву ’теорију праведног рата’
која унапред тежи и на основу апстрактних принципа оправдава и морал
но подржава државно коришћење насиља у случају када се испуни скуп
општих критерија. Она заиста никада не може рат назвати ’светим’ или
,праведним’” [За живот света, 2020: §46]. С друге стране, јасно се исти
че и то да је Православна црк ва свесна неизбеж ности ратних сукоба у
неким случајевима Свети и Велики Сабор Православне Цркве, 2017: 139],
као и то да Православна црква „није током историје настојала на строго
пацифистичком одговору на рат, насиље и угњетавање, нити је Црква
забранила верницима служење у војсци или полицији” [За живот света,
2020: §46].
У последњем поглављу Мисије сажето је обрађен цео низ питања која
се тичу социјалног служења Цркве, неједнакости у расподели материјал
них добара, пот рошачког начина живота, прекомерне упот ребе природ
них ресурса, еколошке кризе, потенцијалне опасности од неконтролисаних
научних ист раживања [Свети и Велики Сабор Православне цркве, 2017:
141–149]. Сва ова (и многа друга) питања За живот света преузима и
даље разрађује не остајући притом на нивоу начелних ставова, већ се
поједини изазови са којима је човек данас суочен доста детаљно обрађују
(нпр. питања економије и технологије).
19
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Видети о томе: [Kisić 2017а].
Видети о томе: [Djakovac 2015].
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ЗАК ЉУЧАК
Премда се након критског Сабора неретко могло чути да се од Ми
сије „очекивало више”, досадашња рецепција је показала да су неки кри
тички гласови ипак били преоштри. У једном релативно (имајући у виду
број обрађених тема) кратком документу презентовано је учење Православ
не цркве по многим, за живот савременог човека, кључним питањима. Кри
тике да су ова учења у Мисији понегде остала на нивоу „општих начела”
са недовољним конк ретизацијама су разум љиве али, имајућ и у вид у
природу и смисао саборских докумената уопште, ипак их треба прихва
тити са дужном резервом. С друге стране, Мисија се не сме посмат рати
као „изолован” документ него да се чита и тумачи у контексту других са
борских докумената и тек тада је могуће оценити њене домете и потен
цијал. Досадашња рецепција је показала да су границе овог потенцијала
много шире него што се то на први поглед може учинити. Поред тога,
треба имати у виду чињеницу да је Мисија (односно макар њен нацрт из
јануара 2016. године) плод консензуса свих помесних православних црка
ва (упркос постсаборским критикама од стране појединих цркава) и да то
не само утиче на „вредност” једног оваквог документа него, с друге стра
не, условљава и комплексност у процесу проналажења консензуса по свим
питањима.
И управо је ту можда једна од кључних разлика између докумената
Мисија и За живот света. За живот света многе теме обрађује детаљ
није и садржајније, настоји да покрене дискусију о одређеним питањима,
поставља неке нове и изазовне тезе и могуће је да је овај документ нај
боља теолошка вест коју је православни свет у овим тешким временима
пандемије могао да објави [Moga 2020: §19], али у случају овог документа
„се за реч није јавила нека свеправославна авангарда него пре свега нова
америчка грчко-православна теологија: један јак, модеран, отворен али
регионални глас” [Moga 2020: §20]. У том смислу оправдана је критика
да За живот света мало пажње посвећује локалним социјално-етичким
контекстима помесних православних цркава у Источној и Југоисточној
Европи. Међутим, За живот света није ни замишљен као документ који
ће ставити последњу реч на у њему обрађене теме нити му то његов ка
нонско-правни статус допушта21, него је овде реч о позиву на (преко по
требни) дијалог о социјалном етосу Православне цркве: „Комисија такође
тражи од православних богословија, универзитета, манастира, парохија
и придружених организација да подстакну размишљање о овом докумен
ту, да опросте његове недостатке, покушају да повећају његове врлине и
олакшају његово усвајање међу верницима. Најискренија је молитва свих
који су радили на овом документу да оно што је овде написано буде од
помоћи да се унапреди рад који је 2016. године отпочео Свети и Велики
сабор Православне цркве, а додатно ће помоћи у испуњавању воље Божје
у Његовој Цркви и свету” [За живот света, 2020: §82].
21

Видети: [За живот света, 2020: Pat riarchal Endorsement].
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ZUSAMMENFASSUNG: In diesem Artikel wird das Dokument “Die Sendung der
Orthodoxen Kirche in der Welt von heute” und seine Rezeption nach dem Heiligen und
Großen Konzil der Orthodoxen Kirche analysiert. Da für das Verständnis der Bedeut ung
dieses Dokumentes seine Vorgeschichte sowie die Stellungnahmen der lokalen Orthodoxen
Kirchen von besonderer Bedeut ung sind, werden sie im ersten Teil dieses Beit rags kurz
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dargestellt. Nach der Annahme des Dok umentes durch das Konz il von Kret a, folgten
zahlreiche Analysen und Reaktionen von denen in diesem Artikel nur diejenigen, die als
repräsentativ gelten könnten, dargestellt werden. Unter Berücksichtigung der ökumenischen
und interreligiösen Fragen wurde dem Dokument “Für das Leben der Welt. Auf dem Weg
zu einem Sozialethos der Orthodoxen Kirche”, das als derzeit wichtigstes Beispiel der
Rezeption des Dok uments “Die Sendung der Orthodoxen Kirche in der Welt von heute”
gelten darf, besondere Beachtung geschenkt. Die komparative Analyse beider Texte hat
gezeigt, dass das Dok ument “Für das Leben der Welt” viele im früheren Dok ument
bestehende Themen neu aufgreift und weiterentwickelt. Da sich dieses Dok ument als
eine Vorlage für den zukünftigen Dialog versteht, ruft es zu einer weiteren und vertieften
Rezeption des Konzils von Kreta auf.
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Kirche
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САЖЕТАК: На основу различитих извора, међу којима су најзначај
нији записници са седница Парламента Уједињеног Краљевства (тзв. Хан
зард), у чланк у се проу чава однос британских пол ит ичк их елита према
Источном питању, и то у години почетка српских ратова за ослобођење и
уједињење (1876–1878). Источно питање, као геополитички проблем будућ
ности балканских и левантских земаља из којих се повлачило Османско
царство, сагледано је у оквиру одмеравања снага између Британије и Ру
сије на широком евроа зијском простору, нарочито у вези са сукобом ових
земаља у Средњој Азији. Главна пажња посвећена је различитим тумачењи
ма, расправама и сукобима које су српски устанак у Херцеговини и Босни,
устанак у Бугарској и српско-турски рат изазвали унутар Парламента,
странака и јавног мњења Велике Британије.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: Велика Британија, Парламент, Русија, Источно пи
тање, Балкан, Србија

Источно питање било је најсложенији геополитички проблем у Евро
пи 19. века. Овај појам, настао у дипломатским салонима Свете алијансе,
дуго је свођен на питање која велика сила ће наследити простране, стра
тешки кључне земље на Балкану и Леванту, из којих се повлачило Османско
царство. Од Српског устанка 1804, међутим, осим великих сила и Осман
ског царства, важан чинилац у историји Источног питања постали су и
балкански народи.
Русија је, почевш и од споразума потп исаног у Куч ук-Кајнарџ ију
(1774), била главни претендент на турско наслеђе, те блиско повезана са
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балканским и блискоисточним православним хришћанима. Од 1768. до
1876. са Турском је водила чак пет ратова. Остале велике силе настојале
су да обуздају нараслу руску моћ и да, за свој интерес, искористе слабост
Османлија. Управо у овом добу, утемељивачи руске геополитичке мисли
поставили су Цариг рад у средиш те својих концепција [Степић 2016:
209–212; Данилевски 1994; Данилевский 2013: 41–206]. Милорад Екмечић
је суштину Источног питања видео у сукобу између Русије и западних
земаља око турског наслеђа [Екмечић 1996: 26].
Велика Британија била је традиционални савезник Русије, од успо
стављања дипломатских односа у 16. веку до заједничке победе над На
полеоном 1815. године. Она се окренула против Русије тек после пораза
Француске и брзих успеха Русије на Балкану и Леванту [Anderson 1958].
Превласт коју је Русија стек ла над Османским царством споразумом из
Ункјар-Искелесија 1833, покренуо је талас русофобије, који је прво захва
тио британске управљачке елите, да би се потом проширио и на јавно
мњење [Gleason 1950]. Упоредо са русофобијом, расло је и неповерење
према православним балканским народима, као и решеност да се одбрани,
како се у Лондону говорило, „независност и интег ритет Турске”. Такво
расположење врхунац је достигло у Кримском рату. Србофобија је била
само „легализовани и истурени израз русофобије” [Екмечић 2002б: 353].
Овакве идеје заступале су три генерације британских државника, од лорда
Кеслреја (Lord Castlereagh), преко лорда Палмерстона (Lord Palmerston), до
Бенџамина Дизраелија, потоњег лорда Биконсфилда (Benjamin Disrali,
Lord Beaconsfield).
У исто време, у схватањима британских управљачких кругова и јавног
мњења о Источном питању јавила се и супарничка „школа”. Њени пред
ставници веровали су да су дани Османског царства били одбројани и да
је Британија требало да се окрене балканским народима. Национализам
Срба, Грка и Румуна могао је, како су тврдили, да буде поузданија брана
пред руским империјализмом. Иако начелни противници руског утицаја
они су, ипак, били спремни и на прагматичну сарадњу са Русијом у реша
вању Источног питања. У ове три генерације, такве ставове, са свим међу
собним разликама, заступали су Џорџ Канинг (George Canning), лорд Абер
дин (Lord Aberdeen) и Вилијам Гледстон (William Gladstone) [Виноградов
1985: 49–176, 233–236; Clayton 1971: 41–88; Seton-Watson 1945: 67–240].
По овом питању британски државници ипак нису били сасвим јасно
подељени у посебне „школе”. Управо се на примеру Србије, у кризама од
1839. до 1843, показало да су и Палмерстон и Дизраели умели да подрже
оне православне балканске народе који су били спремни да се отргну и
успротиве руском утицају [Pavlowitch 1962: 41–159; Вучковић 1957; Ковић
2018: 73–84, 97–107]. Истовремено, у британској спољнополитичкој тра
дицији још од Бечког конг реса била је укорењена традиција да најтврђу
брану пред руским продором на југ не би требало тражити ни у муслиман
ском Османском царству, нити у православним балканским државама,
него у ширењу римокатоличке Хабзбуршке монархије на Балкану [Екмечић 2002а; Ковић 2008].
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Подељеност и различита схватања Британаца поводом Источног пи
тања најбоље су се видели када су 1875. започели устанци и ратови бал
канских народа против османске власти. Западне дипломате су ове ра
тове за ослобођење и уједињење једноставно прозвале Великом источном
кризом и на тај начин допринеле замагљивању њихове органске везе са
ратовима у којима су се, непосредно пре тога, ујединиле Италија и Немач
ка. Устанак Срба у Херцеговини започет у јулу 1875, проширен у августу
и на Босну, прерастао је, крајем јуна 1876, у рат Србије и Црне Горе про
тив Османског царства, вођен за ослобођење и уједињење Срба у једну
државу. Покренули су се, потом, са истим или сличним мотивима, Буга
ри, Румуни и Грци. Када је Русија, у априлу 1877, ушла у рат са Турском,
и пошто су се остале велике силе окренуле против ње, отпочела је велика
међународна криза. Окончана је тек на Берлинском конг ресу, када је из
основа промењена политичка карта Балканског полуострва, при чему су
срушене ујединитељске наде балканских народа [Millman 1979; Seton-Wat
son 1971; Stojanović 1939].
Тема овог рада су идеје и схватања британских политичких лично
сти и партија о Источном, али и српском питању, у судбоносној години
почетка српско-турских ратова (1876). Као главни извор послужили су
записници са седница Парламента Уједињеног Краљевства, познати под
именом Ханзард. Иако су одавно препознати као важан историјски извор
[Robson 1987: 1–36], нарочито за проучавање политичких идеја, друштве
них покрета, политичке историје и међународних односа, они су, чак и
у британској историог рафији, изненађујуће мало коришћени. Један од
класичних изузетака представља књига Роберта Вилијама Ситон-Вотсо
на (Robert William Seton-Watson), посвећена управо Британији и Источном
питању од 1875. до 1878. [Seton-Watson 1971]. Пре извесног времена Ханзард
је постављен на интернет страницу британског парламента [UKParliament:
Hansard], али овде ће се ипак ослонити на његово оригинално, штампано
издање.
У којој мери је Источно питање било повезано са империјалним, гло
балним интересима Велике Британије видело се управо те, 1876. године.
Она се са Русијом сучељавала на широком евроа зијском прос тору, од
Кашгара у западној Кини до Босне и Херцеговине. Гледано из Лондона,
главни извор сукоба била је Индија. Руси су могли да је угрозе напреду
јући кроз Средњу Азију ка Авганистану, најважнијој комуникацији Тур
кестана са индијским потконтинентом. Британци су сучељавање са Руси
ма у Средњој Азији, на подручју од Персије до Кашгара, назвали „Великом
игром”. Ту су били сами против Русије; на Балкану су, међутим, како је
Кримски рат потврдио, могли да рачунају на остале европске силе и на
Османско царство [Hopkirk 1992; Сергеев 2012].
Све до јуна 1876, Парламент се више бавио Индијом и Средњом Ази
јом, него бурним збивањима на Балкану. Премијер Бенџамин Дизраели,
идеолог новог британског империјализма, годину пре успео је да за Бри
танију купи део акција Суецког канала, као стратешке комуникације ка
Индији. Са краљицом Викторијом (Queen Victor ia) је већ разговарао о
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својој старој идеји да јој се придода тит ула царице Индије. Устукн уо је
када је схватио да ће у то тешко убедити чак и министре у својој влади,
али му краљица више није дозвољавала да се повуче [Ковић 2018: 147–148,
160–161].
Премијеру је остало само да, почевши од фебруара 1876, пред бројним
критикама у Парламенту, лојално заступа жеље и интересе своје краљи
це. Посланици из редова опозиционе либералне странке тврдили су да је
царска тит ула имала деспотско, милитаристичко значење и да је била
страна енглеској традицији [Hansard, February 17, 1876, Vol. 227: 413–414,
419–420, 423–424; Ibid., March 9, 1876, Vol. 227: 1729]. Дизраели је, међутим,
наглашавао да су сами индијски принчеви тражили да њихова владарка
понесе такву титулу, као и да ће то, пред целом Европом, потврдити од
лучност Британије да задржи и учврсти своје Индијско царство [Ibid,
March 9, 1876, Vol. 227: 1727]. Доказивао је да се то морало учинити јер
се већ и по базарима и селима Индије знало за моћ и титулу руског цара,
као и да је чак и ту владало узбуђење због вести да су се његове војске
брзо приближавале индијским границама [Ibid., March 23, 1876, Vol. 228:
500–501]. Дизраели је могао да одахне тек у мају, када је Парламент коначно
прихватио краљичину нову титулу [Ibid., May 11, 1876, Vol. 229: 470–474].
Показало се, дакле, да је и питање царске круне било део ширег одме
равања снага са Русијом. Премијерови аргументи оспоравани су, зато, и
у оквиру расправе о продору Русије у Средњу Азију, вођене 5. маја 1876.
Сер Џорџ Кембел (Sir George Campbell), ауторитет у индијским питањи
ма, бивши гувернер Бенгала и либерални посланик, тврдио је, насупрот
Дизраелију, да су Индуси веома мало знали о руским освајањима у Сред
њој Азији и да нису показивали било какво узбуђење због тих догађаја.
Ни титула руског цара тамо није била предмет занимања; он је називан
једноставно „Шахом Русије” и „краљем Русије” [Ibid., May 5, 1876, Vol.
229: 125]. Кембел је оспорио и тврдње конзервативаца да је Британија мо
рала да негује пријатељство са османским султанима због њиховог ауто
ритета калифа у муслиманском свету, укључујући и око 40 милиона ин
дијских муслимана. Он је, међутим, тврдио да, према његовом искуству,
ни један муслиман у Индији није на османског султана гледао као на свог
религијског или политичког вођу [Ibid., May 5, 1876, Vol. 229: 125–126].
Русија је, заиста, за неколико година стек ла протекторат над Бухар
ским емиратом (1868), Хивинским канатом (1873), заузела Кулиџски сул
танат, који је до тада припадао Кини (1871), да би у фебруару 1876. при
појила и Кокандски канат [Сергеев 2021: 135–153]. Тај догађај био је повод
за расправу која је одржана 5. маја. Збуњеност, па и паника међу послани
цима биле су видљиве нарочито по томе што ни код конзервативаца ни код
либерала није било сагласности о циљевима Британије у Средњој Азији,
нити о основној географији овог региона. Док су једни тражили да се Ру
сији стави на знање да не дира Кашгар и не прелази реку Оксус [Hansard,
May 5, 1876, Vol. 229: 107–116], други су тврдили да сваки њен нови покрет
ка југу или југозападу мора бити разлог за рат [Ibid., May 5, 1876, Vol. 229:
133]. Један посланик поредио је Русију са „крабом” која се кретала ка јужним
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обалама и чија је једна антена била усмерена ка Коканду, а друга ка Црном
мору [Ibid., May 5, 1876, Vol. 229: 130–133]. Било је и оних који су подсећа
ли да су Кашгар, Хива и Коканд одвојени од граница Индије непрелазним
Хималајима, да Руси имају право да „цивилизују” тамошње „варваре”,
као и да је кључно да се Авганистан, главна комуникација из Туркестана
ка Индији, сачува као поуздана брана пред руским наступањем [Ibid., May
5, 1876, Vol. 229: 116–121]. С таквим ставом био је сагласан и Џорџ Кембел.
Он је, међутим, упозоравао да влада има намеру да, уместо да Авганистан
чува и негује са њим добре односе, крене у ризичну, офанзивну политику
према тој земљи [Ibid., May 5, 1876, Vol. 229: 121–128].
Премијер је подсетио посланике на једну своју ранију беседу, у којој
је рекао да је Азија „довољно прос трана” за обе вел ике силе, Русију и
Енглеску. Приметио је да је Русија имала исто онакво право на Туркестан,
какво је Британија имала у Индији. Нагласио је, међутим, да у Авганиста
ну владају несређене прилике, које су могле да буду претња по индијске
поседе Британаца, као и да се односи Британије са Русијом „не могу засни
вати на неутралним зонама, него на међусобном разумевању као резулта
ту отворености и одлучности”. Иако је рекао да ће Британија свој утицај
у тој земљи чувати и проширивати без коришћења силе, било је јасно да
је питање Авганистана оставио отвореним [Ibid., May 5, 1876, Vol. 229:
133–140].
Кембелове слутње биће брзо пот врђене. Управо тада, у мају 1876,
вицекраљ Индије и човек од Дизраелијевог поверења Едвард Роберт Бул
вер-Литон (Edward Robert Bulwer-Lytton), затражио је од Шер Алија (Sher
Ali, Шир-Али), авганистанског емира блиског Русима, да у Кабулу при
ми британску мисију. Две године касније Дизраели ће увести Британију
у Други авганистански рат (1878–1880) [Hopkirk 1992: 379–401].
У исто време, „руска краба” је и у Европи ишла из успеха у успех,
брзо поништавајући последице пораза у Кримском рату. Русија је, на Лон
донској конференцији у марту 1871. одбацила одредбу Париског мировног
уговора из 1856. о демилитаризацији Црног мора. На Лондонској конфе
ренцији у марту 1871. за тај свој потез добила је сагласност великих сила.
Русија је 1873. са Немачком и Аустроугарском основала Тројецарски са
вез, после чега се Британија нашла у дипломатској изолацији; Француска
је, наиме, била потучена и дег радирана, док се Италија још није уздигла
до стварног статуса велике силе.
По Дизраелијевом мишљењу, устанак Срба у Херцеговини и Босни
био је дело Тројецарског савеза који је, како је тврдио, био основан ради
поделе османског наслеђа. Полувековна британска политичка традиција
захтевала је да Турска, слично Авганистану или Персији у Средњој и Ју
жној Азији, остане „тампон зона”, која би Русију одвајала од средоземних
обала Балкана и Леванта. Временом ће се показати да је Дизраели био спре
ман, опет као у Авганистану, и на другачију политику према Османском
царству, која је подразумевала учешће у подели плена [Ковић 2018: 383–391].
Тројецарски савез предњачио је у покретању иницијатива. У септембру
1875. Британија је послала свог конзула да заједно са конзулима осталих
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великих сила покуша да умири Херцеговце. Дизраели је морао да прихва
ти, чак и против своје воље, пошто је то учинила и Турска, „Андрашијеву
ноту”, предлог ограничене аутономије за Босну и Херцеговину, који је у
децембру 1875. објавио аустроугарски министар спољних послова гроф
Ђула Андраши (Count Gyula Andrássy) [Millman 1979: 30–37; Harris 1936:
132–287].
Крајем априла и почетком маја 1876. у крви је угушен покушај устан
ка Бугара у околини Пловдива. Британски листови почеће да објављују
вести о томе пуних месец дана касније. У општој напетости, у уличним
немирима у Солуну 6. маја, Турци су убили конзуле Немачке и Француске.
Коначно, подстакнут новим погоршањем стања и неуспехом Андраши
јеве ноте, Тројецарски савез иступио је 13. маја са „Берлинским меморан
думом”, новим предлогом аутономије за Босну и Херцеговину, у коме је,
поред осталог, било предвиђено и право притиска великих сила на Порту.
План су прихватиле и Француска и Италија, али га је Британија одбила.
Потом је Дизраелијева влада послала три ратна брода у залив Бешика на
улазу у Дарданеле, један у Цариг рад и један у Солунски залив.
Био је то преломни тренутак. Британија је иступила из „концерта ве
ликих сила” и преузела главну реч. Иако је објављено да је њена флота
имала задатак да, после солунских догађаја, заштити хришћане у Цари
граду, општи утисак био је да је њен циљ био да покаже да ће Османско
царство бити одбрањено од Русије и осталих сила Тројецарског савеза.
Положај Британије поп равио се и захваљујућ и узастопним државним
ударима у Цариг рад у. После смењивања и убистава неколико везира,
свргавања султана Абдул Азиза (PadişahAbdülaziz) крајем маја, и откри
ћа да је нови султан Мурат V (PadişahV. Murad) душевно болестан, глав
не полуге моћи наћи ће се у рукама пробритански расположеног великог
везира, Мидхат паше (Ahmed Şefik Midhat Paşa) [Millman 1979: 74–106;
Harris 1936: 288–376].
Настојећи да разбије Тројецарски савез, Дизраели је Русима нудио
благонак лоност Британије према њиховим интересима у Турској, у за
мену за руско повлачење из Авганистана. Булвер-Литону је писао да одо
брава његов притисак на Шер Алија, и да ће његови успеси у Турској „снажно
утицати на оријентално јавно мњење”, на индијске раџе, туркестанске
канове, па и на непокорног авганистанског емира [Ковић 2018: 173, 175].
Британија је одбила предлог Русије да се ограниченом аутономијом
Босне и Херцеговине и незнатним територијалним проширењима за Србију
и Црну Гору избегне улазак ових вазалних кнежевина у рат против Осман
ског царства. Супротставила се и покушајима Србије да дипломатским
путем добије Босну и Херцеговину на управу, под врховном влашћу Пор
те. Српски кнез Милан Обреновић и министар спољних послова Јован
Ристић више нису имали избора. Уз то, двосмислене поруке које им је
преносио руски конзул у Беог раду Андреј Николајевич Карцов (Андрей
Николаевич Карцов), као и масовни долазак руских добровољаца у Србију,
предвођених генералом Михаилом Григорјевичем Черњајевим (Михаил
Григорьевич Черняев), јунаком туркестанских ратова, Срби су протума
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чили као подршку званичног Петрограда. Упркос савезничким уговори
ма, Грчка и Румунија су мировале. Србија и Црна Гора објавиле су рат
Османском царству 30. јуна 1876. године. За главнокомандујућег српске
војске постављен је „Лав од Ташкента”, како је називан генерал Черњајев
[Екмечић 1996: 245–256; Чубриловић 1996: 142–181; Терзић 1992: 179–192].
Седнице Парламента за 1875. окончане су 11. августа, па је ове важне
догађаје требало размотрити на заседањима из 1876, који ће трајати од 8.
фебруара до 15. августа. До краја јуна, међутим, није вођена ни једна пра
ва, дужа дебата о Источном питању. Влада је судбоносне одлуке, нарочито
ону о одбијању Берл инског меморанд ума и слању ратне флоте у зал ив
Бешика, доносила без скупштине. Посланици опозиције су, по речима
војводе Аргајла (Duke of Argyll), „показивали патриотску уздржаност” и
нису хтели да, у условима кризе, отежавају рад владе [Hansard, June 26,
1876, Vol. 230: 285–386]. Повремено су ипак постављали питања о „том
најтежем питању”, како је Источно питање назвао вођа опозиције у Гор
њем дому, лорд Гренвил (Lord Granville) [Ibid., May 22, 1876, Vol. 229: 1000].
У два скупштинска дома, министар спољних послова лорд Дерби
(Lord Derby) и парламентарни подсекретар у Форин офису Роберт Бурк
(Robert Bourke) одговарали су кратко и опрезно. На повремене сугестије
да посланицима, уобичајеном процедуром, ставе на располагање дипло
матску преписку, одговарали су да преговори нису били окончани. Дерби
је изјавио да је флота послата у залив Бешика да би се, после злочина у
Солуну, заштитили хришћани у Цариграду. Османским властима одао је,
међутим, признање због брзог кажњавања злочинаца и давања надокнаде
породицама жртава [Ibid., May 18, 1876, Vol. 229, 914–915]. Он и Бурк изве
стили су посланике о детаљима убистава у Солуну и промени на престо
лу у Цариграду [Ibid., May 23, 1876, Vol. 229: 1114–1115; Ibid., May 30, 1876,
Vol. 229: 1423–1424]. Првог дана јуна у Горњем дому сазнало се и да су
се Срби, та „живописна националност”, како су тада подругљиво назва
ни, за рат са Османским царством спремали под командом руског офи
цира који се истакао у Средњој Азији [Ibid., June 1, 1876, Vol. 229, 1513].
Озбиљнија расправа о Источном питању поведена је тек 26. јуна,
када је војвода Аргајл, у Горњем дому, прочитао део поражавајућег изве
штаја листа Дејли Њуз (Daily News) о масак рима у Бугарској. Дерби је
одговорио да влада још није имала поуздане вести, али је ипак умањивао
размере злочина и тврдио да су их починили и устаници и нерегуларне
турске трупе [Ibid., June 26, 1876, Vol. 230: 385–388].
Наставак дискусије потврдио је протурско и провладино располо
жење Горњег дома. Лорд Кембел (Lord Kampbell) је тврдио да су подаци
до којих је сам дошао потврђивали да су страдања Бугара у новинским
извештајима била преувеличана. Наглашавао је да је бугарски устанак
био изазван „споља”, при чему се позивао на тврдње британског конзула
у Сарајеву Вилијама Холмса, да је и устанак у Херцеговини био покренут
под утицајем Црне Горе. И иза Србије стајала је „страна сила која је угро
жавала независност и инт ег рит ет Османског царс тва”. Те две вазалне
кнежевине управо су се спремале за рат са својим турским сизереном.
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Србија је, како је лорд Кембел тврдио, већ била показала незахвалност
према Османском царству и према великим силама које су јој 1862. и 1867.
помогле да јој буду предати градови. Зато је позивао оба дома да донесу
резол уцију, којом би потврдили одл учност Британије да остане верна
слову Париског мировног уговора из 1856, посебно тачкама које су се
односиле на дужност великих сила да штите независност и интег ритет
Османског царства. Према његовом тумачењу, та дужност односила се и
на спречавање покушаја вазалних кнежевина да угрозе то начело [Ibid.,
June 26, 1876, Vol. 230: 395–400].
Исто тумачење догађаја на Балкану, као последице тајног деловања
Русије, Србије и Црне Горе, и исту намеру да се одговорност за покоље
у Бугарској са Турака пребаци на Русе и Србе, исповедала је већина уче
сника у овој дебати. При томе, наглашавано је и да су Турци били верски
толерантнији и способнији за праведну администрацију него балкански
хришћани [Ibid., June 26, 1876, Vol. 230: 400–411]. Лорду Дербију остало
је само да им захвали на подршци. Приметио је, ипак, да су се околности
значајно промениле од 1856. и да би позивање на Париски уговор могло
да сузи маневарски простор владе у току преговора. После тога, и Кембел
је повукао предлог своје резолуције [Ibid., June 26, 1876, Vol. 230: 411–417].
Лорд Гренвил, који се јавио за реч после Дербија, упозорио је, међу
тим, посланике на то да су велике силе, према Париском уговору, биле
обавезне да штите и права султанових хриш ћанских поданика [Ibid.,
June 26, 1876, Vol. 230: 417–418]. Овај искусни дипломата, од кога је Дер
би преузео положај министра спољних послова, наиме, добро је знао да
су шест гарантних сила Париским миром преузеле то право од Русије,
која се на њега позивала још од Кучук-Кајнарџијског мира [Ристић 2008:
44–57].
У Доњем дому расположење је било другачије. Вилијам Едвард Фор
стер (William Edward Forster), радикал, борац за ослобођење робова, за
права Ираца и радника, истог дана упитао је премијера да ли су, по сазна
њима владе, биле тачне вести о покољима које је доносио лист Дејли Њуз.
И Дизраели је, у свом одговору, тврдио да су у Бугарску упали „странци”
који су, да би изазвали сукобе и устанак, спаљивали куће припадника
свих вера. Објашњавао је да су локални Черкези и башибозук морали да
се бране и да је тако дошло до сукоба и последичних злочина. Истакао
је и да су „немири” престали пошто је посланик Британије у Цариг раду,
сер Хенри Елиот (sir Henry Elliot), наговорио Порту да их замени регу
ларним трупама [Ibid., June 26, 1876, Vol. 230: 424–426].
Дизраели је, наиме, још од почетка маја, добијао од Елиота вести да
су устанак у Бугарској подигли Руси и Срби, и да су, као и у Херцеговини,
намерно спаљиване куће хришћана, како би се покренула побуна. Тврдњу
о кључној улози Срба у подизању устанка у Бугарској коју је пронашао у
Елиотовом извештају, Дизраели је подвукао оловком. Исто је учинио и
у извештају конзула из Једрена [Hughenden Papers (HP), B/XVI/A/12, Сер
Хенри Елиот – Лорд Дерби, Цариград, 9. мај 1876; Ibid., Вицеконзул Дипи
– Сер Хенри Елиот, Једрене, 6. мај 1876].
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Са избијањем Српско-турског рата 30. јуна, у Парламент у је брзо
сазрела свест о опасности од проширења ратног сукоба. Главна паж ња
посланика била је усмерена на учешће Русије у српском покрету. Пона
вљала су се питања о високом руском официру и руским добровољцима
у српској војсци [Hansard, June 30, 1876, Vol. 230, 737; Ibid., July 4, 1876,
Vol. 230: 950]. Дерби је, коначно, 3. јула могао да одговори да се на месту
главнокомандујућег српске војске налазио генерал Черњајев. И даље није
знао колико се руских добровољаца налазило у српској војсци. Упозора
вао је на „општепознату нак лоност руског становништва према ствари
српских устаника”, али и на чињеницу да се још није могло говорити о
томе да ли овај покрет има одобрење званичног Пет рог рада [Ibid., June
30, 1876, Vol. 230: 823–824].
Посланици су сада све чешће и упорније захтевали од владе да им
стави на располагање своју дипломатску преписку. Упозоравали су да се
земља налазила усред опасне кризе, а да Парламент није знао основне
чињенице о политици владе. Дизраели, Дерби и Бурк обећавали су да ће
то бити брзо учињено, подсећали да је било пот ребно да се прво добије
одобрење осталих сила и позивали посланике на стрпљење [Ibid., June
26, 1876, Vol. 230, 424–426; Ibid., July 3, 1876, Vol. 230, 847].
Опозициони посланици су, међутим, подозревали да влада намерава
да преписку стави Парламенту на увид пред само августовско распушта
ње, како би спречила сваку озбиљнију расправу [Ibid., July 3, 1876, Vol.
230, 873–885]. О томе је 3. јула отворено говорио радикал и скупштински
ветеран Џон Брајт (John Bright). Он је, штавише, тврдио да, „после иску
ства у протек лих 20 година” већина „народа Уједињеног Краљевства”
неће поновити грешку из Кримског рата и неће хтети да жртвује „британ
ска блага и британску крв” за „очување интегритета Османског царства”.
Доказивао је да народ неће хтети да прати своју владу у подршци Турцима,
насупрот „борбама и напорима поданика Порте да се ослободе њене пре
власти” [Ibid., July 3, 1876, Vol. 230: 877–879]. И познати економиста Хенри
Фосит (Henry Fawcett), који је такође припадао левом крилу либералне
странке, упозоравао је на опасност да би преписка могла да буде прекасно
предата Парламенту. Био је још одређенији од Брајта када је рекао да бри
танска „моћ не сме да буде употребљена против оних који покушавају да
се ослободе раздражујућег и неодрживог ропства” [Ibid., July 3, 1876, Vol.
230: 880–881]. Лево, радикално крило у либералној странци отворено је
показивало симпатије према српским и балканским устаницима. То се
најбоље видело у поређењу беседа Брајта и Фосита са умереном критиком
владе од стране маркиза Хартингтона (Spencer Compton Cavendish, Marquess
of Hartington), вође опозиције у Доњем дому, виговца и припадника десног
крила либерала [Ibid., July 3, 1876, Vol. 230: 883–884].
Премијер и његова влада били су озбиљно уздрмани тек расправом
која се у Доњем дому водила 10. јула. Форстер је наводио вести из Дејли
Њуза, али и из Тајмса о јавној продаји бугарских девојака у робље и о му
чењима којима су Бугари излагани по затворима. Упитао је да ли влада
располаже званичним подацима о томе. Дизраели је одговорио да она о
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томе није била обавештена, иако је била у сталној комуникацији са ам
басадором у Цариграду и конзулима „на изворима немира”, „у Београду,
Дубровнику, на Цетињу, и на другим местима”. Потом је додао: „Не могу
да спорим да су у Бугарској почињена зверства. Али, да су девојке прода
те у ропство, или да је затворено више од 10.000 особа, у то сумњам. У
ствари, сумњам да постоји затворски смештај за такво мноштво, и да се
мучење примењује у толиким размерама од стране једног оријенталног
народа који, верујем, ретко прибегава мучењу, пошто своје везе са крив
цима обично прекида на експедитивнији начин” [Ibid., July 10, 1876, Vol.
230: 1182].
Премијеров сарказам изазвао је чуђење и гнев у клупама опозиције.
Доба „патриотске уздржаности” коначно се завршило. Уследили су, један
за другим, кратки и оштри напади опозиционих посланика на Дизраелија
и његову владу. Основни закључак извео је, опет, Вилијам Едвард Форстер,
када је рекао да је Енглезима и њиховој земљи нанесена срамота влади
ном моралном подршком држави која је починила тако страшне злочине
[Ibid., July 10, 1876, Vol. 230: 1183–1184]. Ентони Џон Мундела (Anthony John
Mundella), реформатор британског школства, рекао је: „Чини ми се да смо
остављени у потпуном незнању шта предузима наша влада. Не знамо да
ли је протествовала или није. Имамо сјајн у флот у у заливу Бешика и
амбасадора у Цариграду, али нас о свему обавештавају Тајмс и Дејли Њуз,
док нам наша влада не даје информације о догађајима који су срамота за
човечанство и који ће представљати једну од најкрвавијих страница исто
рије” [Ibid., July 10, 1876, Vol. 230: 1184–1185]. Евелин Ешли (Anthony Evelyn
Melbourne Ashley), син филантропа и конзервативца лорда Шефтсберија,
упозорио је Дизраелија да се покољи нису одиграли близу Београда, Ду
бровника и Цетиња, него Пловдива и Једрена. Упитао је да ли влада има
вести од тамошњих конзула. Премијер је одговорио да ни они нису изве
стили владу о тако масовним злочинима [Ibid., July 10, 1876, Vol. 230: 1184–
1186]. Већ довољно уздрман, Дизраели је поново примио ударац, јер Бри
танија у Пловдиву није имала конзула. За разлик у од скупштинских
посланика, он је то требало да зна.
Дизраели је, како је написао у једном гневном писму сарадницима,
био изложен „понижењима” у Парламенту, јер га Форин офис није упознао
с неопходним подацима. Хенри Елиот је слао веома штуре извештаје.
Испоставило се да два конзулска извештаја и један извештај америчких
мисионара, са детаљним описима покоља, није проследио у Лондон. И
његови протести на Порти били су млаки и уздржани. Дизраели ће од
Дербија тражити Елиотову смену, али он није хтео да свог амбасадора
претвори у „жртвеног јарца” [Disraeli Papers (DP), Бенџамин Дизраели
– Лорд Дерби, Лондон, 14. јул 1876; Monypenny and Buckle II 1929: 916–917].
Ни Дерби, међутим, није имао шта да одговори на нова питања лорда Грен
вила о збивањима у Бугарској [Hansard, July 10, 1876, Vol. 230: 1168–1169].
Пошто је коначно, после протеста и упозорења, од Елиота добио
пот ребне податке, Дизраели је 17. јула у Парламенту прочитао делове из
његових извештаја. Ту су за пок ретање устанка изнова било опт ужени
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„српски револуционарни агенти”. Поновљене су и тврдње да су, као у
Херцеговини, спаљивали села и муслимана и хришћана. Черкези, потом
ци кавкаских устаника који су одбили да живе под влашћу Руса, па их је
султан, да би их спасао страдања, раселио по својим земљама, подигли
су се на оружје у самоодбрани. Кривица је, дакле, била на Србима и уста
ницима, иако су репресалије Черкеза и башибозука превазишле претходне
злочине хришћана над њима. Елиот је, уз то, тврдио да су страшни детаљи
и бројеви жртава објављени у Дејли Њузу и Тајмсу били производи руске
и бугарске пропаганде. Амбасадор је извештавао да у корену обрачуна
нису биле верске мржње, доказујући то вестима да су се хришћани из
Османског царства пријављивали у добровољце за рат против „српске
агресије”, при чему је било предлога да на заставама добровољаца буду
заједно полумесец и крст [Ibid., July 17, 1876, Vol. 230: 1486–1495].
Све то, међутим, није помогло да се заустави гнев јавности, који се
све више концентрисао на личности Дизраелија и Елиота. Две комисије,
америчка и британска (коју је водио други секретар цариградске амбасаде
Валтер Баринг (Walter Baring)), средином јула ће из Цариг рада кренути
у области погођене овим догађајима. Њихови извештаји потврдиће најцрње
новинске вести, иако је у њима смањиван претпостављени број жртава
са 30.000 на 15.000–12.000 [The National Archives (NA), Foreign Office (FO),
423, vol. 43, Сер Хенри Елиот – Лорд Дерби, Терапија, 5. септембар 1876,
додаци бр. 1 и бр. 2; Seton-Watson 1971: 57–61].
Срби су, дак ле, по мишљењу конзервативних министара и послани
ка, представљали главни извор невоља и страдања на Балкану. Уствари,
главне противнике видели су у Русима, али велика сила се, за разлику
од Србије, помињала опрезно и уздржано. Сут радан после ове премије
рове беседе, Срби су потучени у бици на Великом Извору, после чега су
турски башибозук и Черкези, стигавши све до Зајечара и Књажевца, по
новили злочине виђене у Бугарској. Вести о српским поразима на бојном
пољу Дизраели је, међутим, примао са посебним задовољством. Прижељ
кивао је брзи улазак Турака у Беог рад, који би Британији, као сили која
им је била најближа, дао средишњу улогу у даљим преговорима [Ковић
2018: 187, 193]. Дејли Њуз је, међутим, тражио да Босна припадне Србији,
а Херцеговина Црној Гори. Репресалије Турака у Србији покренуле су
талас просрпских симпатија не само међу либералима, него и у конзер
вативним деловима јавног мњења [Idem. 193–194].
„Плава књига”, одабрана дипломатска преписка, 24. јула је коначно
штампана и предата посланицима. До краја заседања остало је мало вре
мена, али ће се опозиција пот рудити да га у пуној мери искористи. Прва
већа расправа, посвећена устанку у Босни и Херцеговини и дипломатским
преговорима великих сила, вођена је у Доњем дому 31. јула. Овога пута
нису преовлађивалa питања и критике либерала; и конзервативци су ре
чито износил и своје арг ументе. Торијевц и су правдал и и образ лагал и
потезе владе позивајући се, као њихов првак Дизраели, на империјалне
интересе Велике Британије и нужност одбране комуникација са Индијом.
Геополитички интерес очувања Османског царства као тампон-зоне између
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Русије и медитеранских путева они су заклањали захтевима да Британија
и велике силе у Османском царству не штите само права хришћана, него
и муслимана, али новим доказивањима моралне и културне супериорно
сти муслимана у односу на балканске хришћане. С друге стране, либерали
су тврдили да је прави узрок кризе био ипак у неправедности османске
управе и у њеној неспособности да управља својим европским поседима.
Понављали су да је Османско царство у протеклих двадесет година конач
но разочарало оне који су га бранили у Кримском рату, јер се потврдило
да је неспособно да се реформише, умири и заштити своје хришћанске
поданике. Зато га је требало коначно препустити судбини. На његовом
месту требало је да буде успостављен ланац слободних и виталних балкан
ских аутономија и држава – Румуније, Србије, Црне Горе, Босне, Херцего
вине, Бугарске – које ће постати поузданија брана пред руским продором
ка југу него што је то икада могло да буде Османско царство [Hansard,
July 31, 1876, Vol. 231: 126–172].
Дуг и детаљан говор Вилијама Гледстона у дебати од 31. јула најавио
је његов повратак у велику државну политику. Гледстон је, наиме, после
изборног пораза, пада његове владе и доласка Дизраелијевих конзерва
тиваца на власт 1874. године, напустио вођство либералне странке, задр
жавши, ипак, место у Парламенту. Морална криза коју је у британској
јавности изазвало Источно питање почела је, међутим, да у њему бŷди
стару политичку страст. У свом говору Глестон је, као последњи политич
ки активан министар из владе која је повела Кримски рат, изразио своју
моралн у одговорност да објави како је Османско царство пот рошило
поверење Велике Британије. Тврдио је да ни Русија више није била деспот
ска сила под влашћу цара Николаја I, него реформисано царство којим је
владао просвећени Александар II. Гледстон је доказивао да ни покрети
балканских народа нису били последица руских сплетки, него борбе за
основна национална права, слично ономе што се већ одиграло у Италији
и Немачкој. Србију и Црну Гору на рат са Османским царством натерала
је, по Гледстоновом мишљењу, непомирљива и непријатељска политика
британске владе. Будућност балканских народа видео је у аутономијама
у саставу Османског царства, за чије се очување, на огорчење својих ра
дикалних страначких пријатеља, ипак заложио. Оне су, како је веровао,
могле да буду најпоузданија брана продору Русије ка југу [Idem., July 31,
1876, Vol. 231: 172–202].
Дизраели је, одговарајући Гледстону, настављао да доказује утицај
„страног фактора” на покрете балканских народа. Избегавајући да ди
ректно оптужи Русију, говорио је о „тајним друштвима” и „револуционар
ним комитетима”. За Србију је ипак поновио да је очекивала помоћ „једне
европске силе” када је кренула у, како је рекао, „грађански рат” против сво
га сизерена. Британија није за то била одговорна, јер је амбиција Србије
била да припоји целу Босну и Херцеговину и зато је никаква добра воља,
нити мањи уступци нису могли одвратити и зауставити. Коначно, говоре
ћи о разлозима слања флоте у залив Бешика, Дизраели је у Парламенту
јавно изговорио оно што је до тада поверавао само краљици Викторији
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и најближим сарадницима. Њен прави циљ није била одбрана Османског
царства. Британски бродови дошли су у османске воде „да бисмо чували
интересе Енглеске и Британске империје, а не да бисмо подупирали било
коју сил у која се руши усред орон улости” [Idem., July 31, 1876, Vol. 231:
202–216].
Премијер је, тако, показао спремност да учествује у сваком решењу
Источног питања. У завршној расправи о Источном питању за 1876. го
дину, одржаној 11. августа, он ће, говорећи о Османском царству, бити
још директнији: „И ако се деси да се влада која управља већим делом тих
лепих земаља покаже неспособном да послужи својој сврси, тада ни Ен
глеска ни било која од великих сила неће презати од тога да испуни ви
соку политичку и моралну дужност која би пала на њу” [Idem., August
11, 1876, Vol. 231: 1146]. Оволика отвореност била је подстакнута и опту
жбама да је његова влада, одбраном Османског царства у тренутку нај
горих османских злочина, повредила савест побожних викторијанаца и
умањила углед њихове земље.
Лорд Дерби је, међутим, у расправи вођеној у Горњем дому, истог
дана, 31. јула, на питање лорда Гренвила о разлозима слања флоте у залив
Бешика, дао сасвим другачији одговор. Британски бродови послати су
после масакра над конзулима у Солуну, да би „заштитили хришћанско
становништво и предупредила локалне сукобе”. Иако је Дерби нагласио
и да је последица њиховог доласка у залив Бешика било „јачање помор
ског утицаја Енглеске, утицаја који је могао да буде искоришћен само у
циљу очувања мира”, разлике између његових и премијерових речи биле
су све видљивије [Idem., July 31, 1876, Vol. 231: 100–101]. Биле су то прве
најаве онога што ће се одиг рати у даљем току Источне кризе – коначног
сукоба и разлаза између премијера и министра спољних послова. Дизраели
је водио активну и амбициозну политику проширења и јачања Британске
империје; Дерби је био опрезан и уздржан, посвећен очувању стеченог.
Расправе су сада биле штетне по владу чак и у Горњем дому, њеном
тврдом упоришту. Вероватно под утиском покоља у Бугарској, ту се упа
дљиво мање торијеваца јављало за реч. Лорд Кембел (Lord Campbell) је у
расправи одржаној 31. јула тврдио да су све невоље потицале од сплетки
и завера Тројецарског савеза. Утицај Русије у Бечу омогућио је да кнез
Црне Горе, како је Кембел тврдио, „диктира одредбе Берлинског мемо
рандума” и да тако постане „арбитар Европе”, као и да се две вазалне
кнежевине охрабре да зарате са својим сизереном [Idem., July 31, 1876, Vol.
231: 74–83]. Одговорио му је лорд Гренвил, поновивши да је за најновију
кризу било одговорно Османско царство, јер није спровело обећане ре
форме. Још једном је подсетио Горњи дом да је по Париском мировном
уговору дужност Британије и осталих гарантних сила била да брину о
хришћанима у Османском царству, које је назвао „нашим истоверницима”
[Idem., July 31, 1876, Vol. 231: 83–94]. Лорду Кембелу у помоћ је притекао
само лорд Стенли од Елдерлија (Lord Stanley of Alderley or Abdul Rahman
Stanley), конвертит у ислам и несвакидашња појава у Парламенту. Он је
тврдио да су муслимани у Бугарској, Босни и Херцеговини страдали више
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него хришћани. Политику свих земаља које је видео као претњу Осман
лијама, Србије, Русије и Аустрије пре свих, назвао је „криминалном”
[Idem., July 31, 1876, Vol. 231: 102–106]. Не мање живописни лорд Бат (Lord
Bath), који је у некадашњој теократској Црној Гори видео оличење својих
политичких идеа ла, па јој је и материјално помагао, на то је одговорио
да су речи и дела министара били сасвим лишени хришћанског морала,
и да ће се зато „све цркве и секте” „ујединити у протестима против ко
ришћења моћи Енглеске да би се подржала једна тако крвава и дивљачка
власт” [Idem., July 31, 1876, Vol. 231, 106–107].
Сукоби на Балкану продубљивали су верске поделе унутар самог
Парламента и то не само између крајњих позиција које су заузимали
Стенли од Елдерлија и Бат. Припадници „секти”, или нонкомформистич
ких цркава, који су себе видели као мањинске заједнице унутар англикан
ске земље и друштва, листом су се опредељивали за балканске хришћа
не. Већина англиканских бискупа подржавала је владу, али су њихови
верници били подељени. Ирски римокатолици, вођени непријатељством
папе Пија IX према Православној цркви, држали су се по страни [Ковић
2018: 203–205].
Последње расправе о Источном питању, пре затварања Парламента,
одржане 7. и 11. августа у Доњем дому, биће и дуже и непријатније по вла
ду него дебата од 10. јула. Опозиција је сада, са дипломатском преписком
у рукама, до у појединости анализирала поступање владе у пресудним
тренуцима покоља у Бугарској и кризе на Истоку. Конзервативци су се
једва јављали за реч, и говорили су веома кратко. Под концент рисаном
паљбом либерала, политику владе бранили су готово усамљени Дизра
ели и Бурк.
На основу докумената из Плаве књиге, опозициони посланици усред
средили су се и на злочине Турака у Србији, Херцеговини и Босни. У рас
прави вођеној 7. августа, Џон Мундела (Anthony John Mundella) прочитао
је извештаје Тајмса у којима су описиване колоне избеглица из источне
Србије. Ту се тврдило да „такав егзодус није виђен од доба егзодуса Изра
елићана из Египта” и да су „хиљаде хришћана становника села на српској
граници, бежали да би спасли животе и част својих жена и кћерки од суро
вих и немилосрдних Турака”. Мундела није обуздавао гнев када је закљу
чио да је Британија имала „одговорност, као велика хришћанска сила”
да „у Европи више не трпи та чудовишта” [Idem., August 7, 1876, Vol. 231:
728–730]. И Бурк је признао да је османски башибозук заробљавао српску
децу оба пола, да би их у Видину продавао у робље. Тврдио је да је ве
лики везир наредио да се овакви случајеви кажњавају смрћу и, настојећи
да умањи одговорност Турака, набрајао сличне мере, предузете да би се
спречили злочини [Idem., August 7, 1876, Vol. 231: 741–742]. Поред осталог,
поменуо је и да је, да би се такве појаве спречиле, у османски штаб у источ
ној Србији послат британски официр Арнолд Кембал [Idem., August 11,
1876, Vol. 231: 1118]. Евелин Ешли је, међутим, посланицима прочитао из
вештаје са именима најодговорнијих османских званичника и башибо
зука за покоље у Бугарској и Србији, који у међувремену не само да нису
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били кажњени, него су били и унапређени [Idem., August 11, 1876, Vol. 231:
1081–1082]. Форсит је истицао да је у Србији готово свака породица пам
тила страдања својих дедова и злочине Турака из времена пре ослобођења.
Зато је било потпуно природно то што су Срби пожурили да помогну
својим сународницима, који су трпели исто насиље. Форсит је тврдио да
би сваки Енглез учинио исто и да би требало признати да је рат Срба про
тив Османског царства потицао из „природних и по много чему најчасни
јих људских осећања”. Зато је Србија заслужила да јој се призна улога
ујединитеља, баш онако како је то признато Пијемонту у Италији [Idem.,
August 11, 1876, Vol. 231: 1105–1106].
Неки припадници радикалне струје унутар либералне странке зах
тевали су избацивање Османског царства из Европе и критиковали Глед
стонову помирљивост. Већина се, међутим, залагала за стварање нових
аутономија у Босни, Херцеговини и Бугарској, по угледу на већ постоје
ће у Србији и Румунији. Чак и виговци, какав је био Вилијам Харкурт
(William Harcourt) су сада узимали непомирљивији курс [Idem., August
11, 1876, Vol. 231: 1126–1138]. И сам Гледстон ће, почетком септембра, у
свом чувеном памфлету о покољима у Бугарској, заговарати избацивање
Турака из Европе. Појава овог текста означиће почетак масовне „Бугарске
агитације” у којој ће Гледстон имати средишњу улогу.
Дизраели и Бурк настављали су да тврде да су бројеви жртава били
претерани, да су злочине починили и хришћани и муслимани и да за све
оптужују „спољне утицаје”. Премијер је, против своје воље, од небројених
критика опозиције, морао да брани чак и Елиота [Idem., August 11, 1876,
Vol. 231: 734–742, 1111–1118, 1138–1147]. Дизраели је био исцрпљен и огор
чен. Дербију је писао: „Имали смо веома штетну дебату о зверствима у
Бугарској, и можемо да будемо срећни јер се сесија окончава... ... Све то
је веома непријатна ствар и, бојим се, велика срамота за наш дипломатски
систем, како у иностранству, тако и код куће” [DP, Бенџамин Дизраели
– Лорд Дерби, Лондон, 7. август 1876; Monypenny and Buckle II 1929: 918].
Краљица Викторија била је спремна да се премијеру одужи за лојалност
испољену у расправама о њеној царској титули. Сут радан после распра
ве одржане 11. августа прешао је у Горњи дом, као лорд Биконсфилд.
Посланици су се разишли 15. августа, па су се сукоби због Источног
питања прелили на тргове. У септембру ће „бугарска агитација” и јавни
митинзи достићи такве размере, да чак ни улични обрачуни уздржаних
викторијанаца због Руса, Турака, Срба и Бугара више неће бити реткост.
За то време, криза на Истоку узимала је нове, опасне видове и размере.
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SUMM ARY: This article scrutinizes the attit ude of the British political elites to
wards the Eastern question, in the year of the beginning of the Serbian liberation and
unif ication wars of 1876–1878. It is based on diverse sources, Hansard’s Parliamentary
Debates being the most important one. The Eastern question, as geopolitical problem of
the fut ure of the Balkan and Levantine lands from which the Ottoman Empire was gra
dually ret reating, has been considered through the conf rontation of Great Britain and
Russia on the wider Eurasian stage, especially in relation to their conf lict in the Cent ral
Asia. The article is mainly devoted to the different interpretations, debates and conf licts
in the British Parliament and public opinion, provoked by the Serbian uprising in Herze
govina and Bosnia, atrocities in Bulgaria, and the beginning of the Serbian-Turkish Wars.
The divisions went mainly through the party lines. Behind almost all events in the East,
the Conservatives perceived the hand of Russia and League of the Three Emperors (Drei
kaisebund). These “foreign inf luences” were att ributed mainly to Russia and Serbia, as
the alleged Russia’s tool in the Balkans. Thus, according to the Conservatives, the Serbs
and Russians were to blame for the sufferings of Bulgarians in the hands of the Turks.
Additionally, they were repeating that Turkish crimes were committed in self-defence,
and that the numbers of victims were hugely exaggerated by the Russian, Serbian and
Bulgarian propaganda and the British liberal press. The Conservatives had similar atti
tudes towards the atrocities committed by the Turks in the Eastern Serbia, Bosnia and
Herzegovina. The Liberals, on the other hand, were insisting that the main causes of these
uprisings and wars were national feelings, economical problems, and the misrule of the
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Turks. They were directing their moral indignation not only to the Turks, but to the British
government as well. According to the Liberals, by despatching of the British fleet in the
vicinity of the Ottoman capital, the British government encouraged the Turks and made
Great Britain co-responsible for the atrocities committed in Bulgaria, Serbia, and Bosnia
and Herzegovina.
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САЖЕТАК: Рад је заснован на анализи верских, културних и историј
ских прилика у којима су се Срби нашли након прве организоване сеобе
под пат ријархом Чарнојевићем 1690. године. У сусрету с новом културом,
западноевропски стандард је прихваћен као узор којем је било неопходно
уподобити нашу традицију што се манифестовало најпре у процесу запи
сивања усменог стваралаштва и у појави нових духовних песама као алтер
нативног религијског поетског облика. То је условило да се иновације у
богослужбеном животу Срба испољавају како на поетском тако и на музич
ком плану. Зато се мелографисање српског (усменог) музичког наслеђа по
казало као неизоставан услов без којег се није могло спроводити усвајање
и развој (хорског) вишегласја као значајне тековине српског националног
музичког израза новијег доба. Буд ућ и да је упоредо са овим процесима
спровођен и римокатоличк и прозелитизам, у рад у се размат ра питање
како су се наведене промене одразиле на преобликовање наше конфесио
налности и националног идентитета.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: српско црквено певање, музичке иновације, иден
титет, конфесионалност, мелог рафисање

Пре него што су населили подунавске крајеве, Срби су стекли богату
праксу у певању, које је, као најнепосреднији израз духа и духовног иску
ства, било и најбољи начин преношења историјског памћења, због чега је
епска песничка традиција уживала велики углед. Отуда су многи епови
били значајни делови наше обликоване и усмено преношене историјске
свести, те највернији пример аутентичног сведочења о постојању и трајању

208
Срба, те њиховог самоодређења, вере и националне (православне) Цркве
[Макуљевић 2006: 223].
Према запажању Стојана Новаковића, вера се код Срба првенствено
испољавала кроз изворне народне обичаје [Новаковић 1966: 239]. С тим
у вези, у народу је одувек постојало веома изражено поштовање према
манастирима јер су они представљали народно-заветна установљења,
док су њихови сабори, заветине и славе обавезно праћени богатим фол
клорним наслеђем и неизоставним певањем [Марковић 1972: 31]. Што је
обичајност била развијенија, то је разноврсније и богатије било певање
као основна одлика православља које је неодвојиво од певања. Правосла
вље, односно ортодоксија (ἡ ὀρθοδοξία-orthodoksia) је грчка кованица на
стала од придева ὀρθός (orthos) што значи усправно [Chantraine 1968–1977:
818], и речи δόξα (doksa) са значењем у ишчекивању славе, прослављати
[Chantraine 1968–1977: 224], и тиме антиципирати царство небеско као
свет осећања а не искуства. У основи речи је глагол δοκέω (dokeo), што
се у изворном смислу односи на саг ледавање, ишчекивање [Chant raine
1968–1977: 290]. Дак ле, православље је у основи начин испољавања хри
шћанске вере, заснован на духовном доживљају којим се антиципира
царство небеско као свет осећања а не искуства. Зато је такав доживљај
могуће изразити једино поетски, певањем као језиком осећања а не зна
њем које исходи из искуства.
У сасвим новом културном окружењу, сатканом од најразличитијих
музичких традиција, Срби су временом постали свеснији свог иденти
тета, не само зато што су неговали оно што је традиционално, већ превас
ходно зато што су, ризикујући много, ипак смело искорачили ка друга
чијем начину уметничког схватања и стварања, због чега су све њихове
иновације, усмерене ка певању, оставиле позитиван учинак.
У овом процесу значајно место заузимало је црквено певање. Од ње
гове трансформације зависило је даље интегрисање у западноевропску кул
турну заједницу. Али, Срби нису одмах схватили да је њихова усмереност
европским културним достигнућима, а којима су се одушевљавали, само
олакшавала ефикасно организованој аустроугарској, прозелитској про
паганди. Брзо се показало да је реа лизовање унијатских претензија пред
стављало ропство, ништа мање од оног од кога су избегли у Великој
сеоби. На то је посебно упућивала чињеница да су аустријске власти,
насупрот обећаним привилегијама, Србима отворено ускраћивале сло
бод у, што их је подстак ло да помоћ и под ршку зат раже од истоверне
Русије. На њу су гледали као на свог спасиоца, како од османске власти,
тако и од аустријских и венецијанских угњетавања и њихове крајње на
мере [Долгова и Иванова 2009: 30]. У том историјском тренутку Русија
је као православна земља постајала све важнији и одл уч ујући фактор
европске политике [Флоровски 1995: 115]. Насупрот њој, Аустрија је сна
жно и истрајно настојала да спроводи асимилацију православног станов
ништва према узору на пример идеа лно остварене хармоније између
Хрватске и Угарске [Шишић 1922: 39]. Како су се те земље временом утвр
диле у својој изабраној конфесионалности, то је њихово искуство искори
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шћено у новонасталим приликама као проверен образац унијатског при
добијања. Због тога су западне религијске намере и спровођене управо пре
ко културе као најефикаснијег средства, имајући у виду да су култура и
уметност испољаване, или на православни источњачки начин, спонтано
кроз стваралаштво или на западни начин, који је утемељен на високо
развијеној, али контролисаној интерпретацији, односно вештини зависној
иск ључиво од искуства.
ПРАВОСЛАВЉЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗОВАНО
ШКОЛСТВО
Пре Велике сеобе образовање је могло да се стиче само у нашим
појединим манастирима и код ретко учених свештеника. Након сеобе
ситуација почиње да се мења. У новој средини Срби су суочени са стра
ним културним наслеђем као традицијом коју у турским границама није
било могуће упознати [Петровић 1992: 21]. Због тога су нову културу радо
прихватали и то са жељом да и своју традицију транспонују у нову форму
према узору на западноевропска достигнућа [Перковић-Радак 2007: 35].
То је довело до појаве извесних богослужбено музичких иновација про
жетих новим, проевропским духом што је за Србе представљало неодо
љив изазов. Иако је царска власт одобреним привилегијама Србима гаран
товала народност и православну веру, с друге стране је настојала на томе
да начин њиховог исповедања вере буде уподобљен западном. Томе је по
годовала чињеница што су се Срби својевољно прилагођавали просвеће
ном, европском систему и средини у којој су желели да опстану. У складу
с тим, осим подизања цркава почели су да оснивају и своје школе а касни
је и црквеношколске општине које су им биле веом
 а важне за даљи кул
турни и политички развој. Последице оваквог опредељења одразиле су
се не само на Србе северно од Саве и Дунава, него и на оне јужно од по
менутих река. Зато је неговање националне културе трајно чувало успо
мену на некадашњу славну прошлост о којој је импресивно сведочило
народно памћење кроз певање што је најпоузданије преношено у народ
ној Цркви [Südland 1943: 70]. Управо због тога Римска црква је упорно
сузбијала народно стваралаштво буд ућ и да његов процес настајања и
преношења није било могуће контролисати. Насупрот томе, према запад
ном искуству и мишљењу, само је поштовање закона и поретка гаранто
вало извесност, и омогућавало бољи и напреднији живот [Südland 1943:
165]. Тако су и Срби своју православну веру почели да заснивају на учењу
и прописаним докт ринама.
Како би се обликовала нова врста побожности по стандардима засно
ваним на учењу и мишљењу, убрзо након Велике сеобе, и у складу с духом
поднебља на којем су се Срби обрели, патријарх Чарнојевић је 1706. годи
не покренуо оснивање српске патријаршијске библиотеке која је у почет
ку имала фонд од 1.145 књига [Подскалски 2010: 18]. Убрзо потом, први
пут у историји, на туђој територији 29. септембра 1707. године, Срби су
основали своју самосталну црквену аутономну јединицу познатију као
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Карловачка митрополија [Радоњић 1950: 468]. Њена „антејска” снага исхо
дила је из чињенице што је била духовно зависна од Пећке пат ријарши
је, док је култ кнеза Лазара, Светог Саве и Симеона Мироточивог имао
особен значај и постао својеврсни отпор зарад опстанка.
Након смрти грофа Ђорђа Бранковића (1711) Србима је ускраћено
право на избор свог војводе, због чега су били принуђени да световну и
духовну власт обједине у достојанству пат ријарха. Међутим, аустријска
влада је његову титулу преиначила само у достојанство мит рополита да
би му световну власт постепено потпуно одузела. Осим тога, просвећеност
је временом донела један сасвим нови дух који је вековно традиционалну
веру и историјску свест третирао као израз незнања и сујеверја. За српско
православље, то је био изазов јер је све оно што је било засновано на ис
куству, мишљењу и вештини суштински гушило поетску слободу а тиме
и аутентични православни и национални дух. У смислу извесног отпора
према новим утицајима, а који су полако али сигурно мењали наш иден
титет, Мојсије Петровић (касније први беог радско-карловачки митропо
лит), покушао је поново да уведе нама већ познато византијско црквено
певање. Али, судбина тог певања била је предодређена тиме што се митро
полит уздао у успех институционализованог школства. Такво певање се
показало као супериорно али само захваљујући ауторитету Цркве као ин
ституције, с обзиром на то да су се Срби у историји већ срели са визан
тијским хришћанством када су прихватили сво богослужбено песништво
преведено трудом Свете браће, а са њиме и понуђене византијске мелодиј
ске обрасце за интерпретацију [Трифуновић 1970: 51]. Такав начин певања
код нас није могао да се одржи управо због особености балканске средине
којој је својствена веома богата фолклорна традиција недостижна многим
народима. Њу у византијским мелодијским обрасцима народ није прона
лазио. Зато је овакав начин наметања византијског црквеног певања мо
гао бити подржан једино музичким писмом (византијским, неумским), што
је унапред представљало неуспех.
Једина црква која се насупрот православном приступу многим наро
дима у историји наметнула као универзална јесте римска. То је постигла
настојањем да се међу њеним верницима упот ребљава само дозвољени,
а потом и прописани латински језик. Имајући све то у виду и захваљују
ћи новом духу просвећености, мит рополит Стеван Стратимировић је у
Карловцима 1791. године основао прву српску гимназију по европском
моделу у којој је настава била на обавезном немачком језику, да би се 1794.
године појавила Карловачка богословија, а 1810. и Новосадска гимназија
[Каран 2018: 142].
Од оснивања Карловачке митрополије па до појаве првог системати
зованог записивања наше народне усмености протек ло је више од једног
века. Први озбиљни сакупљач нашег народног усменог стваралаштва био је
Вук Караџић (1787–1864). Његова делатност одвијала се уз подршку Беча
како би се путем уједначеног језика у јужнословенском народу (у којем
је било католика), омог ућ ило кориш ћење оба писма, а тиме и стварало
аустријско уместо руског словенства. Овакав приступ представљен је као
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намера усмерена ка општем добру народа и његовог развитка у духу изград
ње специфичне југословенске и проевропске културе [Selimović 1972: 96].
БОГОСЛУЖБЕНИ ЈЕЗИК И ПЕВАЊЕ
Сусрет с новом средином подстакао је бројна колебања између тра
диције и престижа (моде), што се најпре одразило на језик. Како би Србе
лакше привели унији аустријске власти су им ускраћивале поседовање
богослужбених књига. Међутим, за њихове богослужбене потребе побри
нула се Русија из које су, неретко и тајним каналима, допремане потребне
књиге у руској редакцији словенског језика познатијег као црквеносло
венски. На молбу Мојсија Пет ровића, руски цар Петар Велики још 1722.
године заузео се да Срби добију помоћ у књигама и да им се за настав
нике упуте два кијевска васпитаника [Ћоровић 2004: 468]. Зато је цркве
нословенски језик најпре заживео на подручју Карловачке мит рополије,
док се изван ње теже преносио [Ивић и Кашић 1994: 316]. С обзиром на
то да су се у Русији европски утицаји појавили знатно раније, то је руски
језик попримио мноштво речи из западноевропских језика, па је и наше
уздање у Русију допринело неприметном усвајању стране лексике, кул
туре, црквености и богословља [Ивић и Младеновић 1986: 103]. Дух про
свећености се тако преко руских књига утврђивао код српских интелек
туа лаца и писаца због чега је барокна историог рафија Запада и Србима
постала неприкосновени ауторитет [Костић 2014: 468]. Томе се нису успро
тивили ни изразито православно орјентисани Срби већ су, напротив, ова
квим језичким и другим иновацијама дали здушну подршку. Ни песни
штво, односно певање које се најнепосредније испољава преко језика, није
остало поштеђено европских утицаја, што је било сасвим природно оче
кивати с обзиром на нову културну усмереност српског грађанства.
Наш начин певања црквених песама вековима је опстао иза манастир
ских зидина и делио је судбину свог поробљеног народа. Омеђен преда
њем и типицима очувао се у свом аутентичном једногласју [Петровић
1992: 19]. Све иновације које су према њему усмерене односиле су се једи
но на интерпретацију, што је условило иск ључиво мелодијске а никако
поетске (текстуа лне) промене.
Како је певање, у смислу стваралаштва, једино могуће на матерњем
језику, настанак поезије никада није био условљен познавањем грамати
ке и писмености, а тиме ни подложан рационалном доказу или мисаоној
провери. Песник може да ствара само на свом матерњем језику који осећа.
Он тако језику као основном националном феномену и даје посебан сми
сао, јер певање је неодвојиво од народности певача и онда када је он само
интерпретатор. Због тога и не изненађује чињеница што су све православ
не цркве обавезно и националне, јер се православље најадекватније испо
љава певањем.
Карловачки митрополити свакако су схватали и осећали да је право
славље неодвојиво од народности која се не може сматрати по православље
штетним етнофилетизмом, тим пре што је Србе као заветн у нацију у
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историји стварала и одржавала управо Црква а не обрнуто [Видовић 2009:
43]. Хришћанство није светско питање, него национално зато што је на
ција најшира могућа заједница која се може назвати Црквом, а не држава
или човечанство. Отуда, говорити против етнофилетизма значи говори
ти против нацијā, а самим тим и против православља.
Како је временом схватање појања измештено од стваралаштва искљу
чиво ка интерпретацији постојећих богослужбених песама, усменост је
губила на значају јер се показала као непоуздан ослонац. То најпре потвр
ђује појава својеврсних утврђених песама. Овај термин се није односио
на саме песме већ на узоран нач ин њихове инт ерп ретац ије за коју су
заслужни поједини добри појци. С обзиром на то да је само нотни запис
мелодије на коју је отпевана песма гарантовао могућност њене узорне ре
продукције, овај феномен је ширењу музичке писмености давао на зна
чају. Тиме је схватање песме сада измештено према њеној мелодији са
којом је поистовећена.
Кључни моменат након кога су црквени поглавари прихватили упо
требу западноевропске музичке нотације везан је за Корнелија Станко
вића (1831–1865), Србина из Будима, првог школованог музиколога у Бечу
[Перковић-Радак 2007: 314]. Он је великодостојнике уверио да је запад
ноевропским музичким писмом могуће записати мелодије нашег цркве
ног певања, тако што је у погодном тренутку предложио присутнима да
неко по свом избору нешто отпева. Након отпеване песме одмах је присту
пио мелографисању, а отпевано поновио захваљујући нотном запису и то
управо онако како је то најпре учинио угледни архимандрит Никанор
Грујић. Иако је Станковић оваквим приступом задивио присутне, он овом
приликом није показао своје стваралачко умеће нити поетско надахнуће,
него је великодостојнике одушевио само својом вештином интерпрета
ције заснованој на предности коју омогућава музичка писменост. Будући
да су великодостојници превидели да је певање одувек схватано као ства
рање а не интерпретирање, остали су затечени док је Корнелије Станковић
однео славу прогресивног иноватора, иако се у овом случају показао само
као интерпретатор [Bingulac 1988: 15–30].
МЕЛОГРАФИСАЊЕ
Први записи црквеног појања савременим нотама настали су на под
стицај руског проте Михаила Рајевског (Раевский Михаил Федорович),
уз подршку патријарха Јосифа Рајачића и проте Атанасија Поповића, ста
решине Цркве Св. Петра и Павла у Сремским Карловцима [Петровић 2004:
11]. Мелографисање је обављено у фрушкогорским манастирима и Срем
ским Карловцима преданим трудом Корнелија Станковића. Станковић
је значајан не само по томе што је први почео са мелог рафисањем, него
и зато што је потицао из српске породице настањенe у Будиму, јер је по
знато да се аутентични, најстарији и неизмењени облик неког културног
израза најчешће и најдуже задржава управо међу исељеницима у расејању
[Ober 2007: 146]. Варијанта црквеног певања коју је он записао и данас је
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најауторитативнија, али је позната тек малом броју вештих појаца. Ње
гово дело настављали су и други, музички често мање образовани али с
одличним познавањем појачке вештине, као што су Тихомир Остојић,
Гаврило Бољарић, Никола Тајшановић, Петар Костић, Јефта Пет ровић,
Светомир Димитријевић, Мита Топаловић, Никола Трифуновић [Петровић
1973: 262].
С почетка 20. века појављује се још један значајан запис нашег цркве
ног певања познатији као Мокрањчево или београдско, а који је до данас
најзаступ љенији. И у овом случају примењен је принцип именовања
према месту његовог мелографисања или објављивања у штампаном виду
што само потврђује да је то једина разлика између карловачког и београд
ског појања који су у суштини истоветни. Управо због тога Мокрањац је
као мелограф често наилазио на веома негативне оцене од стране приста
лица карловачког црквеног певања, поготово зато што је том певању су
проставио своју варијанту коју је пронашао и записао у Србији [Перковић
2006]. Међутим, његовом имену ни угледу нису могли да науде ни они
који су му приговарали да се ђаци у Српској музичкој школи васпитава
ју преко „католичке музике” [Јанковић 1909: 246–250]. И поред многих
критика, да је омогућио велики страни утицај на наше црквено појање,
управо захваљујући њему наша национална музичка препознатљивост
је опстала и у тако новом (музичком) изразу. Без обзира на узг ред усво
јене незнатне елементе музичких традиција насталих у различитим хри
шћанским конфесијама, његов допринос афирмацији српског вековног
музичког идентитета је значајан и немерљив што је остварено захваљују
ћи изузетнoм познавању нашег музичког наслеђа [Стефановић 1992: 14].
Зато у Мокрањчевом запису црквеног певања одсуствују правилне метрич
ке поделе, док су тактне црте постављене само на крајевима мелодијских
или стиховских одсека. Тиме је сваком интерпретатору омогућено да на
свој начин отпева, односно тумачи песму, ускрати или истакне за народ
препознатљиве и прихватљиве карактеристике.
Имајући у виду да је црквено певање успешно преживело усмену
епоху која му је иначе и матична, било је сасвим оправдано очекивати,
да ће са појавом писмености наступити далеко повољније време за развој
певања, штавише и онда уколико под певањем подразумевамо само начин
интерпретације. Али у стварности такав процес се одвијао потпуно дру
гачије. Зато данас, према савременим педагошким као и другим научним
теоријама, заснованим на општим историјским и логичким конструкци
јама, музичка култура једног народа првенствено зависи од степена раз
вијености (музичке) писмености, а тек потом од богатства уметничког
стваралаштва [Ђорђевић 1950: 3]. Међутим, према запажању Зориславе
М. Васиљевић, уметничко дело живи само уколико има своју рецепцију
док за то услов није писменост [Васиљевић 2000: 20]. Зато се Васиљеви
ћева позива на став хрватског етномузиколога Фрања Кухача (1834–1911),
по којем је до губљења музичког фолк лора дошло управо због увођења
нотног певања у (основне) школе, јер је певање из нота допринело поти
скивању усмене народне традиције [Васиљевић 2000: 16]. Када је Србија

214
посегла за европским музичким стандардима, десило се да није досегла
до уметничог. Међутим, Европа која то јесте, с друге стране је изгубила
народно стваралаштво [Васиљевић 2000: 17]. Зато су чешки музичари
наивно веровали да ће нам својим доласком и делатношћу олако усадити
страни дур-мол тонални систем и тиме потиснути нашу мелодику засно
вану на балканској аутентичној тоналности [Васиљевић 2000: 21]. И по
ред тога што данас званично користимо дур-мол тонални систем, за један
такав процес било је потребно више деценија. Захваљујући управо оваквим
утицајима данас се под музичким образовањем подразумева иск ључиво
само усвојена музичка информисаност и писменост, без стечене уметнич
ке оспособљености, неопходне за испољавање склоности ка стваралаштву,
односно компоновању. А како се усменост, као матичност певања, најду
же задржала у црквено-богослужбеном амбијенту, то није случајно што
црквени поглавари, дан-данас, подржавају иск ључиво усмену традицију
а не писану засновану на ноталном певању. Свети архијерејски сабор још
1960. године донео је упутство које је формално и данас обавезујуће, а
односи се на начин преношења и усвајања вештине интерпретације овог
црквеног музичког жанра. Став је да црквено певање у средњим богослов
ским школама треба учити по слуху, што значи без нота [Одлука Архи
јерејског Сабора, 1960].1 Та пракса, иако делује застарела и превазиђена,
када је у питању црквено певање не само да је заступљена, него је потвр
ђено плодотворна.
Насупрот некадашњем схватању данас се усменост третира само као
начин усвајања мелодијских образаца неопходних за интерп ретацију
песама због чега је (усменост) све више изложена компромитовању као
примитивна и застарела, док је познатија као певање по слуху. Међутим,
приликом оваквог приступа усмености превиђа се чињеница да свако
стваралаштво, а поготово музичко, не исходи из писања већ из поетског
доживљаја. Услов да мање-више даровит појединац ствара јесте песнич
ко надахнуће које није могуће конт ролисати нити вољом изазивати, па
самим тим ни дефинисати, нити детерминисати. Због тога певање није
никакав предмет, нити догађај изван човека, већ тренутак једног нарочитог
стања духа које је познатије као поетски (или духовни) доживљај. Зато је
православно богослужење данас последња аутентична оаза усмености.
ДУХОВНЕ ПЕСМЕ КАО АЛТЕРНАТИВНА ВРСТА
ПЕСНИШТВА
Осим поменутих иновација, прилике након Велике сеобе омогућиле
су Србима сусрет са алтернативним религијским песништвом у које спа
дају новонастале песме које се не налазе у званичном богослужбеном
песничком фонду. Та врста песништва била је најадекватнији начин за
1
Данас су зборници црк вених песама преп уни песама које су забележене музичком
нотацијом. Међут им, да мелог рафисање није доп ринело даљем развоју црк веног певања
сведочи чињеница што се данас многе так ве песме уопште не певају иако су приликом свог
записивања егзистирале у певаном облик у.
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спровођење измена на пољу црквеног певања. Први облици духовних пе
сама који су у ту сврху употребљавани били су канти, односно песничка
остварења заснована на једноставним, лаганим и популарним мелодија
ма. Од 17. века такве песме су често певане у пољским католичким и уни
јатским школама. Настајале су као последица западних теолошких ути
цаја, да би убрзо њима подлегла и Кијевска духовна академија за време
митрополита Петра Могиле (Пётр Могила, 1597–1647). Шириле су се пре
ма југозападу Русије и брзо постале најраспрострањенији нелитургијски
песнички жанр [Петровић 1992: 19].
Нове духовне песме појавиле су се и код нас, најпре на црквеносло
венском језику, и то као резултат симбиоза најразличитијих музичких
традиција. Претпоставља се да су те песме у јеванђеоском и литургијском
духу стварали богољубиви словенски народи: Чеси, Словаци а посебно
Украјинци који су били изложени јаким унијатским утицајима [Papp 1969:
4]. Рукописи у којима се те песме и данас могу пронаћи потичу из Мука
чевске и Прешовске епархије у Словачкој. Посвећене су бројним празни
цима и то најчешће Бож ићу, Светом Николи и Христовом васк рсењу,
односно оним празницима који су заступљени код хришћана свих кон
фесија. Управо та околност и указује на њихову основну намену, односно
тежњу да се њиховим певањем допринесе успостављању поновног једин
ства међу раздељеним хришћанима преко лит ургијске обнове у циљу
спровођења уније. Преко Чешке и Словачке песме су стизале и до нас, док
је њиховом успешном ширењу допринело то што су (с)певане на нама
блиском црквенословенском језику. Код нас су наилазиле на плодно тло
јер су смат ране за православне и нама сродне. Колико су ове песме биле
пријемчиве простим верницима сведочи и чињеница што се у нашој сре
дини још увек могу пронаћи не само у нашим званичним зборницима
црквених песама, већ и у певаном облику.2
Приликом остваривања поменутих циљева преко литургијске обно
ве, најпре су постојеће богослужбене песме интерпретиране на нов начин.
Као најадекватнији песнички облик који је у ту сврху упот ребљен, били
су ирмоси песама из Октоиха и канона на Педесетницу као што су: На
Синајстјеј горје3; Нет љенија искушенијем4; Око сердца мојего5; Небо и
земља ниње торжествујет6. Стихови ових богослужбених песама озвучени
су најчешће страним мелодијама које потичу из богате западноевропске
2
Као живо сведочанство на време и историјске прилике у којима је настала и ширила
се ова врста песништва и дан данас се у манастиру Ћелије код Ваљева, уз друг у врсту пара
лит ург ијских песама познат ијих као богомољачке, мог у чут и песме овог прикарпатског
порек ла. Иако егзистирају на нашем терену оне не потичу од наших богомољаца. С обзиром
да већина обичних верника некада није умела да чита стихове исписане црквенословенским
писмом, ове песме су се међу њима шириле и преносиле не само певањем него записивањем
и преписивањем у ћириличној фонетској транскрипцији.
3
[Мокрањац 1989: 315; Живковић 1908: 30; Православно црк вено пјеније 1934: 93].
4
[Барачки 1995: 53; Живковић 1908: 25; Православно црквено пјеније 1934: 103; Српско
велико црк вено појање 1903: 65].
5
[Мокрањац 1989: 366–367; Барачк и 1995: 52; Грданичк и 1972: 50; Живковић 1908: 35;
Српско велико црк вено појање 1903: 78; Православно црк вено пјеније 1934: 101–102].
6
[Дамаскин 2009: 81].
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музичке и богослужбене традиције. Тиме је испољаван први облик музич
ке иновације заснован на обогаћивању древне богослужбене праксе.
Основни услов да би овакав начин интерпретације познате песме
био прихваћен у народу био је да одређена песма буде озвучена на „лепу”
и пријемчиву мелодију, док порек ло таквих мелодијских решења није
било могуће одмах препознати. Дакле, било је потребно да Срби проведу
извесно време у новој средини, да стекну довољно страног, односно новог
културног и музичког искуства како би евентуа лно идентификовали по
рекло таквих мелодија. Међутим, све док се то не би остварило нови на
метнути начин интерпретације увелико би био већ усвојен као матична
музичка традиција.
За разлику од наведених, такође су познате и следеће строфичне
песме утемељене не само на новим мелодијама већ и на новоствореним
стиховима у духу званичних богослужбених песама. Озвучене су такође
мелодијама заснованим на препознатљиво црквено-мелодијском карак
теру међу којима се истичу: Господи, кто обитајет7; Господи услиши мо
литву моју8; Душе моја, востани9; О, кто, кто Николаја служит10; Скажи
ми, Господи11; Слава во вишњих Богу12.
Ова врста песништва показала се као веома популарна будући да
представља спонтан и непосредно испољен народни, песнички, стваралач
ки импулс. Настала је спајањем најразличитијих, како народних, тако и
црквених музичких традиција. Због тога се сагледавањем алтернативног
религијског песништва омогућава додатно схватање најшире комплек
сности историјског периода из којег потич у. Све ове песме заузимају
важно место у званичним зборницима црквених богослужбених песама
што значи да су некада биле веома заступљене, како у богослужењу, та
ко и у црквеношколској настави.
Интересантно је да је Црква одувек била осетљивија на новине које
су се дешавале на поетском плану, у смислу стварања нових песама него
на музичку надоградњу, а која је значила само нешто другачију интерпре
тацију постојећих песама, штавише и онда када су те песме вишегласно
интерпретиране, односно тумачене у духу западноевропске музичке тра
диције. Таква предострожност Православне цркве најнепосредније ука
зује на саму суштину православља заснованог на заједници хришћана
који своју веру испољавају на поетски начин, дакле, не мишљењем које је
ограничено људским искуством, него превасходно песништвом. Будући
да је план Беча био да ослаби историјску и националну свест Срба, посег
нуто је ка интерпретацији. Она је омогућавала како потпуно другачији
7
[Мокрањац 1989: 323; Живковић 1908: 29; Барачки 1995: 50; Грданички 1972: 50; Срп
ско велико црк вено појање 1903: 69; Православно црк вено пјеније 1934: 92].
8
[Мокрањац 1989: 364–365; Живковић 1908: 36; Барачки 1995: 51; Православно црквено
пјеније 1934: 103].
9
[Дамаскин 2009: 84].
10
[Дамаскин 2009: 83; Колядьі 1926: 55].
11
[Мокрањац 1989: 322, 360; Барачк и 1995: 49; Грданичк и 1972: 46; Живковић 1908:
28; Српско велико црк вено појање 1903: 68; Православно црк вено пјеније 1934: 90].
12
[Дамаскин 2009: 82].
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приступ постојећим песмама, тако и преузимање страних и сасвим нових
песама, јер управо су песме те преко којих је било могуће најефикасније
превазићи постојеће конфесионалне границе. Али како су биле утемеље
не на препознатљивим заједничким особинама, некада јединственог бал
канског народа, а касније подељеног према различитим начинима испо
ведања, то су песме и имале незамењиву улогу уједињујућег принципа.
Један од најлепших начина испољавања побожности, који није подсећао
на конфесионалне разлике јесте свакако народна, фолк лорна, односно
музичка традиција са религијском тематиком. Зато је нашем народу који
је живео у подунавским крајевима, и који је био у непосредном окруже
њу себи сличним или истим народима од којих се разликовао једино у
начину исповедања исте вере, као најпримереније обједињујуће средство
понуђена управо народна песма са религијским мотивима. Мелодијска
решења за интерпретацију таквих песама свака конфесионална заједница
је осећала као своје матично наслеђе. С друге стране, прихватање песама
и стихова ненаметљивог конфесионалног предзнака пролазило је незапа
жено, те су због тога у сврху спровођења поновног уједињења и настаја
ле нове песме конципиране управо на поменути начин. Као средство за
превазилажења свих разлика из којих је увек исходио конфликтни потен
цијал, овакве песме су биле најпожељније.
Због наведеног овај вид музичко богослужбене иновације био је под
будним оком црквеноинституционалног надзора које је било најизраже
није у западној црквености. У таквој средини Срби су били подвргнути
процесу преобликовања православне црквености, духовности и начина
живота. Али и поред свега тога поменута пројектована поетска иновација
све више је подстицала и мотивисала православно становништво на сло
бодно музичко изражавање и стваралаштво.
ПОЈАВА И УСВАЈАЊЕ ВИШЕГЛАСЈА
Један од најзначајнијих облика унапређења нашег древног црквеног
певања остварен је усвајањем и ширењем вишегласја, које је познатије
као хорско стваралаштво. Појава и развој вишегласја, уопште, јесте по
следица угледања на Европу и прихватања њених уметничких вредности
као неприкосновених узора. Половином 18. века Беч је постао духовни и
музички центар монархије у којем је било могуће стицати вештине неоп
ходне за нове композиторске (стваралачке) принципе према узору на за
падноевропска музичка остварења [Костић 2018: 48]. Зато се управо у
њему и образовао наш први композитор Корнелије Станковић чије ће хор
ско стваралаштво донети преокрет у музичким стандардима богослужбе
ног живота код Срба на простору Аустроугарске монархије. По угледу
на њега појавили су се и други музички ствараоци од којих су поједини
далеко више афирмисани.
Основни услов за ширење вишегласја било је најпре мелографисање
нашег трад иц ионалног нач ина црк веног певања. Тиме је наше древно
музичко наслеђе које је у основи једногласно и усмено, транспоновано у
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одговарајућу опредмећену форму, јер је само као такво могло бити под
вргнуто даљем композиционом поступку у циљу његове звучне, односно
вишегласне надоградње. Том приликом стихови (текстови) песама и њихо
ве мелодије на које су исти били озвучени остајали су непромењени док
се једина новина у овом поступку односила на вишегласно-звучно обога
ћење утврђених мелодија у складу са западноевропском традиционално
полифоном и хомофоном хорском фактуром.
Прва вишегласна Литургија за богослужбене потребе у Српској пра
вославној цркви настала је 1840. године од италијанског композитора
Франческа Синика (Francesco Sinico, 1810–1865) [Михалек 1992: 75]. Иако
прегаоци ове врсте новог музичког израза нису уживали подршку и бла
гонак лоност својих савременика а поготово званичника Цркве, једини
који је имао разумевања за вишегласно хорско певање био је пат ријарх
Јосиф Рајачић. За њега је то била оправдана тежња да се црквена музика
прилагод и духу времена и сред ин и у којој егзистира [Перковић-Радак
2007: 319].
Након мелог рафисања начина интерпретације нашег црквеног пе
вања у Сремским Карловцима у периоду 1855–1857, Корнелије Станковић
је приступио његовој вишегласној надоградњи. Прву збирку таквих хор
ских остварења, која су брзо постала узор и другима, издао је у Бечу 1862.
године [Петровић 1973: 260–261]. Будући да је Црква постала осетљива
на иновације које су се дешавале на поетском плану, у смислу стварања
нових песама, то је појава вишегласја у богослужењу била прихватљиви
ја јер се односила само на музичку надоградњу као вид другачије интер
претације већ постојећих песама. Таква предострожност у Православној
цркви изазвана је неоснованим страхом од пог решног учења, док је оба
зривост према „учењу” код православног становништва све више била
заступљена услед утицаја западног хришћанства. Како су православни
своју веру почели да испољавају учењем, то су истовремено постајали
уздржанији према песничком стваралаштву јер његовим средствима нису
могли адекватно да испоље докт рине засноване на учењу, мишљењу и
логици. Ситуација је превазиђена иновацијама испољеним у прихватању
и развијању култа писмености, институционализованог европског школ
ства и ширењу вишегласја у богослужењу што је незванично третирано
као високо вредан културни искорак, чиме је прећутно и одобрено с обзи
ром на чињеницу да администрација наше Цркве вишегласје никада зва
нично није прихватила.
ЗАК ЉУЧАК
Доласком на аустроугарску територију Срби су били изложени неоче
киваним културним и религијским утицајима. Након оснивања Карло
вачке мит рополије, певање као начин интерпретације црквених песама
интензивно је подвргнуто записивању. Иако је тај процес био у складу с
тежњом и стварањем услова за институционализацију школства, редуко
вање усмености је угрожавало песничку матичност [Ивић и Младеновић
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1986: 75]. То је истовремено допринело настанку и ширењу новог облика
побожности као вида компромиса различитих и супротстављених кон
фесија. У тако сложеним политичким и идеолошким приликама у којима
су се нашли, културни и музички живот Срба није се више могао посма
трати само као нужна смена стилских карактеристика, већ је то постао
процес од којег је зависило када и како ће почети да се одвија преобража
вање њиховог националног и конфесионалног идентитета. Томе је посеб
но погодовало укидање Пећке пат ријаршије 1766. године, након чега је
римска католичка конгрегација интензивирала притисак на Србе, који су
иначе након Велике сеобе били њена примарна циљна група.
Како се временом певање све мање испољавало као стваралаштво,
то је интерпретација употребљена као основни начин преобликовања тра
диционалне религијске, конфесионалне и националне свести Срба. Међу
тим занемаривање певања у стваралачком смислу спонтано је компензо
вано појавом алтернативних духовних песама које су се међу православним
становништвом неконтролисано шириле. Захваљујући нашим интелекту
алцима образованим у Аустрији западноевропско просветитељство као
и музичке иновације, преко тадашњег простора Војводине стизале су и
у Србију тога времена [Стојковић 1999: 153]. На то указује и Вук Караџић
када каже да су већ у његово време гуслари из Срема, Славоније, Бачке
и Баната слабо знали епске јуначке песме, док су радије певали друге међу
којима наводи и својеврсне „побожне” песме [Стефановић-Караџић 1985:
523–553]. Тако је код Срба на простору Хабзбуршке монархије традицио
нална обичајност потискивана строго прописаним и етатизованим обли
ком црквене побожности, док су Пећка патријаршија и сећање на Косово
постали непожељни појмови, често забрањивани, јер су представљали
синоним за завет.
Али без обзира на усвојене богослужбено музичке иновације, наста
ле по угледу на европску ауторитативну традицију, Срби нису подлегли
утицајима у оној мери како је то Беч прижељкивао. Прилагођавање за
падноевропским култ урним и музичким узорима довело је до тога да
српско православље постане другачије у смислу наглашавања не више
поетског израза са свом својом аутентичношћу, већ фаворизовање интер
претације којој је био својствен само увежбан и технички беспрекорно
дотеран уметничко-извођачки израз.
Дакле, и поред свега, последице свесно планираног рада на иноваци
ји су биле неочекиване, те су као такве допринеле стварању потпуно новог
национално и конфесионално особеног богослужбено-музичког иденти
тета код Срба. Зато је занимљива појава све већег броја хорова у 19. и 20.
веку, врло често именованих као певачка друштва, насталих у многим
местима у Србији [Пејовић 2007: 639–680]. Тиме је активно учешће обич
ног народа у богослужбеном певању потпуно маргинализовано, док се
хорско вишегласно певање заснивало само на интерпретацији по високо
постављеним уметничко-извођачким захтевима. Таква врста певања била
је заступљена углавном по градским срединама из којих су преузимане
и музичке карактеристике, што је допринело стварању црквене музичке
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елите [Перковић-Радак 2008: 59]. Овакав вид музичког израза имао је сво
ју дубљу позадину у религијском прозелитизму, док је насупрот идеји
католичке државотворности која није била оригинално словенска, стаја
ла српска културна, конфесионална и заветна народност. Мост између
њих који је служио за превазилажење различитости могле су да чине само
оне заједничке особености својствене народу који је плански разбијен
према унијатским претензијама. У сврху тога оправдано је употребљена
наша национална (црквена) уметност, односно музика. С обзиром на то
да се унијатске претензије нису у потпуности одвијале како је Беч очеки
вао, наше новије црквено и хорско појање не представља само уподобљен
израз уметничке потчињености, већ представља пример непредвидивог
музичког достигнућа заснованог на синтези нашег богатог музичког насле
ђа прожетог својеврсним конфесионалним и националним самоодређењем.
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SUMM ARY: Church singing, which was creat ed due to the circumstances that
arose after the Great Migration, is better known as the Karlovac chant. It was named af
ter the place where it was transcribed and represents our national way of interpreting
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lit urgical music, character ized by accepted inf luences of Western European musical
practice, manifested first in music transcription, notation, metrics, and Western European
tonality. Those were necessary conditions for its further artistic transposition into a com
plex polyphonic choral facture, intended primarily for church music elite. Permeated with
the standard authoritative Western European musical tradition, it succumbed to the in
fluence of superior musical achievements. However, when exposed to Western European
creative practices, it did not prove to be a harmonized expression of artistic subordination,
but an example of an unpredictable musical achiev ement based on the synthesis of our
rich musical heritage imbued with a unique confessional and national self-determination.
Its basic character istics go back to the traditional musical her itage of the Balkans and
Byzantium, enriched by Western European inf luences.
KEYWORDS: church singing, musical innovation, identity, confessionalism, ethno
musicological transcription
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САЖЕТАК: У овом раду приказани су различити модели здравстве
них система у свету као и одабрани изазови од значаја са којима се суоча
вају. Такође су приказани историјски и модерни концепти развоја здрав
ствених задруга у одабраним државама укључујући и Републику Србију.
Посматрајући дугорочну одрживост различитих модела здравствених си
стема указује се на одређене недостатке али и на значајну улогу здравственог
задругарства у тим системима током времена како у међународном тако
и у националном контексту. Приказан је и поглед на рад здравствених за
друга током пандемије изазване вирусом ковид-19 у одабраним државама
са примерима иновација у организационом смислу које су здравствене за
друге примениле у циљу повећања ефикасности и одговора на пословне и
здравствене изазове. Потенцијални одговор на приказане недостатке здрав
ствених система је и размат рање успостављања и оснаживања здравстве
них задруга имајући у виду њихову улогу у тим системима током историје,
с посебним освртом на Републику Србију где су здравствене задруге осни
ване још током 19. века. Међутим, иако су по својој организацији предста
вљале узор развоја здравствених задруга у свету, оне у Србији од 1949. го
дине готово да нису постојале. Пратећи генезу развоја ових организација
и њихову савремену улог у дошло се до зак ључака који указују на њихову
флексибилност и отпорност да се адаптирају на нове социо-економске усло
ве, њихову иновативност, значај и допринос у друштвима током историјског
деловања али и током новонастале пандемије. У раду је указано и на по
требу за променом јавних политика чиме би се омог ућило успостављање
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већег броја здравствених задруга у Републици Србији, као одговор на рас
туће изазове здравственог система.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: здравствене задруге, здравствени систем, историја
задругарства, вирус ковид-19

Задруге представљају облик организације физичких лица у циљу
остваривања заједничког интереса, а послују у складу са задружним прин
ципима. Једна од врста задруга јесу и здравствене задруге које имају дугу
историју и које су мењале своје организационе форме, начине финансира
ња али и врсте услуга које су омогућавале својим корисницима. Данас је
у свету међународни здравствено-задружни покрет од све већег значаја
управо због повећаног приступа здравственој заштити коју омог ућава
овакав облик организације, као и због изазова са којима се данас суоча
вају различити облици здравствених система у свету.
Како са једне стране број здравствених задруга у свету расте, с дру
ге, изазови здравствених система не јењавају те смо у раду приказали
управо одабране изазове различитих здравствених система, њихове карак
теристике као и улогу здравствених задруга које могу да понуде одређена
решења. Дат је и приказ историјског и модерног контекста рада здравстве
них задруга у различитим државама као и рада ових организационих форми
током пандемије вирусом ковид-19.
Циљ овог рада јесте да се прикажу фактори од значаја код различи
тих здравствених система у свету, а да се прикаже улога здравствених
задруга као потенцијалног решења. У овом случају предлог решења засни
ва се на историјској и модерној улози здравствених задруга у свету те је
дат приказ њихове улоге и развоја у различитим државама света као и у
Републици Србији. Такође, предочена је и Иницијатива за оснивање здрав
ствених задруга у Републици Србији из 2020. године, која има за циљ про
мену јавних политика засновану на ранијим ист раживањима и указује
на предности здравствених задруга као организационих форми у разли
читим облицима здравствених система, а пре свега у циљу повећане до
ступности здравствене заштите.
Методолошки посмат рано коришћене су дедуктивне методе (инди
ректне, хипотетички-дедуктивне) и индуктивне методе анализе и синтезе
у раду изабраних сегмената од значаја, односно, здравствених система и
проблема али и рада здравствених задруга. Такође, урађена је и економ
ско-историјска, рет роспективна анализа на међународном нивоу како
посмат раних здравствених система тако и рада здравствених задруга,
где приказ рада здравствених задруга у различитим државама света пред
ставља посебан значај имајући у виду заступљеност у литератури. Посеб
на пажња је посвећена сегментима од значаја за Републику Србију, како
у виду историјског рада здравствених задруга тако и у погледу нових
иницијатива на успостављању и јачању овог секторa што се може сма
трати и менаџерском импликацијом рада.
У том циљу, анализирани су архивски документи, извештаји реле
вантних стручних организација, научни и стручни радови и књиге (укљу
чујући и лонгитудиналне студије историјског развоја), видео и аудио пре
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зентац ије – како би се нап равио приказ о утицају и рад у здравствен их
задруга у свету, али и како би се додатно указало на значај здравственог
задругарства. Посебан проблем у анализи рада здравствених задруга, њи
ховог значаја и компарације са другим организационим облицима у посло
вању јесте недостатак података и различито тумачење класификације
рада здравствених задруга при бележењу података у различитим држа
вама (нпр. различитој номенклатури у статистици, недовољном праћењу
статистичких водича издатих од стране Међународног задружног савеза
и др.). Са овим проблемом се суочавамо контролишући податке из разли
читих извора и дајући пот ребна појашњења у оквиру приказаних пода
така и резултата ист раживања.
ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМИ КАО ОКВИР ЗА РАД
ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА
У различитим државама су формиране различите организационе
форме здравственог система. Утицај на формирање одређеног облика
здравственог система има пре свега законско-правни оквир, начин финан
сирања као и степен покривености за различита обољења и друге здрав
ствене проблеме [IHCO report, 2018]. У Републици Србији је установљен
Бизмарков модел организације здравственог система, чије је основно обе
лежје у контексту финансирања здравственог система – начин прерасподеле
и прик уп љања финанансијских средстава које се врши кроз порезе и
доприносе запослених и послодаваца. Овај модел је настао још 1883. године и добио је име по оснивачу државе благостања – Оту фон Бизмарку.
Иницијално развијен у Пруској, овај систем је данас такође имплементи
ран у Француској, Белгији, Јапану, неким државама Латинске Америке, али
и бившим југословенским републикама [Ćuzović i dr. 2019; PNHP 2020].
У свету постоје и други облици организације здравствених система
попут Бевриџовог модела (William Henry Beveridge) који је ове године (2020)
био препоручен од стране стручњака (здравствених економиста) Светске
здравствене организације за ниже и средње развијене државе. У оквиру
Бевриџовог модела здравственог система постоји разлика у односу на на
чин финансирања које је другачије у поређењу са Бизмарковим моделом.
Наиме, основно обележје овог система у контексту финансирања здравстве
ног система огледа се у финансирању из буџета државе и тиме се омогу
ћава додатно растерећење корисника услуга здравственог система. Овај
модел успостављен је у Великој Британији знатно касније (1948) од Бизмар
ковог модела [Ćuzović i dr. 2019]. Такође, oвај облик здравственог система
је распрострањен у државама Северне Европе, Великој Британији и бројним
другим државама широм света. Свакако да Бевриџов модел организације
здравственог система пружа одређене предности у односу на Бизмарков
модел, али, ипак је евидентно да значајан број држава такође користи и
мешовити здравствени систем који представља комбинацију ова два на
ведена система (у литерат ури се понекад рефериш у као појашњење и
терминолошки одређују и као: БИЗ-Евриџ и БЕВ-Марк).
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Раније успостављени и трећи значајан модел јесте Семашков (1918),
али је он готово искорењен из употребе иако представља основу данашњег
здравственог система Руске Федерације [Ćuzović i dr. 2019]. Интересантно
је да је при оснивању овог здравственог система Владимир Иљич Лењин
изрекао чувену реченицу: Ако комунизам не уништи ваши, ваши ће уни
штити комунизам! [Vinogradov and Strashun 1947]. Управо захваљујући
Семашковом моделу организације здравственог система постреволуцио
нарна Русија се изборила са значајним епидемијама и тешком демографском
сликом тога времена и тиме решила и претходно наведену – „Лењинову
дилему” о проблемима са заразним болестима.
Наведене облике здравствених система можемо допунити са добро
вољно/приватним тржишно оријентисаним моделом здравственог осигу
рања (развијеног шездесетих година прошлог века) и обавезним отварањем
медицинских/здравствених штедних рачуна (Сингапур, 1984) [Ćuzović i
dr. 2019]. Међутим, једна од заједничких карактеристика свих наведених
здравствених система (прим. Бизмарк – Бевриџ – Семашков – мешовити)
јесте да је у њима могуће организовати рад здравствених задруга што се
често показало успешним решењем и допунским значајним фактором у
омог ућавању адек ватне и ценовно прихватљиве здравствене заштите.
Судбина здравствених задруга у бројним државама била је да су њихови
капацитети умањивани зарад формирања националних здравствених си
стема. То је био случај и у Федеративној Народној Републици Југославији
(ФНРЈ), када су здравствене задруге 1949. године интегрисане у здравстве
ни систем [Стаменовић 2019; Stamenović 2019]. Али, и поред овакве ситу
ац ије, у бројн им државама су се здравс твене зад руг е ипак одржале и
пружале су у континуитету различите облике здравствене заштите током
готово целог века [IHCO report, 2018].
У контексту организације здравствених задруга у оквиру здравстве
ног система Међународна асоцијација здравственог задругарства (сектор
Међународног задружног савеза (International health Cooperative Associa
tion) идентификовала је следећу типологију [IHCO report, 2018]: а) Готово
екск лузивно јавно здравствени систем са учесницима из приватног сек
тора, профитне, непрофитне организације и задруге које имају маргинал
ну функцију; б) Универзални здравствени систем, где су јавни учесници
интег рисали претходно постојеће приватне и непрофитне организације;
в) Здравствени системи који омогућавају универзалну покривеност кроз
јавни сектор, који нису успели да омогуће здравствену заштиту свим по
пулационим групама; г) Мешовити здравствени системи где су само ба
зичне здравствене услуге омогућене кроз јавну политику која таргетира
становништво с ниским приходима.
Како је назначено у оквиру извештаја Међународне асоцијације здрав
ствених задруга [IHCO report, 2018], у свим наведеним групама је током
времена евидентно повећање активности у раду на оснивању нових здрав
ствених зад руга и заједничк им фондовима (Mutual aid funds). Овак ви
зак ључци су засновани на статистичк им анализама и тумачењима рада
здравствених зад руга у преко 15 држава широм света (између осталих:
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Аргентина, Аустралија, Белгија, Бразил, Канада, Колумбија, Француска,
Јапан, Малезија, Сингапур, Шпанија, Шведска, Велика Британија и Сје
дињене Америчке Државе). Управо овакви резултати охрабрују у смислу
различитих иницијатива у бројним државама за популаризацијом рада
здравствених задруга и указују на значај здравственог задругарства као
виталног дела модерног концепта организације здравственог система.
ИЗАБРАНИ ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ
СИСТЕМА КОЈИ УТИЧУ НА ПОРАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ЗАДРУГАРСТВО
Разлози који подупиру значај и пораст броја здравствених задруга у
свету се огледају у растућим проблемима са којима се суочавају здравстве
ни системи, а посебно када је у питању дугорочна одрживост. И Иниција
тива за реоснивање здравствених задруга у Републици Србији (предата
Oдбору за здравље и породицу Народне Скупштине Републике Србије
27. јануара 2020. године под бројем 1806-140/20) дефинише проблеме с ко
јима се суочавају здравствени системи, а где здравствене задруге могу да
се оформе и буду одговарајући унапређивачки и/или корективни фактор:
„... услед трансформација здравствених система на глобалном
нивоу, здравствене задруге имају све већи значај а посебно у циљу ре
шавања следећих проблема: прогресивно смањење (релативно селектив
не природе) у приступ у здравственој заш тит и, посебно на релацији
урбано-рурално; смањење упот ребе одређених услуга услед повећа
ња цена; већи притисак на здравствене раднике да повећају своју про
дуктивност; растући јаз између пот ребе за персонализованим реше
њима у поређењу са стандардним који захтевају иновативна решења
у здравственом систему; креатори здравствене политике су онемогу
ћени да предложе јасна и дугорочна решења; расте приватни сектор у
здравству и стимулише се развој профитно оријентисаних ентитета
док задруге у великом броју случајева остају неук ључене у развојне
политике и др.
У случају Републике Србије, значајно је осврнути се на пробле
ме организације превентивних активности, здравственог просвећи
вања, услуга које нису обу хваћене здравственим осиг урањем или су
скупе у приватној пракси, руралним здравственим развојем, смање
њем емиг рације здравственог кадра, профилисање и усложњавање
здравствених услуга, развој медицинских ист раж ивања и друг их
сектора којима би задружни покрет могао допринети.”

Осим претходно наведених проблема с којима се суочавају здравствени
системи данашњице, важно је напоменути и следеће: пораст дужине оче
киваног живота становништва; пораст трошкова који се издвајају за пру
жање здравствене заштите; брзи напредак медицине последњих деценија
који је утицао на енормно повећање броја лекова, медицинских средстава
и терапеутских процедура чиме се додатно врши „притисак” на здравстве
ни систем а у циљу лечења пацијената доступним иновативним методама.
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Уколико се разматра параметар очекиване дужине живота, приметно
је (према подацима Светске банке) да је тренд растући за све посматране
државе (Графикoн 1). Примера ради, ако се посматрају појединачне држа
ве, може се рећи да је од 1970. до 2015. године, просечна очекивана ду
жина живота (оба пола) порасла за чак приближно 10 година у просеку
и за следеће посматране државе: Аустралија, Белгија, Канада, Француска,
Италија, Јапан, Шпанија, Шведска, Велика Британија и др.
Графикон 1. Очекивана дужина живота (за све државе света; период:
1960–2018) [Светска банка, 2020]

Ови подаци веома јасно указују на додатне потребе све старијег ста
новништва, на неопходну модификацију здравствених система и реори
јентацију ка услугама које би биле неопходне за све старију популацију.
Како долази до значајног напретка у медицинским иновацијама, те драма
тичном повећању броја клиничких студија последње две деценије [Jelisavac
Trošić i dr. 2018] – на тржишту се појављује све већи број ефикаснијих ле
кова, медицинских средстава али и терапеутских процедура. Томе у прилог
говори и брзи развој сектора за ретке и неизлечиве болести у фармацеутској
инд устрији [Jelisavac Trošić i dr. 2018]. Овак вим брзим нап ретком у тре
тирању познатих болести, осим квалитета и диверсификације у лечењу
пацијената подижу се и укупни трошкови здравственог система.
У Графикону 2 може се приметити управо пораст укупних трошко
ва за здравствени сектор (health ependiture) као проценат од вредности
бруто домаћег производа за посматрану земљу. У просеку је скок укупне
пот рошње за око 3,5 процентних поена по посмат раној држави (у уделу
БДП) за период 1970–2015. Још драматичнија је ситуација у Републици
Србији, где је укупно улагање у здравствени систем било на нивоу од око
4,4 процента 2003, да би 2018. године износило 10,4% БДП [Ćuzović i dr.
2019; Стаменовић 2019].
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Графикон 2. Укупан трошак за здравствени систем
(све државе; обрачунат као % БДП) [Светска банка, 2020]

Kaко би креатори здравствене политике имали адекватне информа
ције узимајући претходна два фактора у обзир (повећање очекиване ду
жине живота и повећање укупних трошкова за здравствени систем) биће
указано на интересантне резултате који су показали да је годишњи укупни
трошак у Сједињеним Америчким Државама за животну доб 0–20. године
на нивоу од 3.432 америчка долара, док је тај исти параметар за животну
доб 65–85. године на нивоу од 410.245 америчких долара! [Alemayehu and
Warner 2004].
Сви претходно наведени парамет ри указују на све озбиљније про
блеме одрживости здравствених система широм света, те да су другачи
ји облици организације здравственог система не само пот ребни – него и
неопходни. У временима када право на здравље и пружање здравствених
услуга све више постаје одговорност појединца и када се активно ради
на приватизацији здравственог сектора, здравствене задруге се иденти
фикују као трећа могућност. Ова могућност за пружање здравствених
услуга по адекватним ценама посебно је интересантна у земљама у раз
воју где постоји значајан проценат популације који нема приступ здрав
ственој заштити [Alemayehu and Warner 2004; Loenenson 1994].
Иако смо у текс ту ран ије навел и разл ич ит е обл ике здравс твен их
сис тема, чињен ица је да се осим мешовит их обл ика (који предс тав ља
комбинацију већ постојећих облика здравствених система), већ дуго вре
мена није формирао иновативни здравствени систем који би боље одго
ворио модерним потребама (бројни показатељи указују на то да се много
тога променило од успостављања Бизмарковог, Бевриџoвог или Семашко
вог модела разматрајући дуги историјски период од иницијалног успоста
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вљања ових модела здравствених система). Променила се и структура
болести које оптерећују здравствени систем последњих деценија. Наиме,
смртност од инфективних болести значајно се смањила док су хроничне
незаразне болести преузеле примат. Осим тога, развој нових лекова, ме
дицинских средстава и терапеу тских процед ура последњих деценија
доживљава процват. Такође, и дужина живота један је од фактора који се
значајно унапредио те данас захтева потпуну реорганизацију здравстве
ног система. Ово су само неки одабрани али веома значајни проблеми који
захтевају озбиљнију реформу постојећих облика здравствених система
како би се избегао растући финансијски притисак услед повећања потре
ба. Управо код растућих трошкова и потреба здравственог система, здрав
ствене задруге могу бити модел који би имао потенцијал да апсорбује
значајан „терет” (организације и финансирања) постојећих здравствених
система. Осим тога, треба имати у виду дугорочне проблеме за које прак
тично да не постоји решење а то су: асимет рија информација на нивоу
осиг уравајуће куће – осиг ураника; асимет рија информација на нивоу
лекар – пацијент; немогућност да се плате здравствене услуге на страни
корисника. Када се све претходно наведено узме у обзир, не треба се чу
дити растућем интересовању за модерни концепт здравственог задругар
ства [Ćuzović i dr. 2019; IHCO Report 2018].
Међународна организација здравствених задруга је установила раз
логе услед којих долази до потцењивања значаја модерног здравственог
задругарства, а који се огледају у следећем [IHCO report, 2018]: 1) постоји
тенденција да се здравствене задруге не диференцирају адекватно од при
ватног сектора; да се смат ра да су профитне организације ефикасније од
непрофитних, те се често категоришу у истој форми са јавним институ
цијама; 2) комплексност у пружању здравствених услуга (посебно: разли
чите форме организације; активности; величина; функције); управо та ком
плексност отежава екстраполацију значаја здравствених задруга (Weight)
и јасну квантификацију у односу на приватни сектор; 3) недостатак по
датака о раду различитих облика здравствених задруга (посебно: капаци
тети за пружање услуга у систему здравствене заштите).
Ови проблеми се могу превазићи адекватном едукацијом, али је че
сто потребна помоћ државе у овим активностима. Та помоћ не мора бити
финансијске природе, али је важно да постоји извесна подршка како би
се уосталом и законско правни оквир обезбедио за несметани рад ново
успостављених здравствених задруга.
КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКОГ И МОДЕРНОГ РАЗВОЈА
ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА У ОДАБРАНИМ ДРЖ АВАМА
И АКТУЕЛНА СИТУАЦИЈА
У свету данас постоји велики број различитих врста здравствених
задруга у складу с начином огранизације, правом на власништво, врстама
услуга које пружају и др. Примера ради, некадашње здравствене задруге
осниване у Краљевини Југославији биле би данас дефинисане као потро
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шачке и набавно-продајне (остваривањем своје делатности кроз промет
и услуге), а према начину одговорности и степену прихватања ризика, те
би се задруге могле класификовати као задруге с ограниченом одговор
ношћу [Стаменовић 2020; Стаменовић 2019].
Ако се здравствене задруге посматрају према врсти услуга које пла
сирају, постоји значајна диверсификација делатности, те данас постоје
активне здравствене зад руге поп ут фармацеу тских (производња и ди
стрибуција лекова; апотекарских задруга и др.), задруга за спровођење
медицинских истраживања, задруга за пружање здравственог осигурања,
пружања медицинских услуга и др. [Стаменовић 2020; Стаменовић 2019].
Осим стандардизованих подела, ист раживачи у својим лонгитуди
налним студијама развоја здравствених задруга могу редефинисати кри
теријуме које истражују [видети: Nayar and Razum 2003] па је тако примера
ради, истраживање [United Nations, 1997] идентификовало три врсте здрав
ствених задруга у складу с њиховом оријентацијом ка здравственим и
социјалним услугама: задруге чији су пословни циљеви усмерени искљу
чиво ка здравственим и социјалним услугама; зад руге чији пословни
циљеви нису иск ључиво оријентисани ка здравственим и социјалним
услугама и задруге које нису усмерене ка здравственом и социјалном
сектору али пружају одређене услуге као под ршку другим зад ругама
које јесу усмерене ка поменутим циљевима.
Ако се посматрају здравствене задруге према врсти услуга које пру
жају, познате су прве фармацеутске (апотекарске) задруге које су осно
ване у Италији (18. век) и које су на известан начин омогућиле и даљи
развој овог облика удруживања. Касније, након оснивања прве модерне
земљорадничке задруге у Роџделу у Енглеској, концепт модерног облика
удруживања се проширио са земљорадничких и на здравствени сектор.
Примера ради, на територији данашње Србије, још у 19. веку започело се са
оснивањем прве здравствене задруге за пружање медицинских услуга,
основане на добровољној бази а посебно у руралним деловима Краљевине
Србије. Значајно је да су се према моделу тадашњих здравствених задруга
оснивале задруге у бројним државама света, преузимајући организаци
они и законско-правни оквир захваљујући управо добром раду тадашњих
здравствених задруга основаних на територији Краљевине Србије (Јапан
је, на пример, преузео модел организације здравствено-задружног саве
за из Краљевине Југославије 1936. године). Оно што је интересантно за
Јапан јесте да су се тамо формирале здравствене задруге управо из пољо
привредних задруга (Косеирен), што је била и првобитна замисао задру
гара Краљевине Србије још у 19. веку (прво су се формирали „болнички
фондови” у оквиру постојећих земљорадничких задруга, да би се накнадно
здравствене задруге издвојиле као самосталне) [Стаменовић 2020]. У не
колико европских земаља здравствено задругарство такође се развијало
по моделу здравствених задруга из Краљевине Југославије попут Пољске
и Румуније [Стаменовић 2019].
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У бројним државама света, здравствено задругарство је наставило
свој развој након Другог светског рата, па је и у Јапану 1960. године око
6.000 земљорадничких задруга пружало услуге из домена здравствене
заштите [International Labour Organization, 2001].
У Шведској је развој здравствених задруга убрзано развијан тек де
ведесетих година 20. века као одговор на растуће јавноздравствене про
блеме [United Nations, 1997]. Италија има данас врло развијен сектор
здравствених задруга, и процењено је да је око 13% јавне пот рошње на
мењене за здравствени сектор и социјалну заштиту усмерено на финан
сирање здравствених задруга [United Nations, 1997]. У Шпанији је сектор
здравствених задруга формиран од тзв. ИГУАЛА система који је постојао
тридесетих и четрдесетих година 20. века. Овај систем је био базиран на
авансном плаћању услуга (pre-paid) лекарима од стране већег броја по
тенцијалних пацијената [Hopton and Heaney 1999]. Шпанија и Италија
данас имају значајан број здравствених задруга које пружају најразличи
тије услуге из области здравствене заштите, производње и дистрибуције
лекова и др. У Белгији постоји дуга историја упот ребе заједничких фон
дова (Mutual aids), али су и фармацеутске задруге веома развијене. Осим
тога интересантно је истаћи локалне медицинске цент ре (Maisons medi
cales) које имају много сличности с начином рада и финансирањем здрав
ствених задруга [IHCO Report, 2018]. Велика Британија, Канада и Сједи
њене Америчке Државе имају богату традицију здравственог задругарства
[United Nations, 1997; Hopton еt al. 1997]. Интересантан је податак да је у
Сједињеним Америчким Државама као консултант за оснивање здрав
ствених задруга радио и проф. др Андрија Штампар у периоду пре Дру
гог светског рата [Стаменовић 2020]. Осим тога, данас у Канади постоје
бројне здравствене задруге организоване на локалном нивоу које се баве
најразличитијим облицима пружања здравствених услуга.
Здравствене задруге су се формирале и у земљама у развоју а посеб
но у неким земљама Латинске Америке (Бразил, Чиле, Боливија), као и
азијским земљама попут Индије, Кине, Шри Ланке и др.
У Бразилу се налази велики број здравствених задруга, као и највећа
здравствена задруга на свету – Унимед [Duarte 2001]. Интересантно је да
је у Индији још двадесетих и тридесетих година 20. века модел здрав
ственог задругарства пренесен из Краљевине СХС (касније Краљевине
Југославије) и да је направљен пилот-пројекат за оснивање здравствених
задруга обима од око 40.000 села, посебно у областима Керала и Гуџарат
[Nayar and Razum 2003; Стаменовић 2019].
У Кини је рурална задружна медицинска схема (The Rural Cooperative
Medical Scheme RCMS) основана касних педесетих година, да би експан
зија здравствених задруга започела шездесетих и седамдесетих година
20. века (посебно је била евидентна у руралним областима). Тадашње здрав
ствене задруге биле су осниване у циљу пружања основне здравствене
заштите руралног становништва и у томе су имале поприлично успеха
(посебно код смањења стопе морталитета код одојчади, смањења утицаја
инфективних болести, здравствене едукације становништва и др.) [Chen
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et al. 1993; Carrin et al. 1999]. Оваj модел био је организован на нивоу села
и комуна (од 10.000 до 20.000 људи) који су уплаћивали у задружни фонд
како би добили превентивну и куративну здравствену заштиту по присту
пачним ценама. Током седамдесетих година 20. века, у Кини је више од 90%
руралне популације било покривено здравственом заштитом кроз здрав
ствене задруге. Када је Кина започела своју велику економску реформу
касних седамдесетих, дош ло је до прек ида у под ршци финансирању
здравственозадружног модела што је проузроковало пад покривености
овим обликом организације у пружању здравствене заштите на свега 5%
касних осамдесетих година. Међутим, почетком следеће деценије, у Кини
се обновио интерес за здравствено задругарство, да би се 2002. основао
нови здравственозадружни покрет (New rural cooperative Medical Schemes
– NCMS) као основни сегмент стратегије руралног развоја у контексту
покривености здравственом заштитом. У оквиру овог здравствено задру
жног прог рама, око 2/3 финансирања врши се путем државних и локал
них фондова, док је минимум по особи за уплату на годишњем нивоу из
носио 30 јуана у 2003. години (у то време 1 амерички долар вредео је око
8,4 јуана), да би већ 2006. тај допринос био смањен на 20 јуана. Финан
сирање се дели између цент ралних и локалних фондова и доприноса по
домаћинству, али стопа дистрибуције уплате доприноса зависи од самог
округа у којем су организоване здравствене задруге, па су, примера ради,
у Шангајском округ у доприноси локалних фондова виши у односу на
цент ралне, док се у сиромашнијим областима стопа удела доп риноса
повећава за цент рални државни буџет јер је локални буџет скромнији.
Обим покривености популације здравственом заштитом у Кини достигао
је 2008. године поново око 91% (у руралним подручјима). У контексту
организације, здравственозадружни покрет је под ингеренцијама Мини
старства здравља Републике Кине [Nayar and Razum 2003].
Табела 1. Број здравствених задруга у одабраним државама, запослени и кори
сници [IHCO Report, 2018]
Држава

Година

Аустралија 2014–2016.
Белгија
2016.
Бразил
2015.
Канада
2013.
Кол умбија 2013–2015.
Франц уска
2014.
Италија
2014.
Јапан
2014–2015.
Сингап ур
2015.
Шпанија
2016.
Шведска
2015.
*

Органи Годишњи
Запо
Вал ута
зација промет
слени
175
785
1.933
130
152
1.832
6.756
145
4
507
298

9.244
1.002
–
63
9.872.594
–
9.235
1.359.320
114
14.499
149.411

AUD
EUR
–
CAD
COP
–
EUR
JPY
SGD
EUR
SEK

15.659
19.702
96.023
1.132
17.383
36.344
233.397
91.969
2.271
52.006
19.367

недостају подаци о сектору здравственог осиг урања

Корисници Корисници
(у милио (као % укупне
нима)
поп улације)
3,6
14,9
13,2
116,3
24
11,6
0,4*
1,1
8,6
17,7
12,3
18,4
5,5
9,1
12,2
9,6
1,7
30,3
6,4
13,8
13,6
137,3
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Према подацима међународне Асоцијације здравствених зад руга
здравствене задруге данас успешно послују, посебно у Колумбији, Бел
гији, Аустралији, Бразилу, Италији, Шпанији, Јапану и Шведској (ако се
у обзир узме број укупних корисника и годишњи промет). Након анализе
4.575 задружних организација широм света (1.152 из Европе; 3.218 из Ју
жне и Северне Америке; 197 из Азијско-пацифичког региона и 8 из Африке)
утврђено је да у збиру 1.049 задружних организација има годишњи промет
нешто већ и од 100 милиона америчких долара! [Roelants and Salvator i
2019]. У укупном броју свих анализираних задружних организација, здрав
ствене задруге учествују са око 1% у годишњем бруто промет у, а три
здравствене задруге налазе се међу 300 оних које имају највећи годишњи
бруто промет [Roelants and Salvatori 2019]: 1) HealthPartners INC (пот ро
шачки оријентисана здравствена задруга из Сједињених Америчких Држа
ва; у 2017. години годишњи бруто промет износио је 6,65 милијарди аме
ричких долара); 2) Fundacion Espriu (раднички оријентисана здравствена
задруга из Шпаније, са 2,2 милијарде америчких долара годишњег бруто
промета у 2017. години); 3) Confederacao Nacional des Cooperativas medicas
Unimed do Brasil (пот рошачки оријентисана здравствена задруга из Бра
зила са 1,55 милијарди годишњег бруто промета у 2017. години).
Иако је у Републици Србији рад здравствених задруга мало познат,
претходно набројани резултати анализа (студија) јасно указују на глобал
ни значај здравственог задругарства, али и на њихову улогу у здравстве
ној заштити и модерним здравственим системима широм света.
КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈСКОГ РАЗВОЈА
ЗДРАВСТВЕНИХ ЗАДРУГА НА ТЕРИТОРИЈИ СРБИЈЕ
СА ОСВРТОМ НА НОВЕ ИНИЦИЈАТИВЕ
Здравствене задруге као сегмент организације здравственог система
од посебног су значаја за Републику Србију јер су здравствене задруге
(пот рошачке и набавно-продајне) организоване и почеле с радом још то
ком 19. века на територији тадашње Краљевине Србије [Стаменовић 2019].
Након иницијалног развоја у коме су основане прве здравствене задруге
(нпр. у Лазаревцу) дошло је до два балканска а касније и до Првог светског
рата. Током ратног периода здравствене задруге се нису развијале, а тај
период је у историји забележен као изузетно тежак. Колико је заиста то
био тежак период говори и књига америчког стручњака тога доба Хомера
Фолкса (Homer C. Folks, 1867–1963), The Human Cost of the War (1920) у
којој су приказана и масовна страдања српског народа, али и сва тежина
сиромаштва која се дочарава термином new kind of poor (нова врста си
ромаштва). У оквиру Краљевине СХС, а касније Краљевине Југославије,
покрет здравственог задругарства јачао је у континуитету и отварале су
се нове задруге [видети: Стаменовић 2019]. Предности здравственог за
другарства су се показале посебно у руралним подручјима где није било
адекватне здравствене заштите. Међутим, здравствено задругарство је
на својеврстан начин ујединило и друге дисцип лине поред медицине
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(ветерина, пољопривреда, образовање) те је веома успешно деловало у про
светитељском смислу како на задругаре тако и на друге кориснике својих
услуга. Организовани су били и домаћички течајеви који су имали за сврху
да помогну у образовању жена (посебно у руралним областима), али и
омладински задружни цент ри у којима је омладина имала могућност да
стиче одређена знања потребна за одржавање имања у хигијенском и функ
ционалном смислу (изградња штала, бунара, дворишних купатила и др.).

Фотографија 1. Здравствена задруга у Барајеву, годишња Скупштина,
25. фебруара 1926. године [Музеј науке и технике, Београд]

Интересантно је да је облик организације здравствених задруга осно
ван у Краљевини Србији, касније заживео у бројним земљама света попут
Јапана, Сједињених Америчких Држава, Индије, Француске, Румуније,
Пољске и др. [Стаменовић 2019; Стаменовић 2020]. Здравствено задружни
покрет је започео омасовљавање почевши од 1921. године, да би се здрав
ствено задругарство прекинуло током периода Другог светског рата и
након кога је здравствено задружни покрет наставио с радом све до 1949.
године, када је здравствено задругарство интег рисано у оквиру Бизмар
ковог моделa организације здравственог система.
Управо омогућавање глобалног развоја здравственог задругарства по
основу српског модела здравствених задруга представља додатну вредност
овог облика организације, те велики значај за даље проучавање [за карак
теристике и опис овог модела видети: Стаменовић 2019; 2020]. Стога је и
Иницијатива за реоснивање здравствених задруга из 2020. године наста
ла као резултат ранијих истраживања аутора и добила значајну подршку
од заинтересованих стручних и академских организација и истакнутих
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појединаца. Посебан је значај и подршка Међународне aсоцијације здрав
ствених задруга овој иницијативи.
Ова иницијатива представља прву иницијативу у вези са здравстве
ним задругарством након омасовљавања здравствених задруга након Првог
светског рата које су укунуте 1949. године. Такође, предлог за имплемен
тацију здравствених задруга у оквиру Националног програма за препород
села Србије (израђен од стране Националног тима за препород села Србије,
Академијског одбора за село САНУ и Кабинета министра за регионални
развој и координацију рада јавних предузећа 2020. године) је такође дат
посредством ове иницијативе. Предности Републике Србије се огледају
управо у богатом историјском здравствено задружном наслеђу на које се и
према препорукама Међународног задружног савеза треба позивати када
се ради на реиницијацији одређеног здравствено задружног покрета на
кон вишедеценијске паузе.
ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАДРУГЕ И ПАНДЕМИЈА ИЗАЗВАНА
ВИРУСОМ КОВИД-19: ИНОСТРАНИ ПРИМЕРИ
Као што је приказано у претходним деловима текста, здравствене
зад руге послују у бројним државама и активно учествују у решавању
модерних проблема здравствених система широм света. То је такође еви
дентно и ако се у обзир узме пандемија изазвана вирусом ковид-19, у
којој су се здравствене задруге показале као успешне и отпорне на брзе
промене начина пословања и околности изазваних пандемијом.
Наиме, солидарност, која у савременом свету (који све више негује
индивидуа лизам) постаје „дефицитаран ресурс” и јавља се готово само
у тешким, кризним временима – заправо представља константу у раду
здравствених задруга и један од основних задружних принципа. Иако
Србија има богато здравственозадружно наслеђе, тренутно у Србији здрав
ствене задруге немају готово никакав значај. Да се здравственозадружни
покрет развија у свету и да је то тренд који треба и Србија да прихвати
говоре и успешни пословни подухвати здравствених задругара из Ита
лије, Колумбије, Шпаније, Камеруна1, Индије и других земаља. Посебно
је значајан допринос ових здравствених задруга током пандемије изазване
вирусом ковид-19 где се показало неоснованим схватање да су здравстве
не задруге недовољно иновативне, споре у трансформацији у складу са
новим околностима пословања и технолошки неразвијене. Наиме, итали
јанска социјално-здравствена задруга „Гуливер” (основана 1996. у Моде
ни, запошљава 1.950 особа и пружа 353 услуге) [ICA, 2020] показала је
током пандемије предности управо оваквог типа удруживања у односу
на друге организационе моделе у здравственом систему. Ова задруга је
омогућила напредан однос према промени ланаца снабдевања прекопо
требном и дефицитарном медицинском и заштитном опремом током пан
демије. Наиме, били су оформљени посебни тимови за хитне интервен
1
У Камеруну је у току оснивање здравствено задружни покрет са неколико основаних
здравствених зад руга.

239
ције који су проналазили иновативне начине снабдевања комуницирајући
са државним органима, интензивно проналазећи нове добављаче на тржи
шту и утичући својим консултацијама у директној комуникацији и на по
литичаре и доносиоце јавних одлука. У фокусу су им биле рањиве групе
током пандемије те су под ршку пружали и изван својих стандардних
радних оквира. Осим тога, брзо су направили Е-апликацију за психолошку
подршку услед изолације, али и подршку старијим лицима у геронтолошким
цент рима (ова здравствена задруга је развила укупно 10 геронтолошких
центара) да ступе у контакт са својим породицама преко таблет уређаја
које су обезбедили. У већини својих институција њихов центар за пружање
здравствене неге је до марта месеца 2020. године био без присуства за
разе вирусом ковид-19 иако се налази у Италији где је забележен почетак
„европске пандемије” и где је био присутан велики број инфицираних
овим вирусом. За овај успех је како наводе, била заслужна добра и право
времена организација институције коју подржава задружни модел [ICA,
2020]. Томе у корист говори и случај инд ијских здравс твен их зад руга
„SЕWA” 2, где смат рају да је основа њиховог успеха у борби са вирусом
ковид-19 било то што су захваљујући задружном моделу организације и
сталној комуникацији са својим члановима заправо били „корак испред”
државног здравственог естаблишмента, али и приватних пракси јер су
имали правовремене информације о потребама својих чланова те су успе
вал и да се довољно брзо преорјент иш у у правц у задовољавања истих
[SEWA, 2020].
И колумбијске здравствене задруге COOMEVA које имају укупну
вредност од око 500 милиона долара показале су да је криза попут пан
демије заправо прилика да задруге покажу да је здравственозадружна
солидарност принцип на којем ове задруге заснивају пословање те да се
управо кроз ефикасан рад здравствених задруга показује да корисници
тих медицинских услуга не морају „чекати кризу” да би увидели пред
ности солидарног приступа здравственом систему [SEWA, 2020]. Такође, ова
задруга је реформисала своју будућу петогодишњу стратегију и реорјен
тисала се на упот ребе нових технологија како би се на тај начин боље
прилагодила модерним пот ребама за пружање здравствених зад руга.
Здравствене задруге су и у Шпанији биле од велике помоћи држави и
својим корисницима током пандемије, а посебно највећа здравствена за
друга „Fundacion Espriu”.
ЗАК ЉУЧАК
Здравствене задруге представљају један од могућих начина органи
зације здравственог система који поприма све већи значај управо услед
нарастајућих изазова са којима се суочавају здравствени системи широм
света. Овај концепт је кроз историју показао своју флексибилност која се
огледала не само у различитим организационим концептима здравствених
2
Здравствене задруге које су основане 1972. у индијском граду Ахмедабаду. Представља
националн у федерацију зад руга која запош љава 1,7 милиона жена.
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задруга, него и у оквиру разноврсности у услугама које овај концепт може
да понуди модерним здравственим системима. Посебан поглед на флек
сибилност и иновативност здравственозадружних организација је у овом
раду приказана и на иностраним примерима деловања током пандемије
вирусом ковид-19. Предности се огледају у могућности трансформације
и употреби технолошких иновација, али и на евидентном принципу соли
дарности. Посебна карактеристика јесте бржа анализа тржишта у односу
на друге организације зах ваљујућ и зад ругарима који су и корисници
услуга (пример индијске здравствене задруге „SЕWA”).
Чињеница да модерни економски процеси и идеологије (нпр. неоли
берализам) имају тенденцију утицаја на смањење јавне својине (редуко
вање јавних система у организационом и управљачком смислу и сл.), у
неким северноевропским државама је подстакла и иницијативе да задру
жни модели представљају одређене врсте „прелазних решења”, односно
да је једноставније формирати задруге него просто приватизовати јавне
државне системе (делимично или у потпуности) – на пример рибарске
задруге (и задруге за очување животне средине – такође се реферишу
као здравствене у нордијским земљама и сл.). Ово је још један облик „упо
требе” задругарства у формирању модерних државних система, али ако
се погледају и традиционални концепти развоја здравственог задругар
ства може се приметити значајан раст у бројним државама света. Један од
новијих примера јесте и Камерун где су здравствене задруге почеле са
радом док је здравственозадружни савез у формирању.
Међут им, здравственозад руж ни концепт организације пружања
здравствених услуга је кроз историју наилазио на бројне отпоре (на пример
у Сједињеним Америчким Државама 1930-их година; у Краљевини СХС
1920-их година), али на отпоре наилази и данас што показује и неостваре
на идеја ширег концептуа лног развоја здравственог задругарства које су
покренуле „демократе” током мандата председника САД Барака Обаме.
У Републици Србији, Закон о задругама [Службени гласник Републи
ке Србије, 112/2015] дефинише основни оквир за рад здравствених задру
га иако оне готово да не постоје још од 1949. године. То је међутим по
вољна околност за реиницијацију и развој здравственог задругарства јер
је законско-правн и оквир ипак донек ле успос тав љен. Иниц ијат ива за
реоснивање здравствених задруга која је предата Одбору за здравље и
породицу Народне скупштине Републике Србије 27. јануара 2020. године
прва је те природе након 1949. године и укидања здравственог задругар
ства у ФНРЈ, а реферише се на велику иницијативу која је започела од
1921. године и коју је (између осталих) предводио и др Гаврило Којић
(1889–1927). У теорији задругарства (и препорукама међународних орга
низац ија које се баве проблем има зад ругарства) [Видети: International
Labour Organization ILO, 2001] наводи се да би приликом дуже паузе у
раду задруга (одређеног сектора, у овом случају здравствених задруга),
било важно позивати се на историјско наслеђе и тиме приближити тему
како доносиоцима одлука тако и грађанима – будућим задругарима.
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Управо је Република Србија изузетно богата наслеђем здравственог
задругарства те остаје да време покаже у којој мери и да ли ће доносиоци
одлука препознати овај значајан сегмент који по примерима из света може
бити развијан и тиме допринети квалитетнијој а ценовно прихватљивијој
здравственој заштити (а посебно у областима превенције, здравственог
образовања, медицинских и биотехнолошких истраживања, производње
и промета лекова и медицинских средстава, здравственом осигурању али
и пружању здравствених услуга).
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SUMM ARY: This paper presents different models of health systems in the world
as well as selected important challenges that they face. Also, the paper presents historical
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and modern concepts of development of health cooperatives in selected count ries, inclu
ding the Republic of Serbia. Observing the long-term sustainability of different models
of health systems, certain weaknesses are pointed out, but also the signif icant role of
health cooperatives in these systems over time, both in the international and national
context. A view of the work of health cooperatives during the COVID-19 pandemic in
selected countries is presented with examples of innovations in organizational terms that
health cooperatives have applied in order to increase eff iciency and to respond to business
and health challenges posed by the pandemic. A potential answer to the presented weak
nesses of health systems is to consider establishing and strengthening health cooperatives,
having in mind their role in those systems throughout history, with special reference to
the Republic of Serbia where health cooperatives were founded during the 19th cent ury.
However, although Serbian health cooperatives were a model for the development of health
cooperatives in the world, since 1949 health cooperatives in Serbia are almost non-existent.
Following the genesis of the development of these organizations and their modern role in
societies around the world, the conclusions indicate the flexibility and resilience of health
cooperatives to adapt to new socio-economic conditions, innovation of these organizations
shown over time, importance and contribution to societies during their history and during
the emerging pandemic. Also, the need for a change in public policies is pointed out,
which would enable the establish ment of a larger number of health cooperatives in the
Republic of Serbia in response to the growing challenges of the health system, following
the example of the world.
KEYWORDS: health cooperatives, health systems, history of cooperatives, COVID-19

Зборник Матице српске за друштвене науке / Matica Srpska Social Sciences Quarterly
LXXII, № 178 (2/2021): 245–259; Ристић, Маја / Ristić, Maja
UDC 331.104:792(497.11)
https://doi.org/10.2298/ZMSDN2178245R
ОРИГИНАЛНИ НАУЧНИ РАД

ОСОБЕНОСТИ РАДНИХ ОДНОСА У
ИНСТИТУЦИОНАЛНИМ ПОЗОРИШТИМА У СРБИЈИ

МАЈА РИСТИЋ

Универзитет уметности у Беог рад у
Факултет драмских уметности
Булевар уметности 20, Беог рад, Србија
maja.ristic@fdu.bg.ac.rs

САЖЕТАК: Основи циљ рада је да ист ражи облике радних односа у
институционалним субвенционисаним позориштима у Србији. С обзиром
на друш твене, економске кризе, а данас и значајне промене у нач ин има
живота грађана и грађанки света изазване пандемијом корона-вируса, по
зоришне институције су морале да се прилагоде новим захтевима тржишта.
Смањена продукција, немогућност да се играју велике ансамбл-представе,
проблеми у исплаћивању ауторских уговора – неке су од особености рада
позоришних организација у новим околностима. Имајући у виду ове тур
булентне околности, предмет рада јесте да утврди утицај друштвених окол
ности на формирање радних односа у институционалним позориштима у
Србији. У овом чланку радни односи ће се посмат рати у контексту тран
зиционе културне политике и утицаја окружења на дефинисање најопти
малнијег облика запошљавања. Преиспутујући и анализирајући постојеће
моделе радних односа, основна хипотеза коју желимо да докажемо у раду
је да стално запослење и остваривање сталног радног односа представља
најбоље решење за ангажовање уметника у институционалном позоришту.
Како би се испунили постављени циљеви и доказала хипотеза у раду ће
бити коришћене теорије из области менаџмента људских ресурса (Рахимић,
Торингтон, Хол, Тејлор,), теорије радног права, културне политике (Ђукић),
студија културе (Клајић, Ристић, Ђорђевић), као и студије случаја посто
јећих облика запошљавања у националним позориштима у Србији и реги
ону постјугословенског простора.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: радни односи, уговор о раду, уметник, институцио
нално позориште, сиг урност на послу
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„Када су привремено запослени осећали потребу да раде прековремено,
веома често се дешавало да тако поступе и њихове стално запослене колеге”
Д. Торингтон, Л. Хол, С. Тејлор, Менаџмент људских ресурса

ПОЗОРИШТЕ У ДРУШТВЕНОМ ОКРУЖЕЊУ
Након рушења Берлинског зида, тржиште културе па и позоришта
се променило постајућ и турбулентније. Национална реп резентативна
позоришта постају отворенија према утицају култ ура и презентовању
дела која нису део матичне заједнице и све више се отварају према позо
ришним стиловима, позоришним језицима, драмским делима и поетикама
редитеља из других земаља. Мултикултуралност, различитост, прожима
ње, као и мултимедијалност кључни су појмови који описују стратегије
и концепте позоришта у савременом свету. У Европи, али и код нас све
више је независних позоришних трупа (Дах театар, Рефлектор театар,
Living teatar, Bredn and Puppet Theatre) које се баве темама људских сло
бода, права на различитост укључујући у перформансе и документарна
ист раживања1. Мрежа позоришних фестивала2 се шири те овај облик
презентовања позоришне уметности постаје доминатни облик извођач
ких уметности. Конкуренција између позоришних институција постаје
оштрија и самим тим положај уметника и запослених у позоришту знатно
се мења и стиче особине привремености, несигурности, али и флуидно
сти у погледу тражења нових пројеката, форми изражавања које би допри
носиле његовом уметничком развоју. Оваква појава утицала је и на про
мене у облицима запошљавања. „Својевремено је рад са непуним радним
временом била ретка појава притом неисплатива за послодавца, јер су
трошкови националног осигурања за запослене са непуним радним вре
меном били диспропорционални трошковима осигурања за запослене са
пуним радним временом. Дати став био је подржан нижом висином на
докнаде, малом или никаквом сигурношћу када је реч о запослењу и искљу
чивањем бенефиција као што су плаћено боловање, плаћен годишњи одмор
и пензија. У протек лих тридесет година број радне снаге запослених на
основу уговора са непуним радним временом драстично се повећава. Годи
не 1971. са непуним радним временом радило је 15% запослених, до 1991.
године тај број се попео на 22%, а марта 2000. износио је 28,5%” [Torrington
i sar. 2004: 154].
Ако је у периоду пре глобализованог друштва постојала неприко
сновена доминација институционалног позоришта са стално запосленим
ансамблима (уметничким, техничким, оперативни) са мисијом неговања,
1
Томи Јанеж ич, трен утно један од водећ их европских редитеља, у представи Путу
јуће позориште Шопаловић која је изведена у „Атељеу 212”, на саму сцену „доводи” и публи
ку и користи док ументарне филмове из Другог светског рата који постављају гледаоца у
време када се дешава радња ове чувене драме Љубомира Симовића.
2
Поред велик их позоришних фестивала, поп ут Единбуршког фестивала и Фестивала
у Авињону, у Европи и Србији расте број мањих, попут мултимедијалног фестивала у малом
медитеранском град у Кети у Италији или Шекспир фестивал у у Инђији.
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првенствено просветитељског идеа ла уметности и едукације публике,
циљеви позоришта су се у последњих тридесет година променили под
утицајем хибридизације културе, доминације масовне и популарне кул
туре.3 Независно од времена у коме настаје позоришно деловање је укоре
њено у „духу времена” и одраз је друштва. „Још од најранијих теоријских
промишљања казалишта уочена је чињеница како је казалиште више од
било које друге умјетности изравно укорењено у друштво и друштвени
живот. Тако вишеструко повезано са друштвом, више од осталих умјет
ности осјећа друштвене пот ресе и преокрете. Казалиште је управо због
тога мјесто гдје се ’естетичност претвара у друштвену акцију’. Постоји
више ант рополошких теорија које указују на могућност да је управо по
зориште створило особност код људи, створило индивидуа лност, издва
јајући човека из колективитета” [Lukić 2010: 182]. И управо су све друштве
не промене, али и кризе, економска и криза изазвана пандемијом корона
вирусом у фокус рада позоришне институције поставиле начине и облике
ангажовања уметника, као и свих запослених.
Постојећа криза, која траје више од годину дана, онемогућила је умет
ницима који су ангажовани на неодређено време да раде. Уметник4 кроз
извођења поред обезбеђивања егзис тенц ијалн их пот реба остварује и
нека своја права, право на рад, изражавање, самоостварење. Можемо да
зак ључимо да уметник носи читав терет јавног представљања и себе и
позоришта које заступа у друштву. А када је уметник, услед недостатака
дотација које би пок риле и трошкове прод укције, плата и одржавања
зграде државних институционалних позоришта, морао да потражи умет
ничко, али и егзистенцијално остварење у телевизијској и филмској ин
дустрији, позоришне институције почеле су да „губе” најбоље глумце.
Позоришне управе морале су да пронађу организационе и правне начине
како да задрже постојећи ансамбл, истовремено тежећи да запосле нове
извођаче. И с обизором да ова суштинска питања о регулисању статуса
извођача и ансамбала нису решена Законом о позоришту5 који још увек
не постоји, нити постојећим Законом о култури, који је верификован, али
3
Како наглашава Јелена Ђорђевић у студији Postkultura уметност је постала плод нај
озбиљнијих конт роверзи у контексту нове инд устријске цивилизације и масовне култ уре.
Да ли ће она заиста успети да „спасе свет” остајући у свом повлашћеном забрану у коме вла
дају чиста естетика, мерила или ће се укључити у реа лност друштва, политичк их, економ
ских и култ урних промена, остаје нам да видимо. Међутим, нова култ ура се прилагођава
уживаоцима лаких садржаја, нудећи површна задовољства којима се предаје без размишљања,
спонтано и нагонски [Đorđević 2009].
4
О дефиницији уметника и особинама уметника као осетљивог, креативног и сујетног
бића и односа јавности према послу уметника више у: [Огњеновић 1996].
5
Први Закон о уређењу Народног позоришта у Беог рад у донешен је 1868. године и
тада је глумачк и ансамбл био разврстан на редовне, сталне и привремене чланове, док се
позориштем управљало путем позоришних одбора. Редовни чланови били су запослени и
нису могли добити отказ. Ту су били заступљени најстарији и најистакнутији глумци. Стал
ни чланови дуж и низ година су радили у позоришту и њихов уговор се прод ужавао, док су
привремени чланови били стипендисти позоришта и нису могли да нап ред ују наког неко
лико година стажирања у позоришту. Затим следи доношење Закона из 1871, Закона о позо
ришту из 1911. године, који омогућава увођење уговора о запослењу, Закона о позоришту из
1956, који позориште оставља без државних субвенција и који је условио затварање великог
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се не примењује, позоришне институције налазе се пред значајним пробле
мима који се односе на практичну примену облика запошљавања уметнич
ког, али и неуметничког ансамбла. Иако је време транзиције донело неке
специфичне моделе организације позоришних институција, значајно је
нагласити, да је с једне стране пот ребно пронаћи најадекватнији начин
и облик запошљавања уметника, а са друге стране остварити и успех на
тржишту уметности. Транзиција као прелазак из једног друштвеног уре
ђења у други, прелазак из социјализма у неолиберални капитализам
доводи до низа „структуралних промена у законодавству, надлежности
ма, вредновању квалитета, промени власничког статуса. Основна карак
теристика овог модела културне политике је садржана у томе што су кул
тура и културна политика у посттоталитарним земљама у транзицији и
даље зависне од старих модела културне политике” [Ђукић 2010: 111]. А
опет, прилагођавање новим демократским условима пословања уз појаву
популистичких идеја је неминовност позоришних организација.
ИНСТИТУЦИОНАЛНО ПОЗОРИШТЕ И КРИЗА ИЗАЗВАНА
ПАНДЕМИЈОМ КОРОНА-ВИРУСА
Транзициони културни и позоришни модел учинио је да на тржишту
културе у Србији доминатни продукциони модел позоришта и даље буде
стално репертоарско инстит уционално позориште, настало крајем 19.
века под снажним утицајем развоја националних идеја, које су промови
сане оснивањем Бургтеатра у Бечу (Burgtheater Wien), позоришта Комеди
Франсез у Паризу (Comédie-Française / Théâtre-Français). Модел репертоар
ског позоришта, онако како је успостављен и потврђен на примеру МХАТ-а
(Московский художественный академический театр). Још од 1898. обеле
жио је многе фазе развоја уметничког позоришта током 20. века и уз мале
измене примењиван је у стотинама позоришних кућа у Европи. Идеја по
зоришта на чијем челу се налази снажна уметничка фигура6, која обли
кује препознатљив естетски профил позоришта је идеја која и данас пре
овлађује позоришним пејзажом земаља немачког говорног подручја и
знатним делом Средње и Источне Европе. Уз одређене измене и специфич
ности јавља се у Западној и Јужној Европи, али ређе, те тамо не предста
вља преовлађујући модел. Овај облик позоришта назива се репертоарско
позориште: иста група уметника и осталих сарадника ствара одређени
број представа током сезоне, које се затим приказују према ротирајућем
или сек венционом репертоару [Klaić 2016: 26].7 Стална позоришта су
броја градских позоришта. Све до 2001, када је креи ран преднац рт Закона о позоришту, о
овом питању се није озбиљно расп рављало у нашем друштву.
6
У Московском художественом теат ру то су били Константин Сергејевич Станислав
ски (Константин Сергеевич Станиславский) и Владимир Иванович Немирович Данченко
(Владимир Иванович Немирович-Данченко).
7
Репертоар позоришта дефинише се на основу мисије и визије позоришта (циљева и
очек ивања), политичког и друштвеног окружења, јер независно од жанра којем припада,
свака позоришна представа морала би бити акт уелна [Klajn 1995]. Репертоар чине дела која
се изводе током једне позориш не сезоне, а која су реа л изована у склад у са капац ит ет има
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доживела одређене трансформације у погледу организације прог рама,
али и облика радних односа. Наиме, оснивачи, држава, градови и општи
не инстит уционалних позоришта с једне стране треба да очувају овај
модел позоришта као најсигурнији облик ангажовања позоришних ансам
бала, а с друге стране треба да омогуће и слободним уметницима, глум
цима, редитељима и другим ауторима позоришне представе да пронађу
начин да се афирмишу, али и унапреде креативни рад позоришта.
Институционална позоришта данас теже да задрже своју јединстве
ну, „традиционалну” уметничку форму отварањем према разноликим
формама извођачке уметности и ауторима који нису део сталног ансам
бла. „Стварање уметничких дела је наравно основни посао сваког позо
ришта. Али, ако ова фокусираност на умеће доведе до запостављања или
обустављања контекстуалне анализе, ако се политичка, економска и кул
турна питања из физичког окружења позоришта занемарују, позориште
ризикује самогетоизацију и институционални аутизам” [Klaić 2016: 41].
Уметници желе да раде на различитим пројектима и са различитим парт
нерима и редитељима, „многи осећају пот ребу да искораче из сталног
ангажмана у оквиру ансамбла” [Клајић 2016: 43]. Наведене промене утичу
на радне односе и облике запошљавања те институционална позоришта
проналазе нове хибридне моделе ангажовања првенствено уметничких
ансамбала. Удруживање позоришта са политичким или друштвеним по
кретом или групом омогућава остваривање копродуцентских односа и
сарадњу са уметницима на одређено време. „Унутар ангажовања у сталном
ансамблу глумцима је све познато и они могу да се осећају лагодно, али
такође постоји јасна хијерахија, све је предвидљиво, загушљиво, има пре
више планирања и логистике, али ипак може да не буде довољно инспи
ративно у уметничком смислу. Већина позоришта данас нема довољно
средстава за одржавање једног великог сталног ансамбла сачињеног од
двадесет, четрдесет или чак шездесет глумаца, колико је иначе потребно
за реализацију сложеног репертоара. У позориштима која још нуде стално
ансамбла, прос торн им и финансијским ресурсима позориш та. „Позориш ни репертоари
најављују огроман број представа разнолик их наслова и аутора, али су они већ ини позори
шних гледалаца непознат и. Приказивачко позориш те обично сваке сезоне нуди више од
стотин у наслова. Репертоарско позориште у свој прог рам укључ ује тридесет до чет рдесет
наслова. Шта сва та имена драмских писаца, од грчк их класика до Јасмине Резе значе мла
ђој публици? Они препознају имена спортских хероја и поп уларних музичара, филмских и
телевизијских звезда, али Голдони, Гете, Горки, Гелдерот би измамили тек равнодушно сле
гање раменима код публике” [Klaić 2016]. Управе позоришта стога креи рају репертоарске
политике које ће да задовоље укусе и пот ребе публике, али и да очувају углед и реп резен
тативност позоришта. У позориштима у Србији, али и европским и америчк им позоришти
ма, пос тоје два нач ина форм ирања реперт оара. Један подразумева извођење одређеног
броја наслова у контин уитет у неколико година. Према навођењу Драгана Клаића у студији
„Почети изнова” овај начин формирања репертоара подразумева смењивање представа из
вечери у вече назива; Друг и нач ин форм ирања репертоара који користе инстит уц ионална
позоришта, али и прод уцентске куће је формирање репертоара у велик им целинама и из
вођење представа у контин уи тет у, из вечери у вече, све док за изведена дела и извођења
постоји интересовање публике. Овакав облик формирања репертоара најзаступ љенији је у
Северној Америци (нпр. Бродвеј), док уз неколико пок ушаја у Србији овај модел није заж и
вео (Битеф театар).
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запослење постоје глумци који су на плати, који се веома ретко појављују
на сцени – што је позориште веће, већи је и проценат тих ’мртвих душа’.
У већим позориштима је теже оптимално искористити све чланове ан
самбла и обезбедити им да играју нове или старе улоге из месеца у месец”
[Klaić 2016: 44].
Криза изазвана пандемијом вируса ковид-19 довела је позоришта у
бројне дилеме. Како остварити континуирану продукцију и ангажовати
целокупни ансамбл, поготово у великим представама када је „социјална
дистанца” неопходна ради очувања здравља и живота људи, кад држава,
да би заштитила грађане, ограничава број публике у институционалним
позориштима!? Иако су позоришта изгубила много финансијских сред
става, јер у просек у мог у да продају до 200 карата по представи, ова
криза је омогућила ангажовање глумаца, балетских играча и оперских
певача који нису „звезде” позоришта и нису извођачи у великом броју
представа.
Тако Опера и театар Мадленијанум (Madlenianum Opera and Theatre)
као приватно позориште које ангажује целокупан уметнички ансамбл по
пројект у на свом репертоару изводи камерне представе и монод раме
(глумица Рада Ђуричин изводи монодраму Хало Београд према роману
књижевника Мома Капора; глумци Тихомир Станић и Ивана Кустудовић
играју сетну комедију Казанова против Дон Жуана). Народно позориште
у Беог раду је публици представило кореог рафије играча који су у сред
њим годинама те су услед немогућности да играју у великим балетским
спектак лима добили могућност да раде у време кризе представљајући
своје кореографије (балетски играчи Игор Пастор представио је кореогра
фију Седам смртних грехова, Сања Нинковић осмислила је кореог рафи
ју Мамац). Наиме, играчи након дугогодишњег ангажмана у позоришту,
улогама у технички и уметнички захтевним балетима класичног репер
тоара, било у солистичким улогама, или као део ансамбла, након навр
шене чет рдесете године живота (биолошке и физичке немогућности да
изводе врло захтевне балетске нумере), „преузимају” професије корео
графа и репетитора (увежбачи балетских играча) у позориштима. Оваква
кад ровска и прог рамска политика Народног позоришта омог ућ ила је
ангажовања кадрова који примају лични доходак у позоришту, стално су
запослени, а услед специфичних захтева балетске игре нису били у мо
гућности да буду ангажовани као први или други солисти у редовном
репертоару. Оперски певачи представили су током сезоне 2020/21. попу
ларне нумере из оперских арија, док су представе драмског репертоара
(Балкански шпијун; Бела кафа; Бизарно; Боливуд) извођене када је епиде
миолошка ситуација то дозвољавала. Основна мисија градских позоришта
у Србији током кризне године била је да очувају ансамбле и да не дозво
ле да им се извођачи разболе, и да опет одрже репертоар.
Позоришне институције су првенствено тежиле да омогуће глумцима,
балетским играчима и оперским певачима који нису носиоци репертоара
да наступају, развијају се и тако остваре своје право на рад, али и осете
задовољство стварања. Оваквом „пословном политиком” успостављен је
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баланс између свих запослених кадрова и мотивисан део ансамбла који
није најизложенији и најт раженији од стране публике током рада позо
ришта у редовним околностима. Овим инструментима вођења кадровског
менаџмента позоришта су остварила континуитет у раду, многи уметници
су добили могућност да имају осећај да су пот ребни, корисни и значајни
за рад институције што је значајно за успостављање правичне атмосфере
међу запосленима. На основу ових примера можемо да закључимо колико
је важно и у кризним ситуацијама водити рачуна о људима као базичном
ресурсу уметничке организације.
ПРАВО НА РАД КАО ОСНОВНО ПРАВО УМЕТНИК А
Пољем радних односа и облика запошљавања баве се гране менаџ
мента попут кадровског менаџмента и менаџмента људских ресурса. Док
је кадровски менаџмент усмерен на ефикасно попуњавање радних места,
планирање и селекцију кадрова, менаџмент људских ресурса усмерен је
на развој пот реба запослених, поспешивању мотивације код запослених
и доброј организационој и радној атмосфери. „Послови везани за одељење
људских ресурса превазилазе делатност која се односи на селекцију ка
дрова, ангажман уметника на одређено или неодређено време, већ под
разумева и сврсисходно, темељно бављење професионалним профилима
људи, промену кадровске структуре” [Ristić 2020: 22]. Како наглашава
Зијада Рахимић у студији Менаџмент људских ресурса реч је о подручју
ист раживања и организовању знања усмереног на разумевање, предви
ђање и прилагођавање људског понашања и потенцијала у организацији.
Предмет истраживања менаџмента људских ресурса је дубоко укорењен
у социјалну стварност и праксу. Дакле, реч је о друштвеној науци [Rahimić
2010: 21] што је блиско друштвеним, а самим тим и променама у односу
према запошљавању уметника у позоришним организацијама.
Уколико бисмо могли да прикажемо доминантне облике радних од
носа и запошљавања у позориштима у Србији потребно је да дефинишемо
прво појам радног права. Радно право је наиме настало као самостална
грана права крајем двадесетог века, убрзо након првих законских интер
венција у свету радних односа. Промене су биле неопходне јер класично
уговорно право са најамном концепцијом радног односа и начелима јед
накости уговорених права страна и „равноправности њихових воља није
могло да обезбеди неопходну заштиту личности, физичког интег ритета
и достојанства радника. Тај талас државног интервенционизма био је скоп
чан са ограничењем предмета радног права на зависни, подређени рад,
док је као основи циљ ове гране одређена заштита запослених” [Шундерић и Ковачевић 2019: 26]. У радном праву, људски рад се класификује
на различите начине, при чему упечатљива разлика постоји између пла
ћеног рада и оног који се остварује добровољно, али без материјалне
надокнаде. У радном праву разлике постоје између подређеног и надре
ђеног, самосталног, независног и зависног рада. „Круг субјеката радноправ
не заштите се, стога равноправно ограничава на запослене, док се на рад
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независних радника примењују правила грађанског, пословног, или неке
друге гране права. Самозапослена лица, наиме, самoстално бирају сред
ства, начине и поступке који ће довести до наложеног циља, сносе ризик
своје активности и имају шансу за остварењем профита. Економска и
правна независност коју уживају неспојиве су са посебном заштитом,
каква се обезбеђује у корист запослених што се сматра довољним разло
гом за њихово изузимање из подручја радноправне заштите” [Шундерић
и Ковачевић 2019: 24]. У модерној држави радно право као самостална
правна дисциплина регулише све односе између запосленог и институ
ције док траје радни однос. Оно омогућава запосленом уметнику да пре
цизно зна која су његова права, обавезе, ограничења у остваривању истих,
али и које су обавезе институције према запосленом.
Радно право, настало као део грађанског права, које је указало на
слободу сваког човека да се развија и стекне самоостварење бавећи се
одређеном професијом, радећи. Оно уређује однос између институције и
уметника путем норми, као и услове настанка и престанка радног одно
са. „Ако посматрамо запослење као посебну врсту друштвено-економских
и својинских односа који настају из односа живог, текућег рада и капи
тала, морамо узети у обзир и његов правни статус процеса остваривања
радног односа. Са аспекта позитивног права, радни однос је добровољни
правни однос, који се остварује између запосленог и послодаваца, са пра
вима, обавезама и одговарајућим утврђеним законима, колективним уго
вором и другим актом” [Шундерић и Ковачевић 2019: 25]. У већини позо
ришних институција у Србији, „радни однос се остварује на неодређено
време и због тога се дефинише као базични, основни облик запошљава
ња. Основна одлика овог облика запошљавања је да није врменски огра
ничено. Овакву форму запошљавања можемо назвати и традиционалном
пошто поседује корене из времена када је држава била већински власник
великих фабрика и предузећа, те је дугорочним запослењем решавала
проблем незапослености [Милетић 2020: 85]. Како наглашава Сенад Јаша
ревић, стални радни однос био је основа економије 20. века и представљао
је основу радног права [Јашаревић 2013: 53]. Стално запослење је пропи
сано директивом Европске уније (1999/70/Е3), која прок ламује да рад на
неодређено време представља стандардни облик радног односа, који до
приноси квалитету живота појединца, чинећи га аутономним и слобод
ним делом друштвене заједнице. Стално запослење омогућава уметнику
економску сигурност, као и простор (сцену, добре услове које пружају
добро уређене зграде позоришта у Србији) за уметничко ист раживање,
напредовање. Међутим, у већини земаља света током прошлог века при
хваћена је и све више се у пракси користи „биполарна” концепција радног
односа, која подразумева „потписивање” двостраног радног односа из
међу запосленог и послодавца, који уговором утврђују међусобна права
и обавезе. Однос је подразумевао сталност радног односа као једну од
основних економских премиса, док су нестални облици рада предвиђени
за секундарно тржиште рада и мање значајне послове и делатности [Green
paper, 2006: 708]. Уметничке, па тиме и позоришне организације, подстак
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нуте брзим економским променама, кризама али и отвореним, конкурент
ским тржиштем, путовале су широм света и то с идејом ширења међусоб
не сарадње, као и стварања великог броја уметничких и организационих
мрежа.
У амбијент у хиперпродукција позоришта су пронашла начине да
задрже своје ансамбле (бриљантне глумце – носиоце репертоара) угово
рима о сталном запослењу, а уметнике који су значајни за развој инсти
туције, иновације, радикалније промене у естетском, пое тском, али и
комерцијалном смислу, ангаж ују уговором на одређено време. Радни
односи су спона између правне организације позоришта и њеног креди
билитета и достигнућа у јавности. Стога је релевантан пример односа
Бојана Ступице према глумцима Југословенског драмског позоришта
приликом његовог оснивања 1948. године, када је овај велики редитељ
наглашавао да поред велике сцене, глумцима треба омогућити да раде и
истражују у студијима који ће за њих представљати неку врсту уметнич
ког „уточишта”.
Разлози за почетак доминације радног односа на неодређено време
налазе се у „покушају да се повећа запосленост, тиме што би се повећао
број радних места, нарушавањем стабилности радног односа. Запослени
ангажовани на неодређено време губе законску, економску, али и соци
јалну заштиту, чиме постоји могућност да дође до „урушавања” њиховог
животног стандарда. Несигурност у погледу ангажовања и развоја про
фесије одражава се на мотивацију8. „Ангажовање на неодређено време
слаби заштиту на раду, утиче на достојанство запослених кадрова. По
следице могу бити изузетно негативне, при чему треба издвојити повећан
ниво раслојености становништва, социјалну изолацију као и социјалну
патологију (појаву болести зависности, професионално сагоревање, на
сиље на радном месту – мобинг, криминалне појаве, непотизам, друштвене
сукобе) [више у: Милетић 2020]. Значајне промене које су се догодиле на
плану брзе комуникације, напретка дигиталних комуникација, развој и
нових професија у уметничк им организацијама поп ут PR менаџера и
одељења односа са јавношћу, децентрализација културе довеле су крајем
прошлог и почетком 21. века до промена у облицима и заступљености
облика запошљавања, као и до промена правних приступа.
Нови обл иц и радн их односа именован и су као „атип ичн и” или
„флексибилни” односи рада. У флексибилне облике радних односа спа
дају: 1) Рад са непуним радним временом; 2) Рад на одређено време; 3)
Привремени и повремени послови; 4) Рад од куће или рад на даљину; 5)
Привремено уступање радника преко агенција; 6) „Квази-запошљавање”
које подразумева да се ради за одређеног послодавца; 7) Рад код посло
давца на трећину радног времена.
„Као алтернатива запошљавању за стално, појавило се запошљавање
на одређено време, које се теоретски заснива, када је реч о сезонским
пословима, на рад на одређеном пројекту, замени одсутног радника или
8

Видeти више у: [Torr ington i sar. 2004].
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повећању обима посла који траје извесно време. Запослени који ради на
одређено време поседује сва права из радног односа. Једина разлика је у
томе што су код њега она орочена на период трајања уговора о раду који
престаје да важи истеком времена на које је зак ључен. Замена одсутног
радника врши се у ситуацијама када ће стално запослено лице бити од
сутно за неки период (породиљско одсуство, одсуство ради неге детета,
обављање јавне функције, привремена спреченост за обављање послова
услед болести) и тада се запослени ангажује само до повратка одсутног
радника, или док одсутном раднику не престане радни однос” [Милетић
2020: 89]. Овакав концепт запошљавања омогућава позоришној институ
цији да селектује извођаче из различитих делова света или других позо
ришта, како би остварила иновативније позоришне форме, те унапреди
ла свој репертоар или било који сектор позоришта: уметнички, технички,
оперативни, маркетиншки. Запошљавање на неодређено време је одличан
начин да се уметнички или неуметнички кадар прилагоди процесу рада
у позоришту, али и да директор позоришта или редитељ, диригент или
кореог рафи као лидери увиде способности запослених и њихове могуће
доприносе. Најбољи ефекат запошљавања на неодређено време је да се
након периода ангажмана створи могућност за стално запослење уколи
ко институција има аутентичну пот ребу за новим кадровима.
Облик запошљавања који је врло чест у институционалном позори
шту у Србији је уговор о делу. Предмет уговора је извршење специфичних
и дефинисаних послова, који се посматрају као интелектуа лна делатност
или физички рад. Особеност овог облика запошљавања је да он вреднује
исход, коначни резултат, дело, а не сâм процес рада и према тој чињени
ци се и одређује вредност оваквог уговора. Уговором о делу у позоришту
најчешће се ангажују редитељи који треба да реа лизују представу, сце
ног рафи, костимог рафи, кореог рафи, балетске и оперске звезде, које го
стују на домаћим сценама. Уговор о делу се потписује и са композитором,
свим ауторима представе који нису стално запослени у организацији.
„Друга врста уговора карактеристична за хонорарно запошљавање је Уго
вор о обављању привремених и повремених послова. Ова врста радног
ангажовања такође не подразумева радни однос, већ се између органи
зације и запосленог зак ључује посебан уговор о обављању привремених
и повремених послова, а под њим се подразумевају они послови који
трају краћи временски период и због којих није целисходно ’потписива
ти’ уговор о раду на одређено време. Уговор о обављању привремених и
повремених послова се зак ључ ује најд уже на 120 радних дана у ток у
једне календарске године. Послови који се њима уговарају не морају би
ти из домена основне делатности послодавца, али морају бити повезани
са процесом рада директно или индиректно” [Милетић 2020: 96].
Не треба заборавити да независно од врсте уговора које запослени
потписују у организацији, најјачи уговор је „психолошки споразум” из
мећу уметника и организације [Torrington i sar. 2004: 265]. У мањим по
зоришним организацијама уговор не мора бити потписан, усмени договор,
одговорност и жеља да се допринесе организацији, позоришту или да се
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човек искаже кроз одређени креативни ангажман, много су јачи покре
тачи и мотиватори од заснивања радног односа и загарантоване плате.
Велика и дугот рајна криза која је изазвана спољашњим, ванредним
околностима, у које још спадају природне катастрофе и временске непо
годе, довела је до врло неповољног положаја ангажованих уметника на
одређено време (ауторским уговорима). Многи су остали без ангажмана
у представама услед отказивања и смањене продукције и почели су да
раде у другим медијима – телевизији и филму – чија продукција бележи
значајан раст управо у време пандемије изазване вирусом короне. Дакле,
позоришта у Србији нашла су се у неповољном амбијенту, где треба да
делују у складу за законитостима кризног менаџмента који подразумева
брзу адаптибилност у односу на спољне околности, али и брзе промене
унутар институције у складу са ситуацијом, као и коришћење креативних
жаришта организације.9 Ванредне околности у којима позоришта данас
раде указале су да су им пот ребна одељења из области људских ресурса
која би бринула о запосленима, развијала њихову каријеру и омогућила
стручно и психолошко саветовање у тренуцима кризе и „слабости” умет
ника или било ког запосленог. С друге стране показале су се све слабости
запошљавања на неодређено време. „У трећем делу Зелене књиге наводи
се да правни оквири који подразумевају одржање стандардног радног
односа нису довољно широки и не пружају довољно подстицаја у сталном
радном односу који тежи да омогући већу флексибилност у раду. Резолу
ција ЕУ о модернизацији радног односа из 2007. године изражава, снажно
неслагање са аналитичким оквиром представљеним у Зеленој књизи. У
том документу приоритет се даје сталном запослењу, сада и убудуће, јер
’једино оно пружа адекватну социјалну и здравствену заштиту и омогу
ћава да фундаментална права лица која раде буду осигурана’” [Јашаревић
2015: 1057]. Запош љавање на неод ређено време омог ућава сиг урност
уметницима у позоришту правно штитећи осетљиве групе становништва
с правом на рад: женски пол, мањинске групе, радноспособно становни
штво преко педесет година (код последње групе изазвао би стрес, неизве
сност и тешко проналажење друге позиције у позориштима у Србији).
Иако уметници желе константан напредак, истраживања у својој про
фесији, гостовања у другим позориштима и срединама, у највећем про
центу одлучују се за ангажовање на неодређено време – показују ставови
и одговори глумаца, балетских играча и оперских извођача у три позо
ришта: Народном позоришту у Беог раду, Српском народном позоришту
у Новом Саду и Позоришту на Теразијама у Беог раду.10 На питање да ли
подржавају запошљавање за стално или на максимум од три године нај
већи проценат испитаника (65%) одговорио је да би за њих било најбоље
да буду стално запослени, док 35% испитаника смат ра да је најадекват
нији облик запошљавања „потписивање” уговора на неодређено време у
периоду од три године. Увидом у профил испитаника који су нагласили
Видети више у: [Dragićević Šešić i Dragojević 2005].
Ово емпиријско ист раж ивање за пот ребе свог доктората спровео је Вук Милетић,
прод уцент и менаџер у култ ури и уметности [Милетић 2020].
9

10
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да је за њих најприхватљивије да буду ангажовани на „три године” може
мо да уочимо и њихово објективно сагледавање позиције колега који већ
имају дугогодишњи стаж у позоришту и који више немају толико при
лика да се „појављују” на сцени, а за које је најбоље да буду запослени
на неодређено време. На питање, да ли су осетили разлику у квалитету
живота након промене облика запошљавања и преласка са радног односа
на неодређено време на стално запослење, 36% испитаника је одговорило
да није осетило разлику, док је код 64% испитаника разлика у квалитету
живота била приметна. Од укупног броја испитаника, 13% је осетило ми
нималну промену у квалитету живота и животном стандарду, док је 44%
осетило разлике у стилу живота у само појединим аспектима, док је 43%
испитаника указало да је стално запослење умногоме на боље променило
њихов начин живота. Уметници су промену облика радног односа опи
сали као процес у коме долази до смањеног стреса, стицање могућности
да подигн у кредит итд. Успостављањем сталног запослења уметници
остварују редовне приходе, као и услове за планирање породице. Стално
запослење уметницима омогућава осамостаљивање и одвајање од роди
теља у високо развијеним земљама Западне Европе и Северне Америке,
што је значајан показатељ зрелости, еманципације и нап ретка једног
неолибералног капиталистичког друштва.
Иако стални радни однос, поготово код младих глумаца и извођача
дел ује недовољно изазовно и не омог ућава, на први поглед, развој на
плану улога и комуникације са другим заједницама, ова „слабост” стал
ног радног односа лако је савладива уколико позоришне институције ко
ристе достигнућа менаџмента људских ресурса и дугорочно и стратешки
планирају и реализују програме гостовања значајних редитеља, кореогра
фа, играча и драматурга који би одржали радионице и своја специфична,
врло специјализована знања пренели колегама из позоришта.
Пројекти Креативне Европе који се реа лизују и у Србији омогућава
ју свим уметницима, студентима и стручњацима из области извођачких
уметности да посећују предавања, семинаре и едукације које се реа ли
зују током трајања пројекта. Тако су ове године баш у „ванредним” окол
ностима, Креативна Европа и уметничка организација „Мото” покренули
и реализовали пројекат Opera, Past, Prezent, Perfekt. Пројекат је замишљен
као облик подршке младим оперским уметницима, играчима, инстру
менталистима, певачима и редитељима. Значај ове иницијативе видимо
и у томе што ће поред усавршавања и стицања нових знања, уметницима
бити омогућен увид у начине рада других европских оперских средина.
Добијајући информације о постојању других оперских институција, умет
ници ће моћи да да контактирају оперске институције и трупе које су део
пројекта у циљу повезивања, умрежавања, и организовања гостовања од
стране управа позоришта у Србији. Свак и облик прог рама едукације,11
11
Подсет имо да је гостовање кореог рафа Чета Вокера (Chet Walker), учен ика Боба
Фоса (Bob Fosse) унапредило продукције Позоришта на Теразијама, играчку технику и стил
извођења у представама Чикаго и Кабаре.
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одржавања мастер класа, предавање познатог редитеља, или упознавање
ансамбла са техникама и естетиком извођачке уметности из друге зајед
нице или другачијег приступа отвара простор за нове идеје, интерактив
ност и иновације чиме се превазилази немогућност напредовања и умет
ничког развоја код уметника који су стално запослени.
ЗАК ЉУЧАК
Успостављање модела радног односа, који би задовољио пот ребе
уметника за стабилношћу и напредовањем, и финасијске, кадровске и
прог рамске пот ребе институционалног, субвенционисаног и репертоар
ског позоришта, врло је сложен задатак и посебан изазов директора орга
низација, оснивача, али и надлежних – министарства и државе, који ин
струментима културне политике, првенствено законима и прописима,
уређују односе и облике ангажовања запослених у организацији. У Србији
институционално позориште запошљава уметнике и сараднике на одре
ђено, али и на неодређено време. Сужено уметничко тржиште, смањена
продукција представа, која је условљена смањењем буџетских средстава
која позоришта добијају за реа лизацију продукције, пројекта – предста
ве (само 20% од укупних трошкова потребних за покривање целокупних
трошкова представе), али и криза узрокована пандемијом корона-вируса
која је довела до обуставе извођења представа током неколико месеци у
2020. години и немогућност потписивања и продужавање ауторских уго
вора са спољним сарадницима, довело је до врло неизвесне ситуације за
будући опстанак позоришта. Она директно погађа статус уметника који
се не налазе у сталном радном односу.
Иако је држава у неколико наврата помагала самосталне уметнике
(отписом пореза и камата на неуплаћене пореске доприносе и доприносе
за здравствено и социјално осигурање), они су остали егзистенцијално
угрожени и незаштићени. А услед специфичних и драматичних околно
сти онемогућено им је да раде. Имајући све наведено у виду можемо да
закључимо да позоришта, уз сарадњу са ресорним министарством, треба
да подржава запошљавање на неодређено време, јер тим обликом запо
шљавања задржава у ансамблу своје најстарије чланове, док би другим
алтернативним прог рамима, који нису део репертоара цент ралних и ве
ликих сцена, помагали да се млади глумци, музичари и балетски играчи
уметнички остваре. Прецизно дефинисање права и обавеза струковних
удружења и заштита социјалних права самосталних уметника омогућила
би њихов хуманији и стабилнији положај у заједници. Доношење Закона
о позоришту с прецизном категоризацијом позоришта у Србији и обаве
зама струковних удружења, која би сада преузела већу одговорност и оба
везе за усмеравање каријере самосталних уметника, довело би до стабили
зације тржишта уметности и могућности формирања различитих облика
радних односа, што би позориште, али и све друге сегменте извиђачких
уметности учинило иновативнијим и разноврснијим.
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SUMMARY: The main goal of the paper is to investigate the forms of labor relations
in instit utional, subsidized theat res in Serbia. Given the social and economic crises, and
today signif icant changes in the lifestyles of citizens of the world caused by the Corona
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vir us pandemic, theat re instit utions had to adapt to new market demands. Reduced pro
duction, inability to play large ensemble performances, problems in paying copyright
cont racts are some of the feat ures of the work of theat re organizations. Having these tur
bulent circumstances, the subject of the paper should determine the inf luence of social
circumstances on the formation of working relations in instit utional theat res in Serbia.
The paper will look at labor relations in the context of transitional cult ural policy and the
impact of the environment on def ining the most optimal form of employment that should
meet the needs of the state, city, municipality, as founders and financiers of the theat re
organization, the needs of artists who strive for permanent employment that will provide
them with existential secur ity while providing them with an opport un ity for artistic
growth. By re-examining and analyzing the existing models of labor relations, the basic
hypothesis we want to prove in the paper is that permanent employment and achieving
permanent employment is the best solution for hiring artists in instit utional theat re. In
order to fulfill the set goals and prove the hypothesis, the paper will use theor etical research
in the field of human resources management (Rahimic, Torrington, Hall, Taylor), labor
law, cultural policy (Đukić), cultural studies (Klajić, Ristić, Đorđević) as well as the case
studies of form of employment in national theat res in the region. The paper also presents
an empirical research that dealt with the impact the different forms of employment have on
artists. The research shows that the establishment of a permanent employment relationship
is of greater benef it to artist.
KEYWORDS: labour relations, employment cont ract, artist, instit utional theat re,
employment security
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САЖЕТАК: Дебате поводом евентуалног опорезивања шунд садржаја
и „враћања пореза на шунд” из периода бивше Социјалистичке Федератив
не Републике Југославије, на сваких неколико година отварају се у домаћем
јавном медијском простору. Како би се јасније уочили домети таквих пред
лога и дебата, у раду се пружа осврт на различита поимања шунда и кича
у хуманистици, указује се на прожимања културне и пореске политике у
контексту савремених јавних политика и пружа се историјскоправни пре
глед и оцена „пореза на шунд” из периода социјалистичке Југославије. Циљ
је да се интердисциплинарном аналитичком апарат уром и коришћењем
компаративног, историјског, индуктивног и дескриптивног метода, расве
тле највид љивији теоријски проблеми и пок уша одговорити на питања
формулације и мог уће операционализације „пореза на шунд”.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: порез, шунд, кич, пореска политика, културна по
литика

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
„Упропастиш фабрику. То није шунд. Упропастиш породицу. Засви
њиш. То није шунд. Упропастиш све у шта верујеш и то није шунд.” Про
шло је више од пола века од осврта Мирослава Антића [1969: 9], тада ко
лумнисте новосадског Дневника, на позиве самоуправних посленика на
„борбу против шунда” кроз опорезивање, а његове речи не губе на реле
вантности. Дебате поводом евентуа лног опорезивања шунд садржаја и
„враћања пореза на шунд” из периода бивше Социјалистичке Федератив
не Републике Југославије, које се на сваких неколико година отварају у до
маћем јавном медијском простору, неретко изгледају само као последице
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сензационалистичког усмеравања пажње представника тзв. седме силе
на ово питање као друштвено значајно,1 а редовно се покрећу због директ
них иницијатива за увођење оваквог пореског облика у наш правни си
стем – било од стране политичких активиста2 и других јавних радника
[Matović 2013b], било од стране представника званичних културних уста
нова3. У недостатку неког прецизнијег циљања пореског објекта, овакви
захтеви претежно су управљени према ријалити-шоу програмима, а обра
злажу се потребом да се обезбеде допунски, дестинирани приходи, путем
којих би се финансирали непрофитабилни култ урни производи, као и
другим нефискалним разлозима4, најчешће услед уверења о урушавању
свих вредности у српском друштву.5 Заговорници идеје опорезивања
предлажу проширење надлежности постојећих независних регулаторних
тела [RTS, 2015] или формирањe посебних стручних тела,6 која би била
задужена за одлучивање о томе шта би се међу медијским садржајима
требало подвести под појам шунда.
Критичари оваквих предлога, пак, најчешће указују на проблем ле
гитимитета процењивача шунда и немогућност проналажења јасних па
раметара за једно такво процењивање [Ćuk i dr. 2010], висину трошкова
који би с таквим административним радњама били скопчани [Dnevnik
1
Као индикативан приказ оваквог стања могли би послужити текстови настали након
објављивања једног чланка у заг ребачком Jutarnjem listu [Dragaš 2013] о укидању тзв. нулте
стопе ПДВ-а за поједине категорије култ урних сад ржаја у Хрватској, 2013. године. Наиме,
аутор је у наслову и делу текста наведене нормативне промене у систему ПДВ-а у Хрватској
дословно само упоредио са последицама пореза на промет из периода бивше СФРЈ, коло
квијално називаним „порезом на шунд”, наводећи, притом, на два места, свој утисак – „нове
мјере као соц ијал ис тичк и „порез на шунд” [ibid]. Услед ила је, зат им, серија објав љен их
текс тов а у домаћ им мед ијима, којима се „пор ез на шунд” трет ирао као правн и новум у
пореском систем у Хрватске [Tanjug, 2013] и постављала питања – „хоће ли Србија следити
пример из комшил ука и размислити о увођењу пореза на шунд?” [Teleg raf, 2013], односно,
„хоће ли Србија следити пример из окружења и опорезивањем помоћ и уметност?” [Matović
2013a].
2
На „опорезивање шунда прог ресивном пореском политиком” позивао је, као пред
ставник Демок ратске странке Србије, 2010. године Синиша Ковачевић [Stanić i Mitić 2010],
а сличне предлоге пружала је тада и његова страначка колегиница, Александ ра Слађана
Милошевић [RTS, 2010]. Такође, опорезивање „прод укције кича и шунда” могло се наћ и и
као „решење одрж ивог финансирања култ уре” у прог рам у Зелене странке [2014], а слично
решење предлагао је и Мирослав Алексић, потп редседник Народне странке [Tomić 2019].
3
Директор Култ урног цент ра Новог Сада, Бојан Панаотовић, предлагао је, тако, у
отвореном писму јавности [2015], „драстично опорезивање штетних медијских сад ржаја у
којима доминирају тзв. ријалити прог рами”. Његов „апел” подржали су, тада, и многи јавни
радници [Танјуг, 2015].
4
Нефискални циљеви опорезивања побудили су једног од иницијатора да опорезива
ње шунда упореди са акцизним опорезивањем производа дуванске инд устрије и предлож и
сличне натписе на малим екранима као и на цигаретама – „гледање овак вих прог рама иза
зива деструкцију, негативно образовање, антикулт уру и не води нас ка добру” [Vojvođanski
dnevnik RTV, 2015].
5
Стога се међу иницијативама мог у чути и изјаве да је опорезивање шунд-сад ржаја
„једини начин да држава одбрани своје грађане” [Matović 2013b].
6
Поп ут посебне „комисије против шунда” [B92, 2015], „Високог савета за култ уру и
медије” [Matović 2013b], или „комисије стручњака и политичк их чинилаца” која би била
именована од стране интерм ин истарског тела „за реформ у целог система шоу-бизниса”
[Marinković 2010].
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N1, 2015], али и сврсисходност оваквих предлога у условима економије
слободног тржишта и парадигме потрошачког суверенитета [Stamenković
2010]. Такође, поједини од њих упућују и на могуће злоупот ребе власти
и њима блиских културних посленика [Kišjuhas 2010], подсећају на про
мену важећих естетских постулата у популарној култури кроз историју,7
а неки оштрицу своје критике управљају према извесности заговараних
нефискалних циљева и читав предложени концепт оцењују бесмисленим.8
Носиоци извршне власти нису се одредили поводом оваквих пред
лога.9 Слично би се, донек ле, могло рећи и за посленике шире нау чне
области јавних финансија и финансијског права, јер недостају научни и
стручни радови на ову тему. Изузетком се чине два прегледна нау чна
рада [Hrustić 2017; Хрустић 2018], чија ауторка донекле прихвата мишље
ње заговорника „пореза на шунд”, истичући да „демократско друштво
не треба да забрањује шунд дела, али би требало да пропише јасна пра
вила под којима се то може учинити, чији је саставни део и одговарајућа
пореска политика” [Hrustić 2017: 25]. С тим у вези, она износи и мишље
ње да би так ви „додатни извори пореских прихода кроз опорезивање
шунда омогућили (...) држави да боље планира дугорочни културни раз
вој” [Hrustić 2017: 25; Хрустић 2018: 143], те оцењује неопходним „да се
оформе политички независна стручна тела компетентна за поједине обла
сти културе и медија, која би утврђивала шта је шунд” [Hrustić 2017: 26].
Сходно томе и предлаже акцизе као најпогоднији порески облик, „и то
изражене у процентуа лном износу на основицу новчане вредности дела
шунда, али и рек лама које се појављују у таблоидима или шунд ТВ про
грамима и информативним емисијама” [Hrustić 2017: 29].
Како би се јасније уочили домети оваквих предлога и дебата, кори
сно би било осврнути се на различита поимања шунда и кича у хумани
стици, указати на прожимања културне и пореске политике у контексту
савремен их јавн их пол ит ика и пруж ит и историјскоп равн и преглед и
оцен у „пореза на шунд” из периода социјалистичке Југославије. Циљ
је, дак ле, да се интердисцип линарном аналитичком апарат уром и ко
риш ћењем компаративног, историјског, инд уктивног и дескриптивног
метода, иоле расветле највидљивији теоријски проблеми и покуша одго
ворити на питања формулације и могуће операционализације „пореза на
шунд”.
Подсећа се на бројне примере који указују да „данашњи кич може бити сут рашња
уметност” и куриозитет да је била „као шунд опорезована и плоча Sgt. Peppers Lonely Hearts
Club Band, извесних The Beatles” [Kišjuhas 2010].
8
Тако, примера ради, музичар Зоран Костић Цане поставља питање: „Како народ сам
себе да опорезује, како куче само себе да уједе? То је батина са два краја. Не може шунд про
тив шунда. Не бих да причам о томе ко треба прво да плати порез, и ја за неког могу да будем
шунд” [Politika, 2010].
9
На питања новинара о мог ућем увођењу тзв. пореза на шунд, надлежни у Министар
ству културе, „отказали су разговор на ову тему” [Dnevnik N1, 2015], док је премијерка Срби
је, Ана Брнабић, нагласила да „то није питање за њу, јер није ни довољно стручна, нити има
довољно података и анализа ʼзаʼ и ʼпротивʼ да би так ву одл ук у донела” [Politika, 2018].
7

264
ПОИМАЊЕ ШУНДА И КИЧА
Премда се у нашем свакодневном говору термин шунд10 одавно усто
личио као негативно конотиран означитељ разних производа популарне
култ уре, ретк и су они аутори који се усуђују да пон уде как ву нау чн у
дефиницију шунда.11 Поједини га, тако, посмат рају као архаичан и псе
удонаучни „појам једне германске, аустроугарске ʼK und Kʼ културе из
средине 19. века” [Mandić 1975: 395], други га, у немогућности пружања
јасне дефиниције, упоређују са правним системом и наглашавају одржа
вање друштвеног status quo-а као његове суштинске карактеристике [Va
radi 1976: 21], а неки се задовољавају посмат рањем шунда „као незграп
не форме кича у којој је стереотип тривијализован” [Петровић 2006: 10],
и то не само у контексту тзв. тривијалне књижевности или паралитера
туре, која је дуго представљала његов основни def iniens.12 Каткад се „чак
и у релевантним теоријским студијама изједначава (...) смисао кича и
шунда” [Božović 2009: 4], што додатно компликује прецизније одређење
овог појма као научно утемељеног.
Међутим, ни „одређивање суштине кича није ништа лакше него де
финисање уметности” [Gic 1972: 131]. Мултидимензионалност овог појма
одавно превазилази сва његова модернистичка одређења са префиксима
неоригиналности, површности, дилетантизма, конвенционалности и вул
гарности у естетском смислу, па би се и овде један покушај дефинисања
чинио веома незахвалним процесом, ако ни због чега другог, а оно стога
што се кич дȃ промат рати не само као естетска, већ и као једна социоло
шка, аксиолошка и ант рополошка категорија.
Условно посматрано, „једна творевина је утолико више кич уколико
је: утилитарнија и пружа веће и трен утно задовољство, која служи за
једнократну упот ребу и која је популарна; уколико забавља и релаксира
човеков дух и чула а да при томе не замара – не води у дубину нити уз
носи, најзад, која је комерцијална, има масовног пот рошача” [Петровић
2006: 75]. Кич превасходно доноси уживаоцу „функцију задовољства,
или, боље речено, спонтаности у задовољству која је страна идеји тран
сцендентне лепоте или ружноће” [Mol 1973: 98].
Основна препрека јасној идентификацији кича је релативна димен
зија укуса као једне психолошко-естетичке категорије која подразумева
„ону индивидуа лну и колективну предиспозицију за рецепцију и вред
новање уметничких дела као успелих или неуспелих у својим амбицијама”
Шунд, -а, м [нем. Schund (literatur), према: Schund – отпадак, шкарт] 1. лоша, безвред
на роба, бофл. 2. ум. дела без правих и трајних уметничких вредности, настала повлађивањем
јевтином акт уелном укусу [Клајн и др. 2006: 2490].
11
Изузетак: аутори Брацо Ковачевић и Миод раг Ромић, који, у моног рафији Умјет
ност, кич и шунд, наводе да се под овим појмом „подразумијева (...) изостанак култ урне и
уметн ичке вриједности и аутохтоности која се више односи на литерат уру (безвриједна
књижевност, безвриједно дјело, ʼжута штампаʼ, ʼтрач штампаʼ и слично)” [2012: 53].
12
Стога су се аутори многобројних радова који третирају појам шунда, уместо дефиниса
ња, најчешће само опредељивали за анализу структурних карактеристика дела тзв. тривијалне
књижевности [Jovičić 1970], или, пак, прихватали енциклопедијска тумачења шунда као фор
ме кича у књижевности [Kult urno-prosvetna zajednica Vojvodine, 1972: 394; Janežić 1972: 73].
10
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[Radojičić 1997: 98]. Одређено културно добро имаће, тако, различиту ин
терпретацију, употребу и тумачење од стране различитих реципијената.
У вези с тим проблемом, Жак Штернберг (Jacques Sternberg) је истицао: „Ако
имате времена напретек и ако хоћете да за себе проверите колико је кич
субјективан, играјте се игре кича, не-кича, супер-кича или анти-кича са
својим пријатељима. Изненадићете се” [према: Глушчевић 1990: 14].
Кич се, такође, може посмат рати и као универзалан људски однос
који се у сфери уметности само опредмећује и најјасније види. Абрахам
Мол (Abraham Moles) је, тако, истицао да је „човек мерило према којем је
кич створен” [1973: 59], а Лудвиг Гиц (Ludwig Giesz) да „не постоји само
кичерска квази-уметност, већ и кичерско понашање, самодоживљавање,
укратко, живот у знаку кича” [1990: 113]. Кич, тако, можемо означити
истовремено и као став и као однос [Lukić i dr. 1982: 266]. Следствено
томе, могли бисмо доћи и до још једног проблема при идентификацији
кича. Наиме, и ставови и односи су поприлично субјективног карактера,
попут наведених естетских преференција. Они су променљиве и врло
неподесне категорије за мерење. Таква „мерења” би нас, већ, могла одве
сти у предворје етике, а, узг ред, не заборавимо, и сам морал често може
бити временски променљива категорија.13 Другим речима, ако узмемо
да кич није само „манипулација вредностима на релацији естетски допа
дљивог између субјекта и објекта” [Глушчевић 1990: 22], односно, апстра
хујемо ли естетску компоненту и прихватимо ли шире посматрање кича
као социјалне конструкције и доживљавања – кичерску и „шунд” ети
кету могли бисмо „налепити” различитим процесима и понашањима у
бројним сферама друштвеног живота – од берзанског пословања до по
литике.14 А и један такав суд би, опет, зависио од индивидуа лне перцеп
ције и личног етичког оквира. На концу, било да појму кича приђемо са
становишта историчара уметности и посматрамо као такве оне творевине
које се „ките перјем других искустава и без ограда продају као уметност”
[Еко 2007: 404], или, пак, прихватимо наратив да је кич више однос човека
и ствари, односно да кича нема без „кич-човека” – тек, тамо где је тржиште
– ту ћемо пронаћи и кич.
КУЛТУРНА ПОЛИТИК А И ОПОРЕЗИВАЊЕ
У сфери пореске политике, неолиберализам почива на идеји да се
улога пореза што је могуће више ограничи на ниво инструмента путем
којег држава остварује претежно фискалне циљеве. Другим речима, по
рези се „као инструменти нефискалне политике користе све мање, а у
13
У том смислу нам може, као подсећање, послуж ити и егземп лар из првог уџбеника
Социологије Радомира Лукића, који је био намењен студентима Правног факултета: „Тако, на
пример, оно што је у примитивној заједници добро – убијати старе људе – сад је рђаво; ста
вљање сопствене жене госту на расположење, некад је било добро, сад је зло...” [1962: 268].
14
Штавише, термин „политичк и кич” дуго се користи у друштвено-хуманистичк им
дискусијама, било као „форма култ урне анестезије” [Lugg 1998: 3], било као „привид поли
тичког који има за циљ да маскира истин у, замагли стварност и задовољи парцијалне инте
ресе појединаца или група на власти” [Božilović 2013: 29].
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теорији се све снажније истиче, те у пракси спроводи, опредељење према
којем порезе треба користити као инструменте у првом реду фискалне
политике” [Jelčić 1998: 184]. Па ипак, и поред оваквих тенденција, у савре
меним политичким системима, пореска политика је често у функцији
остваривања циљева других јавних политика – како здравствене, демо
графске, еколошке, тако и културне. Но, овакви ванфискални, односно
екст рафискални циљеви и задаци, претеж но сe имп лементирају кроз
акцизно опорезивање, различите пореске подстицаје и олакшице, таксе
и накнаде, а не кроз увођење нових пореских облика.
Увођење и примену акциза често прати и аргументација предлагача
да се пот рошачи на тај начин одвраћају од коришћења неких производа
(попут цигарета, алкохола, луксузних производа и сл.), или да се дести
мулишу одређена понашања супротна јавном интересу (попут загађења
животне средине). Међутим, иако је њихов нефискални утицај неоспоран,
у практичној буџетској политици неретко се много више вреднује њихов
фискални значај и пот реба подмиривања увећаних јавних расхода, него
њихова здравствена, еколошка или социјалнополитичка ефикасност.15
Мере пореске политике кроз које се остварују и културно-политич
ки циљеви углавном су усмерене на „охрабривање приватних донатора
за помагање уметности или на различита пореска ослобођења за квали
фиковане уметнике и уметничке организације” [Throsby 2010: 73]. С јед
не стране, такве олакшице и подстицаји стимулишу донације и добро
чино делање приватног сектора, односно, „такав систем мобилише при
ватну подршку за уметност и доноси финансијске ресурсе оном сектору
који такве ресурсе иначе не би добио” [Throsby 2010: 74]. С друге стране,
оваква подршка образлаже се и чињеницом да се тако „одл учивање о
томе кога и шта треба субвенционисати ефективно преноси са бирократa и политичара на много већи број појединаца...” [Throsby 2010: 74].
Својеврсна подршка културном развоју постиже се и посебним по
реским погодностима и ослобођењима која се односе на порез на додату
вредност или порез на промет, а која своју примену налазе у готово свим
пореским системима данашњице. На овај начин, остварује се корист и на
страни произвођача, и на страни потрошача различитих културних про
извода и/или услуга. Међутим, да ли ће и заиста доћи до остварења циље
ва културне политике овим путем – зависиће, пре свега, од еластичности
цена, односно од тога да ли ће ценовни ефекти променити понашање
потрошача у жељеном смеру. Стога поједини аутори увиђају да највећи про
блем креаторима политика представља управо то што су „обавезни да се
ослањају на свој суд и веру, чешће него на способност да предвиде пона
шање непредвидљиве јавности” [Throsby 2010: 80]. Слично би, дакако,
15
Барбара Јелчић је, тако, наводила пример да је „повећање порезних стопа, односно
порезног оптерећења при опорезивању цигарета, вина, пива, алкохолних пића у мног им
државама усмјерено на повећање јавних прихода од тих извора, а не на смањење пот рошње
тих производа” [2001: 349], а Гордана Илић-Попов да „министри финансија преферирају еко
лошке порезе имајућ и у вид у да они представљају, иако не много издашан, (...) ипак рела
тивно стабилан извор јавних прихода” [2000: 75].
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било и у случају увођења неког облика „пореза на шунд”, када би се такав
пример могао пронаћи у упоредноправној пракси.
ОПОРЕЗИВАЊЕ „ШУНДА” У ДОБА БИВШЕ СФРЈ
Својеврсно препознавање проблема од стране државног апарата уо
чило се већ кроз организовање Конг реса културне акције у Крагујевцу
1971. године,16 с циљем „да се што пре Србија ослободи културне заоста
лости и (...) сврста у ред културно развијених друштава” [Гончин 1971: 15].
Међутим, иако је овај скуп био „представљан јавности као посебан облик
културне револуције” [Hofman 2013: 295] и био перципиран као „непо
средни подстицај за доношење закона о опорезивању „шунда” [Гаварић
1974: 47], са дистанце од готово пола века, могло би се рећи да није имао
већ их практичних домета,17 а у јавности је највише остао упамћен по
протесту „против шунда” крагујевачких гимназијалаца, који су, испред
градске дворане „Шумадија”, првог дана Конг реса на импровизованој
ломачи спаљивали забавне часописе и крими-романе.18
„Закон против шунда” представља несрећно изабран колоквијалан
назив19 за Закон о изменама и допунама Закона о републичком порезу на
промет робе на мало СР Србије из 1971. године [Службени гласник СРС,
51/71]. Између осталог, овим законским актом је утврђена пореска стопа
од 31,5% на промет свих књига, брошура, новина, часописа и друге пе
риодичне информативне и стручне штампе [чл. 1а, ст. 1], предвиђено
пореско ослобођење за оне производе из ове групе „од посебне друштве
не и култ урне вредности”, а оцена о томе који се производи смат рају
таквим – стављена у надлежност републичког органа управе надлежног
за послове културе [чл. 1а, ст. 2].
Неколико месеци након доношења наведеног акта, донет је и Правил
ник о утврђивању књига, брошура, новина, часописа и друге периодичне
информативне и стручне штампе које су од посебне друштвене и културне
вредности [Службени гласник СРС, 26/72]. Таксативно су биле наведене такве
категорије издања, конкретизовани називи појединих, а, као саставни део
акта, додат је и списак ОУР-а (тадашњих издавачк их предузећа) чија се
издања сматрају издањима од посебне друштвене и културне вредности.20
16
Поједини учесници дебате су наглашавали и да „ово друштво мора да користи ад
министративне мере, а у борби против шунда и кича нису нехумане и административнопореске мере, које ће олакшати пут идејним напорима истинским култ урним вредностима”
[Џакулин 1971: 281].
17
Видети више: [Vučetić 2016: 76–109].
18
Видети: [Шунд на ломачи, 1971: 8; Luković 1989: 215].
19
У есејима и нау чним радовима који делом третирају ову тем у неретко се може наћ и
пог решно наведен назив законског текста – поп ут „Закона о опорезивању књига, новина и
других публикација” [Senjković 2008: 78; Popović i dr. 1975: 405], или, пак, пог решан избор
самог законског текста – попут навођења савезног „Закона о опорезивању производа и услу
га у промет у” из 1972. године у смислу „закона који је ступио на снаг у прво у ужој Србији”
[Janjetović 2010: 44].
20
Куриозитетом се чини то да је међу таксат ивно наведеним издањима од посебне
друштвене и културне вредности место нашла и Звездина ревија, издавача ФК „Црвена звезда”
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Правилник је био „постављен тако да се може стално мењати и допуња
вати, како новим издањима, тако и уношењем оних издања која су била
опорезована, уколико су променила карактер у позитивном смислу, као
и брисањем уколико су нека издања своју концепцију променила у нега
тивном смислу” [Гаварић 1974: 50].
У јавном простору се и тада указивало да овакве мере представљају
„акт финансијске власти која се јавља у нечем што јој није посао” [Kul
turno-prosvetna zajednica Vojvodine, 1972: 392], али су оне биле прихваће
не од стране одређеног броја културних посленика уз образложења која
су била слична оним аргументима савремених заговорника опорезивања
шунда који оправдавају овакво опорезивање духовних творевина попут
луксузних производа и алкохолних пића [Kult urno-prosvetna zajednica
Vojvodine, 1972: 392]. Но, највећи изазов који се јављао у практичној опе
рационализацији ових мера управо је и био проблем недовољно преци
зних критеријума за разг раничење вредног у духовним творевинама.
Тако су, примера ради, чланови комисије Републичког секретаријата за
културу Србије у свом раду имали несугласице око критеријума на осно
ву којих би се одредило која дела представљају остварења „од посебне
друштвене вредности”, па је било објављено да су „после двочасовне
полемике, чланови комисије (...) ипак одустали од покушаја дефинисања,
одлучивши да убудуће одлуке доносе на основу личног суда” [О шунду
– према слободном уверењу, 1972: 8].
Пошто је ступањем на снагу савезног Закона о опорезивању произ
вода и услуга у промету [Службени лист СФРЈ, бр. 33/72], 1972. године
дошло до новог раздобља у материји опорезивања промета производа и
услуга, крајем исте године на нивоу СР Србије донет је Закон о посебном
републичком порезу на промет производа и услуга у промету [Службени
гласник СРС, бр. 53/72]. Ступањем на снагу овог закона престала су да
важе поменута решења у погледу регулисања пореза на промет робе на
мало (чл. 13), али је намера законодавца остала иста. Наиме, и овим за
конским текстом била је предвиђена пореска стопа од 31,5% на промет
различитих писаних издања, као и пореско ослобођење за поједине ка
тегорије издања (књига, брошура и других публикација), с том разликом
што је, овога пута, било нап уштено номотехничко решење у поглед у
категорије „посебне друштвене и културне вредности”, већ је било про
писано пореско ослобођење за одређена издања из области науке, умет
ности, културе, образовања и васпитања – а мишљење о томе да ли jе у
питању овакав производ, у сваком случају in concreto, дужан је био при
бавити издавач од реп убличког, односно пок рајинског органа управе
надлежног за послове култ уре пре стављања тих производа у промет
(тарифни бр. 5).
Иако су поједини културни посленици тада писали да ће Србија „ући
у повијест естетике, етике, социологије и законодавства, итд, јер је прва
[чл. 3, ст. 1, тач. 16], а каснијим изменама и доп унама Правилника [Службени гласник СРС,
бр. 30/72] и издање Никад робом [чл. 2, ст. 2, тач. 58], како се називала стрип-ревија у којој
су излазили стрипови о јунацима Мирк у и Славк у.
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решила питање – шта је то шунд” [Лукач 1972: 19] – са таквим оценама
(као и оним данашњим које се позивају на „порез на шунд у бившој СФРЈ”)
не би се ваљало слож ити, јер, формалноп равно посмат рано – „закон о
опорезивању шунда” никада није ни постојао, односна материја је била
регулисана различитим правним актима,21 а у надлежности овлашћених
органа није ни било утврђивање „шунда” – већ оцењивање и/или утвр
ђивање да ли се одређени садржај може прогласити друштвено/културно
вредним и као такав ослободити пореза. С друге стране, не би се треба
ло сложити ни с мишљењем „службених тумача” [Janjetović 2011: 258]
ових мера да их треба схватити „као искључиво економске” [Gavarić 1975:
392; Popović i dr. 1975: 411], јер су оне, очигледно, биле и културно-поли
тичке (и идеолошке) природе.
Премда су поједини штампани медији неко време сами укидали и/
или мењали уређивачку политику појединачних издања која нису била
ослобођења пореза [видети: Опорезовано једанаест издања, 1972: 7; Обу
стављено издавање шунда, 1972: 5], електронски истовремено избегавали
да у својим програмима пуштају дела одређених аутора,22 те би се могло
протумачити и да су наведене мере, бар краткорочно, остваривале функ
цију тзв. „меке цензуре” [Hofmann 2018: 263], ипак се не би могло оценити
да су у домену културне политике и ванфискалних циљева ове мере за
иста биле и сврсисходне. Јер, чак и да превидимо низ апсурдних примера,23
све оно што се у домаћој популарној култури појавило услед својеврсне
„цензуре тржишта” деведесетих година, у блажем облику било је при
сутно и током „самоуправних” осамдесетих.
УМЕСТО ЗАК ЉУЧК А
Чести позиви на опорезивање шунда у домаћем јавном простору део
су једног ширег приступа који упућује на нужност за просветитељским
делањем (не само) у области култ уре. Легитимност просветитељског
приступа неупитна је и стога што су просветитељске идеје управо и до
биле своје највидљивије оваплоћење кроз савремене културне политике.
21
Између осталог, каснијим законодавн им решењима, наведене категорије издања
проширене су и на грамофонске плоче, видео-касете и сличне медије. Више видети у: [Закон
о изменама и доп унама Закона о опорезивању производа и услуга у промет у, Службени
лист СФРЈ, бр. 58/75], а сличан је био и ratio legis као у поглед у штампаних издања. Према
оцени Драгољуба Гаварића (тадашњег саветника у Реп убличком сек ретаријат у за образо
вање и култ уру): „на 80% тих плоча (...) снимљена (је) лоша такозвана нова народна и забав
на музика (...) стога је Скупш тина СР Србије усвојила зак ључак да се у поглед у пореске
политике грамофонске плоче исто третирају као и издања књига и новина” [1974: 57].
22
Извођачи и менаџери фолк-музике перципирани су „као друштвени одметници и
преваранти који делају унутар ʼсиве зонеʼ мрачне инд устрије забаве” [Čvoro 2016: 46].
23
Поп ут навода фолк певачице Зорице Брунц лик да је њене плоче „народ (...) куповао
још више, јер су биле скупље, па су људи мислили да су и вредније” [Ranđelović-Andrić 2006:
161], или, пак, куриозитета да је албум првенац словеначке панк-рок групе „Панкрти” у про
давницама плоча „подлијегао обавези плаћања основних и посебних пореза на промет”, а да
је, за тај исти албум, као најбољи млади бенд, група добила награду „Седам секретара СКОЈ-а”
[Mišina 2013: 111].
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Међутим, како је својевремено истицао Тибор Варади (Tibor Várady) – „су
протстављање шунду јесте уједно и супротстављање једној од најболни
јих социјалних разлика – разлици културног нивоа (...) а разлике култур
ног нивоа не укидају се једноставно и аутоматски, решавањем одређених
економских проблема” [1976: 34]. Ако би и могли замислити један такав
облик уравниловке у буд ућности, чини се да би се решења пре могла
тражити у стратешкој интеграцији културне политике са још једном јав
ном политиком (нужно) просветитељске функције – образовном.
Савремени правни системи познају различите облике пореских осло
бођења и подстицаја као правна решења путем којих се делимично оства
рују и многи нефискални циљеви пореске политике, па међу њима и
културно-политички. Но, предлози за увођење посебног облика „пореза
на шунд” своје утемељење не би могли наћи у науци о порезима. Такав
порески облик нема своје место ни у упоредноправној, ни у историјско
правној пракси.
У стварности, све је могуће опорезовати. Иза таквих мера стоји др
жава, а познато је да се у погледу фискалне суверености најмање може
говорити у контексту ерозије суверености или некакве десуверенизаци
је. Међутим, исплативост и фискална издашност предложених мера били
би неизвесни, будући да би се, у таквом случају, пот рошња „шунд-садр
жаја” засигурно само пренела на интернет платформе. Стога овакве пред
логе не би требало подржати као економско решење које би, попут ча
робног штапића, решило проблеме финансирања културе.
С друг е стране, они се чине неп рих ватљивим и зат о што би се, у
недостатку нау чно утемељене дефиниције „шунда”, предложена тела,
којима би била поверена јавна овлашћења, суочавала са проблемима тзв.
неодређеног појма и арбит рерности у оцењивању. На концу, под претпо
ставком да се тај (вечити) проблем некако и реши, па наше друштво за
иста „уђе у историју естетике, етике, социологије и законодавства” и нор
мативним актима јасно одреди демаркациону линију између „шунда” и
„нешунда”, остаје проблем култ урно-политичке сврсисходности једне
так ве мере. Јер, како је писао Мирослав Антић [1972: 7]: „Порез неће
укинути шунд. Шунд ће платити порез и живети и даље. Зато се, ваљда,
треба борити да не буде шунда у овој нашој политици против шунда”.
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SUMM ARY: Debates regarding the possible taxation of “shund” content and the
“ret urn of tax on shund” from the period of the former SFRY, are opened every few years
in the national public media space. In order to see the scope of such debates more clearly,
this paper provides an overview of different notions of “shund” and kitsch in the huma
nities, points out the permeation of cultural and tax policy in the context of modern public
policy and provides a historical and juridical overview and assessment of “tax on shund”
from the socialist period. The goal is to shed light on the most prominent theoretical pro
blems via an interdisciplinary analytical apparat us and using a comparative, historical,
inductive and descriptive method and try to answer the questions of the formulation and
possible operationalization of the “tax on shund”. In the end, the only thing left is the
judgment that the int roduction of the proposed form of taxation would not find its foun
dation in the science of taxes, that the cost-effectiveness and fiscal abundance of such
measures would be uncertain, and that, in the absence of a scientif ically based def inition
of “shund”, the bodies ent rusted with public author ity would face the problems of the
so-called indef inite notion and arbit rariness in evaluat ion.
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САЖ ЕТАК: Прeдмeт истрaживaњa у рaду je улoгa фeр врeднoсти,
кao једног од рачуноводствених мерних атрибута (основа за мерење) срeдстaвa и oбaвeзa у извeштajу o финaнсиjскoм пoлoжajу у кризним условима,
на основу искуства са глобалном финансијском кризом која је настала у
2008. години у финансијском сектору САД, да би се касније прелила у ре
ални сектор те државе, као и, у већем или мањем обиму, на остатак света.
Криза је подстак ла расправе у нау чној и стручној јавности о сврсисходно
сти упот ребе фер вредности и утицају овог мерног атрибута на настанак
и ширење кризе. Циљ истрaживaњa управо je сaглeдaвaњe утицaja примeнe
фeр врeднoсти нa нaстaнaк пoмeнутe финaнсиjскe кризe. У раду је приме
њена квалитативна методологија ист раживања заснована на размат рању
релевантне литературе из области предмета ист раживања.
КЉУЧНЕ РЕЧИ: фер вредност, рачуноводство фер вредности, гло
бална финансијска криза, секјуритизација, финансијско извештавање
JEL: M41, M48, G01, G20

О ФИНAНСИJСКOJ КРИЗИ ИЗ 2008. ГOДИНE
Као догађаји који су, посмат рани заједно, наговестили настанак фи
нансијске кризе из 2008. године, у литератури се наводе: 1) пуцање балона
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технологије (енг. dot-com балона) 2000. године и 2) терористички напад
11. септембра 2001. године [Kothari and Lester 2012: 337]. Као одговор на
ове нежељене догађаје, релативно нова администрација тадашњег пред
седника САД Џорџа Буша и Систем федералних резерви предузели су
одређене фискалне и монетарне мере с циљем заустављања рецесије. У
периоду од 2001. до 2007. године дошло је до пораста животног стандар
да, незапосленост је била најнижа у претходне четири деценије и БДП је
конзистентно квартално растао. Међутим, касније се испоставило да
економски раст није имао добру основу [Kothari and Lester 2012: 337], што
је потврдила финансијска криза у САД. Кључни узроци ове кризе су ри
зично понашање многих институција и појединаца, који су били фоку
сирани на краткорочне резултате занемаривши дугорочне последице и
неуспех федералних надзорних агенција у праћењу и конт роли таквог
понашања [Bloom 2013: 6].
Банке у САД, у периоду пре кризе, релаксирале су политике у вези
са одобравањем хипотекарних кредита. Поред одобравања тзв. „првора
зредних” хипотекарних кредита, дужницима који су кредитно способни
да отп лате узети кредит, банке су одобравале и тзв. „другоразредне”
хипотекарне кредите „клијентима са ниским кредитним рејтингом – до
маћинствима без документоване кредитне историје и са дохотком који
је мањи од дохотка просечног домаћинства” [Jakšić 2016: 48]. У том сми
слу, може се издвојити коментар познатог економисте Џозефа Штиглица
[2009: 281] да појединац „не мора да има докторат да би знао да не може
пот рошити више од 100% својих прихода на становање.” У суштини,
одобравање „другоразредних” хипотекарних кредита није било заснова
но на исцрпној оцени бонитета дужника, нити су банке захтевале доказе
да ће клијенти моћи да исплаћују месечне рате. Због тога је овај процес
означен као „позајмљивање без документације” [Kothari and Lester 2012:
337]. Осим тога, банке су често у заблуди одобравале кредитне захтеве
у којима су клијенти намерно пог решно наводили одређене информаци
је (на пример, да су запослени иако нису). Веровало се да се некретнина
може лако продати ако клијент не буде могао да измирује обавезу према
банци из својих редовних прихода. Пораст броја грађана САД који су
могли да добију хипотекарне кредите утицао је на раст тражње за не
кретнинама и, због ограничене понуде, на раст цена некретнина изнад
њихових фундаменталних вредности, односно на стварање тзв. „балона
некретнина”. То је довело до раста односа продајне цене одређене некрет
нине и њене годишње ренте (12 х износ месечне ренте те некретнине)
(енг. housing price-to-rent ratio) [Forbes 2010], што значи да су купци не
кретнина били вољни да плате све више у односу на закупнину [Goldberg
and Giedeman 2009: 15]. Пораст цена некретнина претходио је и ранијим
финансијским кризама широм света, али није имао тако снажан утицај
као у случају размат ране кризе [Reinhart and Rogoff 2008: 340].
Један од главних разлога за релаксирање кредитне политике аме
ричких банака био је трансфер кредитног ризика посредством секјури
тизације [Kothari and Lester 2012: 338]. Суштина процеса секјуритизације
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је трансформација потраживања по основу зајмова у хартије од вредности.
Потраживања по основу зајмова се групишу у пулове, који се преносе на
ентитетe са посебном наменом. Такви ентитети су вршили емитовање
хартија од вредности, које су ликвидније од пот раживања по основу зај
мова, при чему су те хартије од вредности биле подржане новчаним то
ковима из којих се исплаћује држалац хартије од вредности. Уколико се
исправно примењује, секјуритизација не доноси штету, већ користи фи
нансијским тржиштима [Briggs and Beams 2012: 64]. Ипак, у периоду пре
кризе секјуритизација није исправно коришћена, јер су многе хартије од
вредности емитоване на основу лоших кредита за куповину некретнина.
Иза сваке хипотекарне хартије од вредности налазила су се одређе
на средства на основу којих је емитована хартија и по основу којих се
власник хартије исплаћује. Власници хипотекарних хартија од вредности
имају новчане токове сразмерно новчаним токовима хипотекарних зај
мова, који се састоје од наплаћених камата и главница [Jakšić 2016: 255].
Раст у сфери секјуритизације довео је до повећања кредитног потенци
јала банака, а средства добијена секјуритизацијом пласирана су кроз
нове зајмове, који су, такође, могли бити секјуритизовани. Теоријски по
смат рано, овај процес се могао одвијати унедоглед. Наиме, све док су
дужници сервисирали своје дугове без значајнијих проблема, није било
разлога за бриг у. Међутим, када су дужници престали да сервисирају
своје дугове, изостао је планирани ток готовине који треба да сервисира
хартију од вредности [Шевић 2012: 14]. Поред тога што је највећа вред
ност високоризичних хипотекарних кредита одобрена у периоду највећег
раста цена некретнина у САД (1997–2006) [Filipović 2010: 80], као додат
ни проблем, у литератури [Iglič 2008: 72] се истиче и посебан начин па
ковања секјуритизованих зајмова у облику структурираних производа
кредитног ризика кроз више фаза, што се пореди са руским бабушкама.
ФEР ВРEДНOСТ КAO МEРНИ AТРИБУТ
У ФИНAНСИJСКOМ ИЗВEШТAВAЊУ
Фер вредност, као мерни атрибут у финансијском извештавању, тре
ба да репрезентује текуће тржишне цене средстава и обавеза, што иде у
прилог њеној релевантности [Hague 2007: 35, 37]. У том смислу, она је
варијанта текуће вредности у данашњем мешовитом моделу мерења. Фер
вредност се утврђује у одређеном тренутку, тј. на одређени дан. Пошто
су тржишне цене подложне променама, и фер вредности, могу бити про
менљиве, одражавајућ и трж ишне околности на дан мерења [Menicucci
2015: 26]. Поред тога, фер вредност не зависи од дат ума иницијалног
признавања средстава и обавеза и њихових историјских трошкова. Два
најутицајнија регулатора финансијског извештавања на глобалном нивоу,
Међународни одбор за рачуноводствене стандарде и Одбор за стандарде
финансијског рачуноводства у САД, данас дефинишу фер вредност на
идентичан начин, и то као „цену која би била остварена продајом средства
или плаћена у циљу трансфера обавезе у редовној трансакц ији између
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тржишних учесника на дан мерења” [IASB 2016, параг раф 9; FASB 2018,
параг раф 5]. Наведена дефиниција је у складу са схватањем да „нешто
вреди онолико колико је неко спреман да за то плати” [Dempsey and Jones
2015: 438].
Примена фер вредности као мерног атрибута подразумева да је мере
ње елемената извештаја о финансијском положају (које утиче на обрачун
периодичног резултата) засновано на тржишним околностима, а не на
специфичностима везаним за конкретни ентитет, при чему се прави раз
лика између 1) мерења средстава и обавеза на основу уочљивих тржишних
трансакција или доступних тржишних информација и 2) мерења средста
ва и обавеза уколико нису уочљиве тржишне трансакције или доступне
тржишне информације. У оба случаја циљ је исти – утврђивање излазне
цене средстава или обавеза. Излазна цена не одражава специфичности
ентитета, већ тржишне услове на дан мерења [Шкарић-Јовановић 2011:
6]. Полазећи од тога да се излазна цена утврђује на основу претпоставки
које би користили учесници на тржишту када се утврђује цена средстава
и обавеза, приликом мерења фер вредности није релевантна намера ен
титета да задржи средство или да исплати обавезу или да је измири на
неки други начин. Под претпоставкама које би користили тржишни уче
сници подразумевају се: 1) текући тржишни услови и 2) претпоставке о
ризику [IASB 2016, параг раф 3].
Приликом мерења фер вредности потребно је усмерити се на карак
теристике средстава или обавеза које у обзир узимају учесници на тржи
шту приликом утврђивања цена тих средстава или обавеза на дан мерења,
а то су, према IFRS 13, а) стање и локација средства и б) ограничења про
даје или упот ребе средства, уколико постоје [IASB 2016, параг раф 11].
Осим тога, у процесу мерења фер вредности неопходно је направити раз
лику између карактеристика својствених средствима и обавезама од оних
карактеристика које та средства или обавезе имају због власника који их
поседује [KPMG 2011, према Шкарић-Јовановић 2011: 6]. Питање тржи
шта је, такође, значајно за мерење фер вредности. Претпоставка од које
се полази приликом мерења фер вредности јесте да се продаја средстава
или трансфер обавеза врши на главним тржиштима за та средства, од
носно обавезе. То су тржишта која имају највиши обим и ниво активности,
у контексту датих средстава и обавеза, односно тржишта на којима изве
штајни ентитет уобичајено обавља трансакције са средствима и обавезама.
Уколико главна тржишта нису доступна, мерење фер вредности врши се
полазећи од најповољнијег тржишта за та средства или обавезе.
Термин „цена” коришћен у раније цитираној дефиницији фер вред
ности значи да трансакционе трошкове не треба узимати у обзир прили
ком утврђивања фер вредности средстава и обавеза [Whittington 2008:
155]. Осим тога, у стандардима финансијског извештавања којима се де
финише фер вредност се експлицитно наводи да се цена која се користи за
мерење фер вредности средства или обавезе не коригује за трансакционе
трошкове, већ се они рачуноводствено третирају у складу са другим стан
дардима. То се објашњава тиме да трансакциони трошкови нису својствени
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неком средству или обавези, већ самој трансакцији. Још један арг умент
против узимања у обзир трансакционих трошкова приликом мерења фер
вредности јесте да предузећа која послују у складу са принципом трај
ности пословања, у суштини, не намеравају да продају или замене сва
своја средства и трансферишу све своје обавезе, тако да неће ни сносити
трансакционе трошкове у трен утку мерења фер вредности [Bromwich
2007: 48]. Ипак, приликом утврђивања фер вредности, треба узети у обзир
транспортне трошкове, јер они настају као последица локације, која пред
ставља карактеристику средства коју узимају у обзир учесници на тржишту
[Шкарић-Јовановић 2011: 7].
ФEР ВРEДНOСТ И ФИНAНСИJСКA КРИЗA
ИЗ 2008. ГOДИНE
Историјски посматрано, све значајне финансијске кризе у прошлости
послужиле су као подстицај за преиспитивање смерница за рачуновод
ствено мерење [Heaton et al. 2010: 66]. Исто важи за разматрану кризу, при
чему је предмет преиспитивања било мерење по фер вредности. Све док
су цене расле, позитивне промене (добици) фер вредности секјуритизова
них средстава финансијских институција увећавале су добитак, на основу
чијег износа су се неретко обрачунавали бонуси менаџера. Међутим, када
су цене почеле да падају, многи финансијски руководиоци су окривили
фер вредност за убрзавање тог пада [Ramanna 2013: 100]. Иако је повод
за многе критике на рачун фер вредности објављивање америчког Изве
штаја о стандардима финансијског рачуноводства број 157 – Мерење по
фер вредности (Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 157
– Fair Value Measurements) [Trussel and Rose 2009: 26], чини се да је исправ
није мишљење да је тај мерни атрибут имао своју улогу у финансијској
кризи пре објављивања поменутог документа. Наиме, други документи
објав љен и ран ије (нпр. SFAS 133 и 140) подс так ли су шире укључење
нестабилних добитака у извештаје о финансијском положају и укупном
резултату и нарушавање показатеља задужености [McMahon 2011: 47].
Пре него што размотримо критике упућене фер вредности у контек
сту финансијске кризе, треба сагледати начин примене овог мерног атри
бута пре настанка и током финансијске кризе, при чему се фокус ставља
на финансијске инструменте. У време кризе, према тадашњим стандарди
ма финансијског извештавања, финансијски инструменти су се класифико
вали на инструменте а) који се држе до рока доспећа, б) којима се тргује и
в) који су расположиви за продају. Иако је рачуноводствени третман ових
група финансијских инструмената различит, упот реба фер вредности
директно или инд иректно танг ира њихово мерење [Magnan 2009: 193]
након почетног признавања.
Дужничке хартије од вредности, за које менаџмент има намеру и спо
собност држања до рока доспећа, вреднују се по амортизованом трошку.
Међутим, ако њихова фер вредност падне испод амортизованог трошка, а
тај пад вредности није привременог карактера, врши се отпис тих хартија
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од вредности, при чему се износ отписа признаје као губитак који сма
њује нето резултат. Једном извршен отпис дужничких хартија од вредности
које се држе до рока доспећа, не може се поништити, тј. оне не могу бити
вредноване навише. Дужничке и власничке хартије од вредности које су
купљене и држе се примарно да би биле продате у кратком року мере се
по фер вредности, при чему се нереализовани добици и губици укључују
у нето резултат. Дужничке и власничке хартије од вредности које не спа
дају у претходне две категорије, класификују се као хартије од вредности
расположиве за продају. Оне се мере по фер вредности, при чему се нере
ализовани добици и губици не укључују у нето резултат, него се прика
зују као посебна компонента сопственог капитала. За мерење финансиј
ских деривата користи сe фер вредност.
Рач уноводствени третман пот раж ивања и обавеза непок ривених
хартијама од вредности је исти као рачуноводствени третман хартија од
вреднос ти које се држе до рока доспећа, што знач и да је фер вредност
релевантна само у случају њиховог обезвређења које није привременог
карактера [Amel-Zadeh аns Meeks 2015: 198–199]. Међутим, зајмови који
се држе ради продаје се вреднују по историјском трошку или тржишној
вредности, у зависности од тога шта је ниже, при чему се сва смањења
вредности приказују као расход у билансу успеха. Сматра се да они нису
били значајно заступљени у извештајима о финансијском положају банака
[Pozen 2009: 87–88] пре избијања финансијске кризе.
У вези са рачуноводственим третманом секјуритизације, кључни су
проблеми 1) мерења хартија од вредности емитованих секјуритизацијом
и 2) мерења потраживања по основу датих зајмова, односно средстава на
основу којих је извршена емисија хартија од вредности [Pabuccu 2011: 65].
Пошто су хартије од вредности емитоване секјуритизацијом дужничке
хартије од вредности, за њих важе раније размот рене смернице за мере
ње таквих хартија од вредности. У вези са средствима која се налазе у
основи емитованих хартија од вредности, основна дилема је да ли су она,
заправо, продата или се ради о тзв. обезбеђеном задуживању (енг. secured
borrowing) [Pabuccu 2011: 65; Briggs and Beams 2012: 65; Adhikari and Betan
court 2008: 74]. Уколико се трансакција третира као продаја, размат рано
средство се не признаје у извештају о финансијском положају покретача,
а разлика између примљеног новца од емисије хартије од вредности и
књиговодствене вредности тог средства признаје се као добитак или гу
битак. Уколико се трансакција третира као обезбеђено задуживање, сред
ство на основу којег је извршена емисија хартија од вредности остаје у
извештају о финансијском положају покретача, при чему истовремено до
лази до признавања обавезе.
У вези с претходним, у литератури се размат рају две парадигме: 1)
парадигма преовлађујућих карактеристика и 2) парадигма финансијских
компоненти [Perry 1993: 71–82, према: Adhikari and Betancourt 2008: 77–78].
Према парадигми преовлађујућих карактеристика, уколико већину ризика
и користи по основу поседовања хартије од вредности задржава покретач,
средство не може бити третирано као продато и трансакција се третира
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као обезбеђено задуживање. Уколико долази до трансфера већине ризика
и користи, трансакција се третира као продаја, и средство које се налази
у основи секјуритизоване хартије од вредности уклања се из извештаја
о финансијском положају пок ретача. Према парадигми финансијских
компоненти, размат рано средство се разлаже на више компонената, при
чем у динам ика престанка признавања средства зависи од предаје кон
троле над компонентама. Амерички SFAS 140 – Рачуноводствени третман
трансфера и сервисирања финансијских средстава и гашења обавеза, тј.
Кодификација рачуноводствених стандарда 860 – Трансфери и услуге,
заступа парадигму финансијских компоненти, док је Међународни рачу
новодствени стандард (МРС) 39 комбиновао обе парадигме, додајући па
радигму континуираног учешћа која се заснива на наставку признавања
само дела средства, у складу са учешћем задржаних ризика и користи у
укупним ризицима и користима средства [PricewaterhouseCoopers, 2008:
17]. Примењујући SFAS 140, банке у САД су средства која се налазе у
основи емитованих хартија од вредности углавном третирале као да су
продата, истовремено признајући добитке по основу продаје. Да би се утвр
дио износ добитка на продаји, било је пот ребно утврдити фер вредност
тих средстава. Како за нека од тих средстава тржишта нису постојала,
утврђивање њихових фер вредности заснивало се на просуђивањима ме
наџмента [Kothari and Lester 2012: 340–341]. С друге стране, процењује се
да већина секјуритизација обрачунатих на основу МРС 39 није довела до
престанка признавања средстава која се налазе у основи емитованих харти
ја од вредности [Euroweek, 2004, према: Adhikari and Betancourt 2008: 78].
Суштина критике фер вредности у финансијској кризи, која је пред
мет наших размат рања, јесте заправо њена упот реба приликом рачуно
водственог третмана обезвређења финансијских инструмената. Иако је,
према неким мишљењима, за већину хипотекарних хартија од вредности
и других сличних финансијских инструмената постојало тржиште, тра
жња за њима је једноставно нестала, па је неравнотежа између огромне
понуде и недостајуће тражње утицала да њихове фер вредности буду вео
ма ниске, па чак и близу нуле. Oбезвређењe финансијскoг инструмента,
тj. пaд њeгoвe фер вредности, условљава признавање расхода и, пoслeдичнo, смањење периодичног резултата, aли и сoпствeнoг кaпитaлa, с обзи
ром на нераскидиву везу између извештавања о финансијском положају
и извештавања о периодичном резултату, која проистиче из карактера
прихода и расхода и чињеницe да се остварени периодични резултат ин
тег рише у извештај о финансијском положају. Критичари упот ребе фер
вредности, међу којима се посебно издвајају банкарске институције, сма
трали су да је упот реба тог мерног атрибута довела до процик личности,
зат о што је подс так ла отп исивање финансијских средс тава на износе
који не одражавају њихову стварну економску вредност. Према њиховом
мишљењу, такве праксе су довеле до погоршавања финансијске кризе,
због чега је предлагана суспензија или модификација рачуноводства фер
вредности [MacDonald 2010: 25]. Пад цена хипотекарних обвезница, услед
драстичног пада тражње за њима, током 2008. године, довео је до обезвре

282
ђивања финансијских средстава и признавања значајних губитака по том
основу, при чему су ист раживања открила да су финансијске институ
ције, већ током 2007. године, признавале пад вредности својих финансиј
ских средстава повезаних са „другоразредним” кредитима.
У октобру 2008. године, тадашњи председник САД, Џорџ Буш (George
Walker Bush), потписао је Закон о хитној економској стабилизацији, којим
је, између осталог, захтевано спровођење студије о рачуноводству фер
вредности. Закључак студије коју је спровела америчка Комисија за хар
тије од вредности и берзе био је да рачуноводство фер вредности пружа
корисне информације инвеститорима и да није имало значајну улогу у
банкарским пропустима. Студијом је предложено унапређење, а не су
спензија фер вредности [MacDonald 2010: 25; Trussel & Rose 2009: 29]. Да
фер вредност није проузроковала кредитну кризу, која се претворила у
кризу ширих размера, сматра и некадашњи председник Међународног од
бора за рачуноводствене стандарде, Дејвид Твиди (David Tweedie) [Tweedie
2008: 2]. Према његовом мишљењу, рачуноводство фер вредности није
савршено, али није узрочник финансијске кризе, већ су то лоше банкар
ске праксе, у смислу лоших кредитних одлука. Улога рачуноводства у
свему томе била је да покуша да одрази економску стварност која је била
таква да банке нису биле адекватно капитализоване, при чему су губици
признати под окриљем фер вредности били стварни. Поред тога, смат ра
се да учесници на финансијском тржишту, у тежњи да максимизирају
принос, нису на адекватан начин управљали ризиком. Додатни утицај на
крах финансијског система имали су нетранспарентни финансијски про
изводи, превисока задуженост, неконзистентне и недовољно координиса
не макроекономске политике и неадекватне структурне реформе. Своју
улогу у финансијској кризи имале су и агенције за оцену кредитног реј
тинга, које нису благовремено препознале ризике и снизиле рејтинге
хипотекарним обвезницама [Jakšić 2016: 92–93].
Иако не постоји дефинитиван закључак о улози фер вредности у фи
нансијској кризи, неки сматрају да је рачуноводство фер вредности „више
од преносиоца лоших вести” [Magnan 2009: 209] и да је, самим тим, можда
допринело убрзавању кризе, нарочито у финансијском сектору. Без обзи
ра на то што се релевантност овог мерног атрибута за инвеститоре не до
води у питање, можда су доносиоци стандарда финансијског извештавања
и регулатори превидели неке његове друге карактеристике или пак сла
бости. Слично мишљење имају и неки други аутори [Kothari and Lester
2012: 350], који смат рају да су кризу проузроковали бројни фактори, али
да је свој допринос дала и неадекватна примена рачуноводства фер вред
ности. Неки аутори сматрају да је фер вредност имала малу или никакву
улогу у финансијској кризи [Barth and Landsman 2010: 399–423]. Анали
зирајући улогу фер вредности у финансијској кризи, може се издвојити
и мишљење да је највећа заслуга, која се том мерном атрибуту може при
писати у условима финансијске кризе, то што је фер вредност омогућила
а) брже откривање ефеката нерационалних поступака менаџмента фи
нансијских инстутуција и б) брже препознавање финансијских ризика од
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стране инвеститора [Кнежевић 2009: 448–449]. Као последица тога, ме
наџери финансијских институција су кажњени за сувише експанзивну
политику инвестирања у лоше финансијске инструменте уз значајно за
дуживање, у смислу да су цене акција компанија којима они управљају
доживеле пад. Дак ле, фер вредност је ризике учинила транспарентним,
а саму кризу уочљивијом.
УМЕСТО ЗАК ЉУЧК А
На основу претходног излагања, очигледно је да постоје различита
мишљења о улози фер вредности у финансијској кризи из 2008. године.
Другим речима, о томе да ли је фер вредност изазвала финансијску кри
зу, може се полемисати, али сигурно је да је „финансијска криза изазвала
својеврсну кризу рачуноводства фер вредности” [Pantelić аnd Todorović
2010: 161]. Према нашем мишљењу, фер вредност није узрочник помену
те финансијске кризе, чиме изражавамо слагање са ауторима [Шкарић-Јовановић 2009; André et al. 2009; The CPA Journal, 2009; Amel-Zadeh аnd
Meeks 2015; Menicucci and Paolucci 2016] чије ставове у вези са предметом
истраживања овог рада са нашим запажањима сажето приказујемо у на
ставку. Промене околности у којима послују предузећа, чак и када су оне
драматичне, што, између осталог, карактерише финансијске кризе, не ме
њају суштински информационе потребе корисника финансијских извешта
ја. Инвеститори и током финансијске кризе имају потребу за приказивањем
средстава и обавеза по вредностима на дан извештавања. Исказујући после
дице трансакција и других догађаја по финансијски положај и успешност,
финансијско извештавање не утиче на то какве ће последице бити, већ
само о њима извештава, у складу са регулаторним оквиром за финансиј
ско извештавање. Настанак и развој финансијске кризе последица је про
пуста у пословању финансијских институција, а окривити фер вредност
за то било би исто као окривити гласника који доноси неповољне вести
[Шкарић-Јовановић 2009: 428–429]. Дак ле, фер вредност је доп ринела
благовременом признавању губитака по основу обезвређења средстава
учинивши извештаје о финансијском положају и укупном резултату ба
нака транспарентним.
Ако се финансијски извештаји користе за утврђивање износа капи
тала банака у складу са захтевима банкарских регулатора чему нису при
марно намењени, пот ребно је извршити одређена прилагођавања износа
у њима. У литерат ури [And ré et al. 2009: 8–9] се смат ра да то није било
учињено током финансијске кризе, а довело је до тога да је фер вредност
опт ужена за узроковање проблема недовољне адек ватности капитала
финансијских институција.
Финансијске институције су критиковале фер вредност онда када је
њена примена довела до признавања обезвређења њихових средстава. Ме
ђутим, када су фер вредности средстава расле и када није било пот ребе
за признавањем обезвређења, критике на рачун фер вредности с њихове
стране нису постојале. Сходно томе, упитно је како им тада фер вредност
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није сметала, што на неки начин показује њихову некоректност. Уколико
тржишта адекватно функционишу и примена фер вредности доводи до
приказивања вишег добитка и повољнијег финансијског положаја, мена
џери вероватно не би бурно реаговали на стандарде финансијског извешта
вања који тангирају мерење по фер вредности, јер они не воле лоше вести
зато што, између осталог, могу утицати на њихове бонусе [The CPA Journal,
2009: 24].
Многа теоријска истраживања која су за предмет имала испитивање
улоге фер вредности у финансијској кризи, нису била исправно поставље
на. Наиме, у њима се полазило од тога да су сва финансијска средства у
извештајима о финансијском положају банака накнадно мерена по фер
вредности, при чему су све промене фер вредности тангирале нето резул
тат. Међутим, стандарди финансијског извештавања захтевају накнадно
мерење по фер вредности само за нека финансијска средства [Amel-Zadeh
and Meeks 2015: 202], при чему промене фер вредности не тангирају само
нето резултат, већ мог у тангирати и остали укупан резултат. С друге
стране, сматра се да не постоји ни емпиријска потврда да је фер вредност
проузроковала финансијску кризу [Menicucci and Paolucci 2016: 49].
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SUMM ARY: The subject of the paper is the role of fair value, as one of the acco
unting measurement att ributes (measurement basis) of assets and liabilities in the state
ment of financial position, in the conditions of crisis, based on the experience with global
financial crisis which appeared in 2008 in the US financial sector, and later spilled over
into the real sector of that count ry, as well as, to a great er or lesser extent, to the rest of
the world. The crisis has stimulated discussions in the scientif ic and professional com
munity about the usef ulness of using fair value and the impact of this measurement at
tribute on the appearance and widening of the crisis. The aim of the paper is to consider
the impact of fair value application on the occurrence of the mentioned financial crisis.
Qualitative research methodology based on the review of relevant literat ure in the field

287
of research subject has been applied. A review of literat ure available to us has shown that
there is no unique attit ude about the role of fair value in the financial crisis which appe
ared in 2008. In that sense, opinions range from the one that fair value played little or no
role in the financial crisis, over the opinion that it may have contributed to the acceleration
of the crisis, to the opinion that it was one of its main causes and that it should be suspended.
It is certain that fair value cannot be declared as the only financial crisis causer, and that
there is no only one causer. Inadequate banking practices, risky behaviour of financial
markets participants, inconsistent and insuff iciently coordinated macroeconomic policies,
inadequate struct ural reforms and omission of credit rating agencies dominantly caused
the financial crisis and cont ributed to its spread.
KEYWORDS: fair value, fair value accounting, global financial crisis, securitization,
financial reporting
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САЖЕТАК: У раду се износе резултати ист раживања понашања ко
рисника друштвене мреже Фејсбук, у околностима кризне ситуације и про
глашења ванредног стања. Комбиновањем анализе медијског сад ржаја,
модификованог нетнографског приступа и псеудоанкетне технике, настоји
се утврдити у којој мјери и на који начин је проглашење ванредног стања
у Републици Српској утицало на њене грађане. Резултати показују да је
ванредно стање довело до смањења броја догађаја о којима се извјештава,
стварајући унисоност медијских садржаја и повећавајући степен у којем се
медији ослањају на званичне изворе информација. С друге стране, публи
ка показује засићеност оваквим садржајима, потпуно их игноришући или
изражавајући незадовољство цјелокупном ситуацијом, најчешће саркастич
но. Анализом корисничких коментара утврђено је да, иако вриједносно не
утрални, садржаји чији је фокус на активностима власти изазивају претежно
негативне коментаре, при чему су говор мржње и експлицитни вулгаризам,
као и ad hominem, заступљени у мањој мјери.
КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: коментар, реакција, свиђања (лајкови), ванредно
стање, вриједносна оријентација, фејсбук, Република Српска

Свакодневно смо свједоци експанзије средстава комуницирања и ра
стућег броја могућности њихове употребе, као и темељних промјена у свим
сферама живота. Техничко-технолошке иновације и глобализацијски
намети њиховог брзог усвајања постављају велике изазове пред новинар
ску професију. Феномен масовног ком уницирања, који претпоставља
институционализовани центар – трансмитер информација ка огромној,
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просторно распршеној хетерогеној маси – полако губи своју суштину, а
традиционални медији вишедеценијски монополистички положај на тржи
шту. Појавом компјутерски посредованог комуницирања задатак нови
нара и уредника постаје све захтјевнији. Провјера чињеница и сналажење
у мору информација никада нису били изазовнији, а истовремено и неоп
ходнији. Тежња ка идеа лима новинарске професије од посебног је знача
ја у кризним ситуацијама, када неистинитост објављеног садржаја није
једини и највећи проблем новинара и јавности.
Суштинска разлика између компјутерски и на друге начине посре
дованог комуницирања какви су, на примјер, радио и телевизија, јесте у
томе што је примарна сврха употребе рачунарске технологије ступање у
комуникацију са другима, док информисање, забава и остале функције,
карактеристичне за масовне медије, имају секундарни карактер [Holmes
2009: 162]. Технологија Web 2.0 омогућила је промјену комуникацијске па
радигме: умјесто преовладавајућег обрасца протока информација од ин
ституционализованог цент ра ка огромном броју непознатих прималаца
– образац „један” са „многима” – створена је могућност комуницирања
„многих” са „многима”, при чему се некада пасивни примаоци медијских
садржаја сада појављују и у улози њиховог креирања (тзв. прозумери).
Највећи број оваквих садржаја свакодневно је објављен на једној или ве
ћем броју друштвених медија – „групи на интернет-технологији засно
ваних апликација насталих на идејним и технолошким претпоставкама
Web 2.0, које омог ућују стварање и размјен у корисничк их/корисничк и
генерисаних садржаја” [Kaplan and Haenlein 2010: 61].
Иако дан савременог човјека изискује употребу бројних друштвених
медија, свакако највише времена посвећујемо друштвеним мрежама1. Оне
„повезују људе који се познају, дијеле заједничке интересе или би жеље
ли да учествују у сличним активностима. Корисници имају индивиду
алне профиле; други корисници могу их пронаћи на основу пуног имена
и презимена, а постављају фотог рафије и видео-снимке” [Aich ner and
Jacob 2015: 260]. Бојд (Danah M. Boyd) и Елисон (Nicole B. Ellison) указу
ју на три могућности које друштвене мреже, као подврста друштвених
медија, нуде својим корисницима. Прва мог ућност, уједно и нужност,
јесте покретање налога/профила са извјесним степеном јавности. Профил
садржи основне или детаљне, стварне или измишљене информације о ко
риснику и представља његов алтер его у виртуелној стварности. Друго,
Појмови друш твен и медији (social media) и друш твене мреже (social networks) не
представљају синониме, иако у свакодневном говору често под друштвеним мрежама под
разумијевамо друш твене медије, чија су само једна врста друш твене мреже. Друш твени
медији укључ ују још и блогове, пословне мреже (LinkedIn), колаборативне пројекте (Wik i
pedia), форуме, мик роблогове (Twitter), апликације за дијељење фотог рафија (Instagram) и
видео-снимака (YouTube) и друге. Концент рација власништва над водећ им платформама и
све већи број могућности које свака од њих нуди (по узору на друге) временом су учиниле да
наведена, као и друге под јеле, постан у упитне. Међутим, преовладавајуће миш љење међу
теоретичарима је да Фејсбук (Facebook) још увијек, као једна од пионирских мрежа, једини
посјед ује све неопходне карактеристике друштвене мреже. Детаљније о темељним постав
кама друштвених медија у: [Kietzmann et al. 2011].
1
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корисницима је доступна листа осталих корисника са којима су на неки
начин повезани. Повезаност се испољава кроз претходно остварен кон
такт, посјећивање истих локација, давање подршке истим личностима
или чланство у одређеним групама. Коначно, корисници могу свакоднев
но мијењати листу пријатеља и имати увид у листе других корисника,
чиме се број појединачних интеракција међу корисницима потенцијално
шири [Boyd and Ellison 2008: 211]. Међутим, поставља се питање да ли
друштвени медији могу понудити простор за аргументовану дискусију
равноправних учесника.
Један од првих пок ушаја стварања вирт уелне агоре начињен је у
виду форума, „виртуелних платформи за дискусију у којима корисници
постављају питања и/или одговарају на питања других и размјењују ути
ске, мисли или искуства”, уз напомену да се „комуникација не одвија у
реалном времену”, али је „обично свима видљива” [Rasmussen 2014]. Пот
пуно јавни карактер форумских расправа и могућност свакога да се укључи
у расправу нешто је што на другим платформама није остварено у пот
пуности. Међутим, немогућност комуницирања у реа лном времену, као
и правила понашања (придржавање изабраној теми и поштивање других
учесника у расправи) која практично не постоје на другим друштвеним
медијима (изузев групних, нејавних облика комуницирања којима могу
координисати администратори) довели су до тога да све већи број људи
своје комуникативне пот ребе задовољава на другим платформама.
У сајбер-простору претежно се стварају кругови истомишљеника,
нетрпељивих према другачијим гледиштима. Читањем коментара на ин
тернету ријетко свједочимо аргументованој расправи, док се разлике у
миш љењима најчеш ће настоје отк лонити „говором мрж ње упућеном
према свим оним који нису дио истог клана или фан групе” [Vučetić i Ra
dovanović-Šarenac 2018: 140]. Када је ријеч о репутацији у виртуелној агори,
њено стицање постаје битан параметар успјеха, како на пословном, тако и
на личном плану. Број свиђања (лајкова), коментара и дијељења (шерова)
одређених објава постају мјера релевантности и кључ за позиционирање
на почетним страницама других корисника. Садржаји који изазову лавину
коментара и реакција долазе у први план, док и сами коментари бивају
поредани на основу истих критеријума, а не хронолошки (или обрнутом
хронологијом). Корисницима се приказује селекција садржаја, што може
утицат и на форм ирање миш љења о одређеној тем и, посебно ако о њој
мало или ништа не зна.
Експанзија интернета није остала изван видокруга ист раживача из
различитих области. Без обзира да ли се посматра као посебан облик кул
туре, тржиште без физичких граница или као медиј [Бранковић 2014: 277],
интернет може бити и средство и предмет истраживања. „Као да је Интер
нет дуа лне природе: с једне стране, он је извор информација пот ребних
у знанственим истраживањима, док се с друге стране, сам третира пред
метом знанственоистраживачког рада” [Leburić i Sladić 2004: 46]. Бројни
дигитални алати, програми за статистичку обраду података, али и сам ди
гитални траг сурфера отварају раније неслућене могућности прикупљања
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и обраде података. Бранковић указује на нови карактер истраживања јавног
мњења, истичући да су динамичке активности корисника друштвених
мрежа (коментари и коментари коментара) „вјероватно најбогатији извор
информација о ставовима, осјећањима и расположењима чланова мреже”
[Бранковић 2014: 280]. О плодности и значају ист раживања Мреже и на
Мрежи свједочи и читав низ нових дисциплина2 у оквиру различитих
друштвених наука и настојање ист раживача да развију адекватан мето
долошки приступ новом подручју ист раживања. Међутим, већина њих
суштински је иста и за основну премису има инсистирање на триангула
цији метода.
МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР
Предмет истраживања је утврђивање доминантних начина реаговања
фејсбук корисника на проглашење ванредног стања у Републици Српској,
поводом околности изазваних пандемијом корона-вирусом (COVID-19).
У свим фазама истраживања коришћен је мултиметодски приступ – кван
титативно-квалитативни. Поред фреквенције реакција, у раду се указује
на њихове различите појавне облике (говор мржње, апологетизација вла
дајућих структура и сл.) и интензитет (превасходно у виду различите ври
једносне оријентације3, када је ријеч о текстуалним реакцијама). Истражива
њем су обухваћени сљедећи типови реакција: дијељења објаве; коментари
– писане реакције корисника на одређену објаву, уз могућност укључивања
мултимедијалних елемената; реплике (коментари коментара) – одговор
једног корисника на коментар другог, најдоминантнији облик дискусије
посредством друштвених медија; те свиђања, воли, смијешно, изненађен,
тужан и љут – као облици реакције путем клика.4
Метод прикупљања података представља синтезу анализе медијског
садржаја, методе испитивања, односно њене технике анкетирања спро
веденог на непробабилистичком узорку – са намјерним бирањем, с обзи
ром на сврху истраживања, као и модификације нетнографског приступа
истраживању друштвених мрежа – посматрања појединаца у виртуелном
простору, без учешћа ист раживача. С обзиром на то да сваки вид интер
акције корисника друштвених медија са корисничким садржајима или
другим корисницима оставља дигитални траг и као таквог га је могуће
посматрати и класификовати према унапријед утврђеним критеријумима,
2
Дигитална социологија, дигитална етнографија, виртуелна етнографија, анализа дру
штвених мрежа, сајбер-етнографија, онлајн етнографија, сајбер-психологија, нетнографија...
3
Вриједносна оријентација (уклон) је квалитативни показатељ односа субјекта спрам
објекта, тј. субјектовог вредновања једне или више особина објекта посмат рања. Приликом
анализе корисничког диск урса, афирмативним смат рамо уклон у оним коментарима који
садрже похвалн у реторику, са епитетима усмјереним на предмет коментарисања. Најчешћи
елементи негативно оријентисаних коментара су упот реба партик уле не, логичка грешка
ad hominem, вулгаризми и фокусирање на негативне елементе појаве. Неутралним сматрамо
оне коментаре у којима се износе само провјерљиве чињенице, без уношења елемената лич
ног става.
4
У период у узорковања и спровођења ист раживања није постојала опција „подршка”,
која се појављује тек у мају 2020. године, за вријеме писања овог рада.
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јасно је да је ријеч о једној врсти медијског садржаја, са одређеним специ
фичностима које га разликују од садржаја других медија. Овакав приступ
прикупљању података има бројне предности, али и недостатке.
Најприје, кориснички садржаји подложни су сталним и брзим про
мјенама. Поред мог ућности брисања, честе су измјене ранијих уноса:
исправљање граматичких или других грешака, промјена става, намјерно
манипулисање дискусијом. Због тога се од истраживача очекује да у мору
података извуче најрелевантније, који најбоље одсликавају реа лно стање
ствари. Поступак узорковања од пресудног је значаја за даљи ток ист ра
живања, а базу података требало би израдити у што краћем временском
року. На тај начин ист раживање се „просторно” и временски димензио
нира прије евентуа лних промјена у структури самог узорка, а резултати
постају вреднији приказ једног дијела виртуелне стварности.
Псеудоанкетни карактер прикупљања података огледа се у томе што
појединачне кориснике друштвених медија можемо посмат рати као по
јединце из стварности – потенцијалне испитанике. Предност оваквог при
ступа је смањена опасност од псеудомњења. Другим ријечима, корисници
се посмат рају у природном окружењу, без учешћа ист раживача који би
питањима и интеракцијом са учесницима битно опредијелио ток диску
сије и начин на који су изнесени одређени ставови. Појединци улазе у
расправе са различитим мотивима и не постоји ист раживач који би од
њих могао тражити одговоре на питања о њима непознатој тематици. По
смат рањем су обухваћени само они корисници који сами проц јењују да
су компетентни за учешће у расправи и који то из различитих разлога и
чине. Због тога, добијене податке неопходно је интерпретирати у складу са
нетнографским постулатом дигиталне нецентричности [Pink et al. 2016],
који сугерише да је дигитална стварност само један од елемената глобал
ног друштвеног система тијесно повезан са осталим и никако најважнији.
„Без детаљног познавања контекста, често је тешко просудити нарав са
држаја корисничких коментара на друштеним медијима, попут ситуаци
ја када је нејасно да ли су озбиљни или саркастични” [Lupton 2015: 63].
Недостатак метода је у тешком оправдању избора узорка, чија је ге
нерализабилност неупоредиво мања у односу на анкетна ист раживања
са реп резентативним узорком стварне поп улације. Приликом ист ражи
вања понашања у вирт уелном простору треба имати у вид у да је број
доступних чланова популације неупоредиво мањи него код класничног
ист раживања. Такође, активност сваког од њих није могуће подједнако
вредновати, јер су одређени појединци много активнији од других и за
ступљени у већој мјери, што је неопходно узети у обзир.
Главна предност оваквог приступа јесте могућност посмат рања не
посредних утицаја медијских садржаја на појединце који су сами спремни
да „учествују у ист раживању”, без да се то од њих претходно захтијева.
Оно што је ист раживачу доступно јесу значења која корисници придају
одређеним елементима стварности. „Cyber заједница је симболичка по
природи. Прије је значење него структура, бит него форма” [Leburić i Sla
dić 2004: 52], док корисничка заоставштина представља „извор значења и
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носиоце културе” [Kozinets 2010: 50]. На тај начин, неколицина припад
ника заинтересоване јавности ствара референтни оквир на основу којег
други корисници тумаче исте садржаје након интеракције са њима.
Узорковање је обављено 30. марта 2020. године, по принципу (кораку)
10-10-10. Најприје смо утврдили десет медијских објава које Интернет
претраживач Google Chrome проц јењује као најрелевантније. Узорковањем
су обухваћени само текстови објављени 28. марта, на дан проглашења ван
редног стања, без ограничења у погледу државе из које садржаји потичу.
Након тога, пронашли смо објаве датих садржаја на фејсбук страницама
медија који су их пренијели. Испод сваке објаве анализирано је до десет
најрелевантнијих коментара (према критеријумима друштвене мреже), а
испод сваког од анализом обухваћених коментара до десет најрелевант
нијих реплика (исто), односно одговора на коментаре.
Циљ истраживања је пружање одговора на већи број истраживачких
питања. Најприје, анализом медијских садржаја покушавамо утврдити
да ли кризне ситуације доводе до професионалне унисоности и ослањања
на званичне изворе информација или медији настоје пажњу публике при
вући објављивањем садржаја који одступају од доминантне агенде. Након
стицања спознаје о медијском извјештавању у времену пандемије, фокус
ист раживања помјера се ка непосредно израженим реакцијама корисни
ка. Поред квантитативне (број реакција на објаве, досег објава), неизо
ставна је и квалитативна анализа текстуалних садржаја (коментара) ради
утврђивања специфичности корисничке интеракције и фокуса њихове
расправе. Коначно, покушаћемо утврдити коју тачку на континууму аргу
ментована расправа — ненормирано ком уницирање заузима конк ретан
примјер виртуелне јавне сфере у времену кризе.
РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Након што су средства јавног информисања региону пренијела вијест
о проглашењу ванредног стања у Републици Српској, највећу пажњу чи
талаца привук ле су онлајн платформе приватних медија из БиХ. Четири
од десет најрелевантнијих објава за извор имају медије из Федерације БиХ
(два текста Ослобођења, по један Дневног аваза и портала klix.ba), што пред
ставља још једну илустрацију тенденције федералних медија да извјешта
вају о неуобичајеностима и неправилностима у Републици Српској, на тај
начин одржавајући постојећи привид истраживачког новинарства у БиХ.
Од медија из Републике Српске у узорку је присутна само Алтернативна
телевизија, чији сајт је истога дана пренио двије готово идентичне вије
сти. Преостале вијести пренијели су медији из БиХ у страном власништву
(Н1, Глас Америке 5, Радио Слободна Европа) и Недељник из Србије.
Анализа садржаја показује да је новинарски уклон у цијелом узорку
неутралан, што је један од показатеља професионализма новинара у кри
5
Вијест У ентитету Реп ублика Српска уведено ванредно стање није подијељена на
званичној фејсбук страници Гласа Америке [Voice of Amer ica].
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зној ситуацији. Већина текстова позива се на званичне изворе информа
ција и информативног су карактера, док је извјештавање претежно на
фактографском нивоу. Од професионалне унисоности садржаја одступају
два текста у којима се, поред доношења основне информације, укључују
нови актери и њихово тумачење новонастале ситуације. Тако се у тексту
Недељника развија читав низ могућих посљедица одлуке о проглашењу
ванредног стања, од злоупот ребе додатних овлашћења које Влада Репу
блике Српске у новим околнос тима добија, забране слободе кретања
преко међуентитетске линије разграничења – што посланици у Народној
скупштини из реда бошњачког народа тумаче као повреду виталног на
ционалног интереса, све до укључивања Вијећа народа Републике Српске
и Уставног суда БиХ у цјелокупни спор [Nedeljnik, 28. 3. 2020]. Поред ука
зивања на сложеност ситуације, у редакцији Недељника стање ствари са
гледано је из више углова, са елементима аналитичког приступа који се
у домаћим медијима све рјеђе сусреће, посебно када је ријеч о дневним
догађајима. Изненађујуће је, међутим, што текст овога типа не потиче од
медија чију публику доминантно чине Бошњаци, већ од њузмагазина из
Србије, који као извор наводи агенцију БЕТА, такође из Србије. С друге
стране, у тексту са елементима сензационалистичког наслова Ево шта
из Амбасаде САД-а у БиХ кажу о увођењу ванредног стања у РС-у, који
преноси Ослобођење, главно и једино сазнање које добија читалац јесте
то да амбасада није упозната са текстом одлуке [Oslobođenje, 28. 3. 2020].
Остаје отворено питање због чега из редакције сарајевског листа траже
мишљење ове институције.
Већ ина анализом обу х ваћених објава није зад ржала већу паж њу
публике. Томе у прилог иде податак да су корисници на својим профи
лима подијелили само три текста, при чему је укупан број дијељења 42.
Имајући у виду и број пратилаца фејсбук страница медија у региону, мо
жемо зак ључити да досег (reach) анализираних објава није велики, иако
су егзактни подаци доступни само администраторима страница. Број
коментара (са репликама) знатно је већи и износи 257. Важно је истаћи
да је дистрибуција коментара изразито неравномјерна и варира од нуле
до 157, колико се налази испод објаве на страници Н1 [N1BiH: Vijesti, 2020],
двоструко више од сљедећег текста са највећим бројем коментара.
Када је ријеч о реакцијама путем клика, најфреквентнија су свиђања,
док су остали типови знатно мање заступљени. То је и очекивано, с обзи
ром да је ријеч о искључиво информативним садржајима који имају карак
тер саопштења за јавност, чиме се и број различитих интерпретација и
(емотивних) реакција своди на минимум. Као и у случају коментара, ди
стрибуција је изразито неравномјерна, па је већина текстова код публике
прошла готово неопажено. Највећи број реакција путем клика привук ла
је вијест Алтернативне телевизије [Alternativna TV (ATV), 28. 3. 2020],
што се могло и очекивати, с обзиром на вријеме објављивања и ослањање
читалаца на медиј са сједиштем у жаришту епидемије – Бањалуци.
Истраживањем смо обухватили укупно 76 коментара: 47 коментара на
објаву и 29 реплика. Удио коментара чији аутори користе лажне профиле
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занемарљив је (свега четири случаја), а ријетки су и случајеви у којима се
аутор коментара упушта у даљу дискусију с другим корисницима (укуп
но три реплике). Код корисника, удобно смјештених у својим собама, може
доћи до изражаја пот реба за исказивањем одређених мишљења и идеја
посредством корисничког налога, будући да се осјећају заштићеним. „У
cyberspace-у смо сви храбрији, спремнији на ризик, понекад грубљи, по
некад љубазнији... Но, постоје и ʼватрени окршаји’ ( flaming) које каракте
ризира непријатељско понашање. То су примјери тамне стране компјутор
ске комуникације и виртуалног узнемиравања” [Leburić i Sladić 2004: 50].
Вриједносна оријентација у нешто више од половине коментара и
реплика је неу т рална. Разлог за то је чињеница да у тим коментарима
предмет о којем се говори није садржај објаве на коју корисник има могућ
ност реаговања или се предмет садржан у тексту коментарише на суптил
нији начин. „Због тога што народ у либералним, демократским друштвима
ужива слобод у говора и изражавања, уз остале благодети демок ратије,
постоји могућност да свако приступа само оним информацијама за које
је непосредно заинтересован” [Thorseth 2009: 246]. Велики удио негатив
них коментара посљедица је незадовољства одл уком о пооштравању
мјера предострожности у кризној ситуацији, али и цјелокупном ситуа
цијом на политичкој сцени у БиХ. Малобројни коментари афирмативног
типа углавном садрже похвале мјерама које спроводи власт, уз приједло
ге за даље кораке. Када је ријеч о садржају коментара корисника са лажним
профилима, вриједносна оријентација у два случаја је неут рална, а исто
толико је и саркастичних изражавања незадовољства („Хоће ли бити вој
них позива?”; „Сад смо као Фарма6”; „Питање шта је до сад било”; „Нек’
се зна ко је бабо у тој мјесној заједници”). Нити један од ових коментара
не садржи било коју врсту вријеђања, какве су присутне у остатку узорка.7
Имајући у виду да су предмет ист раживања коментари које кори
сници друштвене мреже Фејсбук остављају испод објаве одређене стра
нице, јасно је да број корисничких интеракција не може бити велики као
у случајевима форумске расправе или групне дискусије. Бројни аутори
указују да, баш као и у непосредним међуљудским односима, не можемо
сваку интеракцију сматрати процесом конституисања заједнице. „Нису сва
виртуална друштвена окупљања заједнице. Без особних улагања, интим
ности и повезаности које карактеризирају идеа л заједнице, неке on-line
групе су само средства комуникације међу људима сличних интереса. Запра
во, интеракције у cyber заједници се могу проучавати и интерпретирати
на исти начин као и у физичким заједницама” [Leburić i Sladić 2004: 53].
Мали број реплика које су изазвали коментари упућују на закључак
да проглашење ванредног стања није привук ло већу пажњу корисника.
Поред споменутих карактеристика расправе путем коментара, треба иста
ћи и да овакав облик корисничке интеракције не доводи до успостављања
6
Коментар је двосмислен: Орвелова Живот ињска фарма или ријал ит и-прог рам у
којем су учесници под константним видео-надзором.
7
Малобројни вулгаризми и напади ad hominem претежно су усмјерени на власт у цје
лини и српског члана Предсједништва БиХ Милорада Додика, не и на друге кориснике.
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трајнијих облика повезаности међу корисницима и не представља основ
за креирање неког од облика онлајн заједнице. Иако Козинец (Robert V. Ko
zinets) онлајн заједницом сматра чак и пасивне претплатнике (subscribers)
одређених садржаја [Kozinets 2010: 191], Калиандро (Alessandro Caliandro)
сматра како се у окружењу друштвених медија сусрећемо са различитим
облицима колективитета и различитим облицима корисничких понаша
ња, као што су онлајн заједница, онлајн публика, онлајн гомила и самопро
моција као сврха постојања налога8 [Caliandro 2017: 2]. Сваки од поменутих
облика на специфичан начин модификује корисничке садржаје, бројност
и тип интеракција. „Друштвени медији су динамични објекти, прије него
готови производи, а које обликују потребе њихових корисника и циљеви
њихових власника” [Van Dijck 2013: 7].
Узорком обухваћени дио виртуелног окружења најизразитије показу
је карактеристике онлајн публике. Корисници су окупљени око одређеног
садржаја, у овом случају садржаја које преносе странице традиционалних
медија. Број реакција на саме садржаје већи је од реакција на мишљења
других, а малобројне корисничке интеракције слабог су интензитета и
привремене су нарави. Анализа корисничког диск урса показује да ко
ментари, као облик онлајн изражавања мишљења, ставова и идеја, у овом
случају нису искоришћени на конструктиван начин. Мишљења поједи
начних корисника остају изолована, иако већина њих показује приближно
исте ставове спрам конкретних догађаја и друштвене стварности у цјелини.
Одсуство запаљиве реторике и шире сагледавање друштвено-политичке
ситуације у БиХ и региону показују да међу корисницима друштвених
мрежа можемо пронаћи добро информисане појединце, упознате са раз
личитим ставовима [Thorseth 2009: 247] и спремне на аргументовану рас
праву са другима. Остаје питање да ли су способни доносити важне дру
штвене одлуке.
ЗАК ЉУЧАК
Појава друштвених медија поставила је и изнова поставља бројне
изазове истраживачима из области друштвених наука. Ослањање на тра
диционалне методе прикупљања података и искуства етног рафских те
ренских ист раживања захтијевају темељну ревизију, имајући у виду да
могућности њиховог модификовања постају недовољне за свеобухватно
сагледавање новомедијске стварности. Због тога међу теоретичарима
постоји консензус да су једнометодска ист раживања претежно квалита
тивног или квантитативног типа – прошлост.
Поред стављања публике у активни положај и омогућавања креирања
и дијељења корисничких садржаја, друштвени медији нуде широк спек
тар мог ућности реаговања на садржаје других корисника и кориснике
саме. Све већи број научних радова проблематизује концепт јавне сфере
у дигиталном окружењу. Резултати и зак ључци, са предзнаком релатив
8

Ово је најизраженије на Инстаг рам у.
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ности, варирају зависно од комадића виртуелне стварности унутар чијих
особености се корисници посматрају. Тако поједини аутори закључују да
нове комуникационе технологије представљају моћно оружје и корак ка
стварању транснационалног јавног мњења, док други указују на тамне
стране оваквог облика међуљудског посредовања – говор мржње, ширење
пиратерије, појаву и масовност лажних вијести.
Анализом извјештавања у кризној ситуацији и непосредних реакција
фејсбук корисника на медијске садржаје утврђено је да, након проглаше
ња ванредног стања у Републици Српској, медијску агенду карактеришу
унисоност медијских садржаја, ослањање на службене изворе информа
ција и извјештавање на фактог рафском нивоу. Мањи број медија пажњу
публике настоји привући аналитичким приступом и указивањем на сло
женост ситуације. Релативно мали број коментара испод садржаја оваквог
типа показатељ су засићења становништва цјелокупном ситуацијом и сва
кодневним извјештавањем о активностима владе. Дискурс корисника дру
штвене мреже Фејсбук показује растућу свијест о штетним посљедицама
говора мржње и других облика дискриминације у сајбер простору, што
се огледа у претежно неутралним коментарима, одсуству запаљиве рето
рике, али и ријетком упуштању у расправу са другим корисницима. Истра
живање показује да, иако у БиХ постоји заинтересована јавност, упозната
са друштвено-политичком ситуацијом у земљи и свијету, мали је број оних
који у аргументованој дискусији износе ставове суштински различите од
доминантних ставова владајућих националних структура. Због тога на
значају добија теза да „знати нешто о одређеном проблему” није исто што
и „учинити нешто”. Анализом обухваћени дио виртуелног простора мо
жемо описати као благо сучељавање корисника претежно мушког пола,
добро информисаних, засићених свакодневним дешавањима на политич
кој сцени, али са стереотипним критикама и приједлозима.
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SUMM ARY: The paper presents the research findings on the behavior of users of
the social network Facebook, in the circumstances of a crisis sit uation and the declaration
of the state of emergency. By combining the media content analysis, modif ied netnograp
hic approach and pseudo-survey techniques, the author seeks to determine the extent and
the manner in which the declaration of the state of emergency in the Republic of Srpska
has affected its citizens. The results show that the state of emergency has led to a reduc
tion in the number of events reported, creating uniformity in media content and increasing
the degree to which the media rely on off icial sources of information. On the other hand,
the audience shows sat uration with such content, completely ignor ing it or expressing
dissatisfaction with the overall sit uation, most often sarcastically. The analysis of user
comments shows that, although value-neut ral, the content focused on government acti
vities provoked mostly negative comments, with hate speech and explicit vulgarism, as
well as comments ad hominem, although to a lesser extent.
KEYWORDS: comment, reaction, like, state of emergency, value orientation
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ЖИВОТ ЈЕДНОГ НЕМАЧКОГ ОФИЦИРА-НАУЧНИК А
ИЛИ О КОРИСНОСТИ ПРЕВОДА
НОВООБЈАВЉЕНЕ КЊИГЕ
(Andreas Roth, Johann Albrecht von Reiswitz (1899–1962). Vom unbequemen
Südosteuropaexperten zum Kunstschützer, Ares Verlag, Graz 2020, 496 Sei.
[Андреас Рот, Јохан Албрехт фон Рајсвиц. Од незгодног стручњака
за Југоисточну Европу до заштитника уметности, Грац 2020])

Књига Анд реаса Рота посвећена Јохан у
Албрехт у фон Рајсвиц у у ствари је настала
као плод ист раж ивања и требало је да буде
докт орска теза овог немачког нас тавн ика
историје и стручњака за Југоисточн у Евро
пу на Минхенском универзитет у. Међутим,
аутор на почетк у дела читалачкој публици
пружа зан им љиву информац ију – да је од
њега менторка тражила да изврши одређене
измене које би, по Ротовом миш љењу, пот
пуно иск ривиле резултате до којих је дошао
у ист раживању. Епилог овог сукоба предста

вља Ротово повлачење дисертације из цело
купног процеса израде и одбране. Међутим,
рукоп ис је објавио издавач Арес из Граца
који публик ује вел ике едиц ије посвећене
историји Другог светског рата, Вермахта и
других сродних тема. Иако поменута аустриј
ска издавачка кућа важ и за издавача дели
мично алтернативне историје која покушава
донекле да исправи негативну слику о немач
ком Вермахт у у Другом светском рат у, то се
о овој књизи не може рећ и буд ућ и да ни у
једном сегменту не одступа од стандарда на
учне историог рафије која се данас изу чава
у Европи и свет у.
С обзиром да постоје планови за евент у
ално објављивање на српском тржишту, пи
сац ових редова је замољен да књигу прочита
и да на основу текста изнесе сопствено ми
шљење о њој. Након читања књиге, аутор овог
осврта смат ра да би књиг у било изу зетно
корисно превес ти и објавит и у Србији, али
у једној скраћеној форм и. С обзиром да се
ради о некој врсти биог рафије Албрехта фон
Рајсвица у којој се аутор доста посветио при
ватном живот у пре Другог светског рата, а
пре свега проблемима у научној и професор
ској каријери, требало би нагласити да су ти
делови српској читалачкој публици вероват
но незанимљиви и могли би да се сажму тако
да просечан читалац стекне увид у основе
Рајсвицовог живота. Но, Ротово дело пружа
нам веома вредан поглед на то како се један
млади Прус заинтересовао за Балкан, његову
историју и како су симпатије према Србији
с временом расле.
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И поред чињенице да је просечном српском
читаоц у вероватно мање заним љиво проу
чавање „немачке” компоненте Рајсвицовог
живота, аутор на темељан начин расветљава
размиш љања једног немачког конзерватив
ца племићког порек ла који је имао изузетно
амбивалентан однос према Хитлеру и наци
стима. Рот публици расветљава различите
фазе Рајсвицовог односа према нацистичкој
власти и, посебно, Јеврејима, нарочито од три
десетих година 20. века. Наиме, Рајсвиц није
према Јеврејима имао конзистентан и кохерен
тан став будући да је његово мишљење вари
рало од одушев љењ а због увођењ а ант ије
врејских привредних закона, којима се прак
тично онемогућавало привредно деловање ове
заједнице, до потп уног неразумевања и ти
хог негодовања зашто се ти закони приме
њују на немачке Јевреје-староседеоце, међу
којима има доста родољуба и оданих државља
на. И поред овог нијансираног погледа на Рај
свицов однос према Јеврејима, Рот истиче да
протагониста његовог дела није био филосе
мита буд ућ и да је инсистирао да се диск ри
минациони закони примењују на оне Јевреје
који су се после 1918. са истока Европе досе
лили у Немачк у. Ротова анализа Рајсвицове
кореспонденције са пријатељима и супругом
открива читаоцима да ни Рајсвиц, а очиглед
но ни знатан део немачког друштва, није био
свестан застрашујућих последица нацистич
ких расних закона пре свега због уврежено
сти антисемитских уверења у Западној Евро
пи. Но, консек венце „аријевске пол ит ике”,
постаће Рајсвиц у јасне тек када његови бли
ски јеврејски пријатељи буд у присиљени да
због ње нап усте Немачк у. Ипак, како је вре
ме пролазило Рајсвиц је показивао све мање
емпатије према Јеврејима и њиховом стра
дању што Рот убедљиво доказује. Иако аутор
чит аоц има доноси чит ав низ Рајсвицових
ант исем итских опаски пре и током Друг ог
светског рат а, он није мог ао зак ључ ит и, на
основу прегледане грађе, да је овај Прус уче
ствовао у геноциду над Јеврејима и отимачи
ни јеврејске имовине, како у Немачкој, тако
и у окупираној Србији (с изузетком отк упа
јеврејских ствари у Беог рад у). Свакако, Рај
свиц је, истиче његов биог раф, знао за прого
не и убис тва пасивно се држећ и и под ржа
вајућ и режим, али у њима, колико је до сада
познато, није узимао учеш ћа.
Након овог краћег екскурса посветићемо
се централном питању овог прегледа Ротовог

дела. За српску читалачку публику посебно су
занимљиви Рајсвицови контакти са представ
ницима српске елите онога доба. Као архе
олог и интелект уа лац, јунак Ротовог дела је
изг рад ио познанс тва са водећ им српским
интелект уа лцима међуратног периода међу
којима се истич у Владимир Ћоровић, Јован
Цвијић, Мил утин Гарашанин, Слободан Јо
вановић и други. Такође, занимљива је и епи
зода Рајсвицовог сукобљавања са владиком
Николајем Велимировићем. Наиме, заједно
са још једним немачким археологом Рајсвиц
је спровео археолошка ископавања у околини
Охрида 1931. и 1932. године током којих до
лази у сукоб са владиком Николајем, којег је
оптуживао не само због тога што не води до
вољно рач уна о старинама, већ и зато што је
мотивисао локалне сељаке да присвајају остат
ке античких грађевина како би градили куће
и пратеће објекте. Свакако, Рот истиче да је
однос Рајсвица према црквама и свештенству
веома критичан уз јаку антик лерикалн у но
ту. То аутор посебно примећује у Рајсвицовој
осуди комплетног подухвата Клауса фон Шта
уфенберга кога је, након неуспелог атентата
на Хитлера, назвао „црним католичким псом”.
Но, у тој крит иц и Штауфенберг ове завере,
Рот не вид и само ант ик лерикалан прис туп
Рајсвица, већ и егзистенцијалн у узнемире
ност једног племића која је изражена пре све
га у страху од Хитлерове могуће одмазде пре
ма припадницима аристок ратије који служе
Вермахту. Уз то, српској публици може бити
занимљив и Рајсвицов изузетно пријатељски
однос према Карлу Шмит у и његовој супру
зи Душки Тодоровић која је била Српк иња.
Од цент ралне важ ности за српске читао
це јесте део књиге у коме је описан боравак и
рад фон Рајсвица у Србији између 1941. и 1944.
године, буд ућ и да пружа добар увид како у
његов рад на терену, тако и у функционисање
немачке окупационе власти. Овај део књиге
прилично реа лно приказује разноликост ин
тереса немачк их окупационих група које се
сукобљавају на простору Србије. На овај на
чин Рот описујући Рајсвицово окружење тих
година демистификује стереотипно мишљење
о комплетно цент рализованој и јединственој
немачкој управи и чврстој дисцип лини оку
пационих снага.
Током чет рдесетих година 20. века у Рај
свицовом понашању истиче се прагматичност
која се огледа у чињеници да је сарађивао са
организацијом Аненербе (истуреним псеудо

303
научним одељењем СС-а Хајнриха Химлера),
иако није подлегао нацистичким покушајима
доказивања супериорности аријевске расе са
Севера (Ex-septent rione-luxтеза). Ипак, Рот
смат ра да је у овој организацији Рајсвиц ви
део мог ућност заштите култ урних добара и
старина будући да му је Аненербе омогућавао
тих година политичку заштит у и неопходна
финансијска средства.
Попут односа са Јеврејима, однос Рајсвица
и Срба Рот представља студиозно и нијанси
рано. С једне стране, Рот истиче да је Рајсвиц
веома волео Беог рад, Србе и своје сарадни
ке у тој земљи. За свој нау чни рад Рајсвиц је,
подсећа Рот, одликован тридесетих година
20. века Орденом Светог Саве Краљевине Ју
гославије. С позиц ија изразит ог срб офила
у немачком систем у, он је, напоменимо без
успеха, заговарао политику „нежног притиска
према Србима” и одус тајањ е од мас овн их
реп рес ал ија немачког окупат ора. С друг е
стране, у својој концепцији српско-немачке
сарадње Рајсвиц је био доследни заговорник
немачк их интереса који су се рефлектовали
и на његово миш љење о пот реби преваспи
тавања Срба и наметања страног (немачког)
туторства. У том смислу, за Рајсвица се једи
на конзистентна немачка политика огледала
у давању малих надлеж ности српским оку
пационим властима под Недићевом управом
пошто су Срби „деца коју треба васпитати”.
Пошто је Ротово дело сачињено од неко
лико цел ина, српској читалачкој публиц и
требало би у целости представити поједина
поглавља. Пре свега, у евентуа лном преводу
акценат би требало да буде стављен на пред
говор (стр. 7–9), будући да аутор даје мотиве
за писање овог дела. Затим, било би корисно
у целости представити и поглавље „Постанак
нау чника” (стр. 25–57), пошто се у тој цели
ни представља развојни пут младог Рајсвица
од социјалдемократе до пруског конзерватив
ца, као и његова прва искуства са Србима (љу
бавна веза са једном Српк ињом) и југ осло
венским прос тором током пут овања 1924.
године. Након тога, српским читаоцима било
би од велике користи када би на свом језику
имали могућност да прочитају и већи део по
главља „На путу ка истраживању југоисточне
Европе” (стр. 58–86) које говори о нау чним
почецима, јер је у овом поглављу Рот описао
Рајсвицово друго путовање у Југославију 1928.
године, мреж у познанстава Рајсвица с воде
ћим српским интелектуалцима, али и боемски

живот проведен у Берлин у где је одвојен од
супруге и детета. У поглављу „Заштита спо
меника и ископавања у Охриду” (стр. 87–131)
Рот детаљно описује улог у Рајсвица у успо
стављању контаката између српске и немач
ке научне заједнице, као и сукобе Рајсвица са
владиком Николајем у том град у. За српску
публику било би добро да се у што већем оби
му преведе и поглавље „Пок ушаји утицаја
на политику Немачке према Југославији” (стр.
186–210) у коме Рот скрупулозно описује Рај
свицову спољнополитичку концепцију буду
ће немачке политике ка југоисток у Европе
коју је покушао да проследи Рему, Хесу и дру
гим водећим личностима нацистичке парти
је. Суп ротно овим наведен им поглав љима,
српској публици била би мање интересант
на уводна поглавља о методима истраживања
(стр. 9–24), као и поглавље „Покушај научног
етаблирања” (стр. 132–185), где Рот анализи
ра Рајсвицове неуспешне покушаје да се три
десетих година 20. века уздигне на друштвеној
лествици Хитлерове Немачке. Евент уа лно,
у српском издању требало би представити са
жетак ових поглавља. Без икак ве сумње, за
буд уће српско издање требало би превести
велику целин у „Заштитник уметнина” (стр.
211–361) због Ротових студиозних описа Рај
свицовог боравка и деловања у окуп ираној
Србији од 1941. до 1944. године.
У последњем и највећем дел у књиге, Рот
истиче да је после више година Рајсвиц 1941.
године прекинуо своје пасивно држање те да
се у својству заштитника уметнина и култур
них добара упутио у Србију. Тај посао био је
доста тежак и захтевао је од Рајсвица да обно
ви стара познанства, пре свега са Савом Клич
ковићем (учеником Карла Шмита), Пред ра
гом Милојевићем (шефом редакц ије Новог
времена до августа 1941. године, кога ће Рај
свиц лично спасити од хапшења Гестапоа под
сумњом да је британски обавештајац), Павлом
Гргићем (радником у Народном музеју кога
ће Рајсвиц такође спасити од хапшења), Вла
диславом Рибникаром (кога ће, по казивању
Милојевића, Рајсвиц извући из бањичког ло
гора), Миодрагом Грбићем (угледним српским
археологом) и Миланом Недељковићем (срп
ским сликаром, вајаром и оснивачем школе
примењених уметности у Беог рад у). Обно
вивши контакте, Рајсвиц је почео да ствара
тим с којим ће сарађивати у наредним година
ма. Ни тај посао, истиче Рот, није текао по пла
ну. С једне стране, Рајсвиц је имао изузетн у
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сарадњу са Грбићем и Недељковићем, али, са
друге стране, није успео да мотивише нека
дашњег директора Народног музеја Влади
мира Петковића да се укључи у његов тим.
Једна од посебних заслуга Рајсвица била је
спасавање историчара Николе Вулића из ло
гора „Бањица”. Током окупационог периода
Рајсвиц је лично, истиче Рот, утицао да се ње
гов познаник Милан Јовановић-Стојимиро
вић унапреди у директора Државног архива.
Као посматрача прилика и активног учесника
у окупацији, Рајсвица је забрињавала опште
раширена појава ден унцијације међу Срби
ма што се нарочито види на примеру сина
адвоката Будимира Борисављевића који је, по
Рајсвицу, неправедно интерниран због лажних
опт ужби.
Посебне заслуге у заштити српског кул
турног блага Рајсвиц је имао у обнови рада
музеја и поп ису отуђене имовине српских
култ урних установа током окупације. Зајед
но са Миланом Кашанином, тадашњим управ
ником Народног музеја, учествовао је у за
штити Мирослављевог јеванђеља и његовом
сиг урном премештању из манастира Раче у
трезор Народне банке. Уз то, Рајсвицовим ин
систирањем у септембру 1941. године био је
поново отворен Музеј кнеза Павла у којем је
Кашанин остао управник. Цитирајући Каша
нина, Рот напомиње да је Рајсвиц учествовао
и у организовању преноса ратних застава срп
ских јединица из Првог светског рата из Топо
ле у Беог рад које се и данас налазе у Војном
музеју у Беог рад у. Рот Рајсвиц у приписује
и заслуге у отварању музеја у Србији и него
вању младог нараш таја српских археолога
који ће касније имати веома важ ну улог у у
југословенској археологији. У Банату, Рајсвиц
је у склад у са својом немачком пол ит иком
допринео да се новоотворени музеји у Бечке
реку (данас Зрењанин), Белој Цркви и Вршцу
предају на управу фолксдојчерима. Иако је
у Банат у фаворизовао Немце, фон Рајсвиц је
допринео да се знатна материјална баштина
Вршачке епарх ије сач ув а у зем љи. Но, Рот
истиче да Рајсвиц није био свемогућ у зашти
ти култ урне баштине православних Срба у
Банату будући да су окупатори у Беч однели
комп летн у арх ив у Влад ич анс ког двор а у
Вршцу. Такође, треба истаћи да се Рајсвиц по
бринуо за заштиту музејских експоната током
бомбардовања 1944. године и током борби
за ослобођење Београда октобра исте године,
тако да су сви артефакти неоштећени прежи
вели бомбардовање и ратна дешавања.

После рата управо је фон Рајсвиц био пред
став љен као кључн а фиг ур а у спас ав ању
моштију Светог кнеза Лазара, Светог кнеза
Стефана Штиљановића и Светог цара Уроша
Немањића од мог ућег усташког уништења.
Међутим, на основу извора Рот зак ључује да
је Рајсвицу овај посао био поверен од виших
немачких структура што је често незадовољ
ног Рајсвица одвлачило од сопствених посло
ва и под ухвата. Рот описује како је батаљон
фолксдојчера у усташкој војсци штитио пре
нос моштију из манастирâ Јазак, Шишатовац
и Бешеново и како је Рајсвиц свој посао радио
темељно и пор ед нег одов ањ а. У овом дел у
књиге истиче се епизода када домобрански
бојник Владимир Рогоз нуди професору Ра
дославу Грујићу да присвоји неколико књига
Библиотеке манастира Шишатовца за успо
мену што је Грујић одбио и моли Рогоза да се
књиг е манас тирске библио т еке не однос е.
Вредно је помена да је током рата манастир
ска библиотека у потп уности изгорела у по
жару. Дајућ и детаљне описе путање конвоја
који је спасавао српско културно благо из Сре
ма, Рот је ист ак ао Рајсвицово задовољс тво
успешно обављеном мисијом и незадовољство
усташким опхођењем према Србима при чему
је усташе називао „обичном бандом убица”
(нем. “eine gewöhnliche Mörderbande”). Након
што су Немци успешно обавили пренос мо
штију у сарадњи са српским стручњацима,
културно благо је безбедно прешло у окупи
рану Србију. Заправо, Рот као правог иници
јат ор а пренос а мош тију вид и Влад им ир а
Велмар Јанковића који је и дочекао посмрт
не остатке знаменитих Срба из Срема. Премда
су Немци у потезу спашавања моштију нај
важ нијих српских светаца видели шансу да
поправе сопствени имиџ у окупираној Србији,
они су били незадовољни догађајем на моле
бану у част моштију када је једна жена узвик
нула „Живео цар Петар, први цар Балкана!”
алудирајућ и тим речима на краља Пет ра II
који се тада налазио у избеглиштву.
Сам Рајсвиц је из окупиране Србије однео
одређене количине арх ивског материјала у
Баварску где му се налазило имање. Углавном
се радило о његовим списима, пописима кул
турног добра и друг их ствари. Део те грађе
је предао Американц има 1945. год ине, док
је остатак задржао. Његова заоставштина се
налази данас у архивама Минхенског универ
зитета и Баварској државној библиотеци. За
српске научнике, архивске и музејске раднике,
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Ротова књига доноси корисне смернице дају
ћи детаљан увид у то шта је од српске култур
не баштине пренето у Беч или Немачк у. На
основу Ротове реконструкције и увида у рас
положиве инвентаре културних институција,
српски културни и научни радници могли би
да направе преглед тога шта је Србији враће
но, а шта би тек требало да се траж и назад.
На основу наведеног, мишљења смо да би
изузетно корисну монографију Андреаса Рота

о Јохану Албрехту фон Рајсвицу требало пре
вести на српски језик у једном краћем и прила
гођеном издању захваљујући коме би српска
јавност била упозната не само са сложеном
немачком улогом у чувању, затирању и одно
шењу српског култ урног блага, већ би доби
ла и додатни подстрек у пот рази за несталим
наслеђем.
Жељко Малешевић
Линц, Аустрија
zeljko.malesevic@mag.linz.at
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БУРДИЈЕОВА КРИТИЧК А АНАЛИЗА
НЕОЛИБЕРАЛНЕ ИДЕОЛОГИЈЕ И (НЕ)АНГАЖОВАНЕ
УЛОГЕ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА
(Бурдије, Пјер, Сигнална свет ла ~ Сигнална свет ла 2.
Завод за уџбенике – Библиотека Societas, Беог рад 2019;
Превела са француског Милица Пајевић)

Књиг а Сигнална свет ла ~ Сигнална све
тла 2 представља колекцију текстова које је
Пјер Бурдије објављивао као свој доп ринос
отпору светском неолиберализму. Она је за
право, скуп сигнала за узбуну, упозорења на
опасност неол иберал изма и, истовремено,
пледоаје за један нови европски друштвени
покрет. Завод за уџбенике је још 1999. објавио
први део ове књиге, да би га сада доп унио и
друг им делом, у оквиру цел ине коју је пу
бликовао у својој реном ираној библио т ец и
Societas.
Пјер Бурдије је франц уски социолог, по
знат нау чној јавности по својим идејама које

се односе на подручје проу чавања више по
себних социологија: образовања, културе, ме
дија и политичке социологије. У својим истра
живањима, скоро читаву деценију, трагао је
за одговорима који су резултирали кроз скуп
идеја о примарном позиву ангажовања инте
лект уа лаца у односу на нове облике органи
зације друштва.
Аутор дела Сигнална свет ла ~ Сигнална
светла 2 оштро критикује идеологију неоли
берализма, за разлику од неких својих прет
ходн ика и савремен ика који су бил и њен и
епигони. Бурдије је акционалиста и уверен
је „да ће резултатима својих ист раж ивања,
нау чном и друштвеном критиком, пруж ити
допринос разбијању доминантне неолиберал
не догме, која се жели приказати као једина
истина, и афирмисати становиште да се ис
траж ивања истине у области социологије и
друштвено-хуманистичких наука никада не
смеју раздвајати од трагања за путевима раз
воја друштва и еманципације човека” [Ми
тровић 2019: 8]. Бурдијеови текстови су не
посредне реакције на друштвено збивање и
друштвено мишљење (интервјуи, полемике,
крит ичке реа кц ије и коментари, учеш ће у
расп равама, говори штрајкач има и демон
странтима на синдикалним скуповима, по
говори за књиге и др.). То је интелект уа лн и
ангаж ман који је истовремено и конк ретан,
и теоријски заснован. Зато ова књига, уз још
неке (нпр. Н. Чомског, Х. М. Енценсбергера
и др.), може попунити празнине у нашој дру
штвеној мисли и показати како је истински
ангажман интелектуалца данас и нужан и мо
гућ, а да не мора да буде дневнопол ит ичк и
приземан и баналан [Нешковић 2000: 194].

307
Бурдије захтева реакцију интелект уа лне
елите која ће нау чним путем поставити нове
моделе у сав ременом друш тву. Као што и
Гулднер каже: „Социологија почиње ослоба
ђајући свет од илузија и наставља ослобађају
ћи себе” [Gouldner 1980], несумњиво се, дакле,
поставља питање у ком смеру иду ист ражи
вања интелект уа лаца и коме служе њихове
идеје? На којим људским постулатима се за
снивају њихове идеологије и да ли они делују
у склад у са универзалним људским вредно
стима? Бурдије главни фокус ставља на идео
логију неолиберализма, односно глобализма
чији исходи човечанство посмат рају иск љу
чиво кроз призму максимализације профита
и настојања да богати постан у још богатији.
„Тај неолиберални прог рам теж и да потпо
могне раск ид између економије и друштве
них стварности, и да тако, у стварности изгра
ди, економски систем у складу са теоријским
описом, односно нек у врсту логичне маши
не, која се приказује као ланац прин уда који
вуче за собом економске актере” [Бурдије
2019: 130]. На том траг у, о задатк у социоло
гије као нау ке и суштинском пут у којим со
циолог треба да иде, пише и Љубиша Митро
вић: „Социолог ија се не сме клањати нити
узмицати ни пред силама владајућег порет
ка. Она, резултат има својих ист раж ивања
треба да помогне развоју рационалне и кри
тичке самосвести код друштвених актера, да
јача пот ребу о буђењу историје и акт ивном
учеш ћу о преображају савремености” [Митровић 2015: 301]. Управо тај преображај са
времености Бурдије види „у коришћењу сим
боличке моћи у служби разобличавања идео
лог изиране свести и форм ирање борбеног
грађанс тва, које ће пруж ит и отпор свакој
врсти манип улације и борити се за афирма
цију истине у савременом свету” [Митровић
2019: 25–26]. Цент рална идеја његових про
миш љања односи се на пот ребу друштва за
побољшање свих аспеката од политике, еко
номије, образовања, па све до култ уре. При
мереније домаћем читаоц у, Анд рићеви Зна
кови поред пута јесу Сигнална свет ла инте
лект уа лаца о којима Бурд ије пише, а све с
циљем да позив соц иолога оправдају тако
што ће поставити нове постулате у друштве
ним заједницама. Прометејска социологија,
за коју се он залаже, са снаж ним ослободи
лачким, еманципаторским духом требало би
да подстакне друштво на делање које ће откло
нит и или макар смањит и у одређеној мери

последице доминантних идеологија. Важно је
да се социолог ухвати у коштац са неолибе
ралним идејама које сваком друштву доносе
више штете него користи. За то је пот ребно
добро упориште на коме ће почивати идеје
и мисли социолога, које треба да постану од
лучујуће у тој борби за људскост, за човечан
ство. На жалост, све је више примера где ин
телект уа лци дижу глас за уобичајене свако
дневне, формалне ствари, а зазиру да се баве
питањима која су од суш тинске друш твене
важ ности.
Неспорно је да прихватање различитости
доприноси једном друштву у сваком могућем
сегмент у, као и да разу мевање туђих култ у
ра увелико помаже да разу мемо сопствен у
друштвен у стварност, али, исто тако, суно
врат једног друштвеног поретка управо је у
одрицању свега што чини наш у заједниц у.
Одбацити, унизити или показати неразуме
вање за проблеме локалне заједнице показа
тељ је да смо се одрекли основних идеја једног
друштва. Позив социолога, као што Бурдије
наглашава, јесте све суп ротно превазиђеној
визији која „почива на вери неког другог доба
у историјску неизбежност засновану на при
мату производних снага које не регулише ни
шта друго до конкурентна настојања поједи
начних произвођача” [Бурдије 2019: 84].
Друштво ризика мора да буде под ржано
од интелектуалаца који ће своју мисију испу
нит и на најб ољи мог ућ и нач ин – у служ би
друштвене заједнице. Оно чиме би требало
да се баве интелект уа лци јесте управо то –
отклонити све бољке једног друштва како би
припадници заједнице успели да дел ују без
икак вих потешкоћа. Изгледа да је то данас
веома тешко, али и сасвим другачије посма
трано од оних који представљају интелектуал
ну елиту. Бурдије је веровао да ангажованост
социолога може допринети сасвим другачи
јем току организације друштвене стварности:
„Ми, социолози, без икаквог упирања прстом
можемо предузети раск ринкавање тих мре
жа и показат и да је проток у идеја подлога
проток моћи. Постоје људи који мењају идео
лошке услуге за положаје на власти” [Бурдије
2019: 88].
Нови друштвени феномени произвели су
и мноштво последица по социологију као на
ук у, али и по деловање социолога. „Знати –
значи познавати главне (глобалне), економ
ске, политичке и социјалне процесе и умети
предвидети њихов даљи ток. Водити – значи
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имати осећај одговорности на чијем си еко
номском, политичком или културном врху, те
умети изналазити решења за различите врсте
изазова” [Антонић 2014: 31]. То је оно кључно
чиме би требало да се руководе они који би
да представљају онај друштвени слој који се
уобичајено назива елитом.
Посебн у паж њу Бурдије је посветио уло
зи масовних медија у друштвеним процеси
ма. Моћ медија и њихов далекосежан утицај
на јавност доприносе искривљеној слици дру
штва и помер еном фок ус у изв еш тав ањ а и
објављивања. Поред свега тога, несумњиво је
да ће у таквом измењеном облику презентова
ња друштвених догађаја доћ и до колектив
ног неповерења у масовне медије и пот ребе
да се успостави алтернативан начин прено
шења информација које су од посебног знача
ја за друштвену заједницу. Наравно, све то је
немогуће замислити као релевантно и оствар
љиво уз идеје које дом ин ирају савременом
друштвеном сценом: „Та политика је подстак
нута истом намером, а то је уништење соци
јалних тековина које су, шта год рекли о њима,
међу најузвишен ијим достигн ућ има циви
лизац ије. То су дос тигн ућа која треба учи
нити универзалним, проширити на цео свет,
мондијализовати, уместо да се под изговором
глобализације, те конк уренције економски
и соц ијално мање развијен их земаља, она
доводе у питање. Ниш та није природн ије и
оправданије него одбрана тих тековина, коју
неки настоје да представе као облик конзер
вативизма или застарелости” [Бурдије 2019:
92].
Значај идеја, али и интелект уа лне реак
ције социолога Бурдије демонстрира и у Сиг
налним светлима 2, са акцентом на Европски
друштвени покрет за нову „социјалну Евро
пу” који би кроз нау чно доказане чињенице
и постулате утабао сигуран пут будућим ге
нерацијама. Пасивизација друштвене масе
управо се огледа у одбијању да се пред узме
било који корак, а све као последица конти
нуираног ефективног уобличавања једне до
минантне неолибералне догме. Политика по
прима нове обрисе организовања и мотиве
деловања у односу на друштво, а Бурдије ис
тиче да се „младима смучила политика коју
им сервирају политичари. Политичари су им
огадили политику. Потребно је политици вра
тити смисао и за то изнети предлоге пројеката
будућности који могу да дају смисао економ
ском и друштвеном свету” [Бурдије 2019: 168–

169]. Називати ствари правим именом, посту
пати у складу са основним људским правима,
деловати колективно а не лично, искористити
социјални капитал интелект уа лне елите на
прави начин, једини је пут који Бурдије види.
Циљ је да се друштво ухвати у коштац с про
блемима животне средине: загађења ваздуха,
озонске рупе, необновљивих извора енергије
или нук леарних акцидената, који су нуж но
„глобални” јер не познају границе између на
ција или „класа”. „Исто важ и и за проблеме
који се директније тичу привреде или култу
ре, као што су питања дуга земаља у успон у
или утицаја новца на производњу и ширење
културе” [Бурдије 2019: 165–166]. Љ. Мит ро
вић указује како је Бурдије у Сигналним све
тлима и Сигналним свет лима 2 „алармирао
интелект уа лце, упозоравајућ и на то које су
људске вредности данас угрожене”, при чему
је истицао „улог у нау ке, слободномислећ их
људи, истраживача у пољу симболичке моћи,
да се реафирмиш у неп ролазна начела Сло
боде, Једнакости/Правде и Братства у свет у
у борби за ново друштво, одрживи развој, ху
ман из ац ију свет а и еманц ипац ију чов ек а”
[Митровић 2020: 187].
Сигнална светла и Сигнална светла 2 омо
гућавају нам да шире сагледамо процесе који
се крију иза различитих принудних парадиг
ми и остављају далекосеж не последице, те
да схватимо да је отпор овом неолибералном
поробљавању важан задатак и дужност истин
ских интелект уа лаца.

ЦИТИРАН А ЛИТЕРАТУРА
Антонић, Слободан (2014). Стање друштва и
стратегије обнове. У: Светлана Курћубић
Ружић (ур.), Ка српском становишту. Бео
град: Евро-ђунти, 29–39.
Бурдије, Пјер (2019). Сигнална свет ла ~ Сиг
нална свет ла 2. Беог рад: Завод за уџбе
нике.
Мит ровић, Љубиша Р. (2015). Под лупом со
циолога. Нови Сад: Прометеј.
Мит ровић, Љубиша Р. (2019). Предг овор:
Бурдијеов пледоаје за ангажован у/еман
ципат орску соц иолог ију, обнову позива
интелектуа лца и формирање новог европ
ског социјалног покрета. У: Пјер Бурдије,
Сигнална свет ла ~ Сигнална свет ла 2.
Беог рад: Завод за уџбенике, 7–37.

309
Митровић, Љубиша Р. (2020). Пјер Бурдије о
хуманистичко-еманципаторској улози со
циологије, интелектуалаца и новог европ
ског друш твеног пок рет а. Соц иол ош ки
прег лед, LIV(1): 183–187. <DOI: 10.5937/
socpreg54-26158>
Нешковић, Ратко (2000). Критика Неолибе
рализма као идеологије безалтернативног
поретка (Или: о мог ућности ангажованог

инт елект уа лца данас). Теме, књ. XXIV
(3–4): 193–216. <https://scind eks-clanci.
ceon.rs/dat a/pdf /0353-7919/2000/035379190003193N.pdf >
Gouldner, Alvin Ward (1980). Za sociologiju: ob
navljanje i kritika u sociologiji danas. Zagreb:
Globus.
Милица М. Марјановић
Универзитет у Приштини
са привременим седиштем у
Косовској Митровици
Филозофски фак ултет,
Катедра за социологију
Косовска Митровица, Србија
milicamarjanovic088@gmail.com

310
UDC 304(497.11)”20”(049.32)

СОЦИОЛОШКИ ОГЛЕДИ И РАСПРАВЕ
НА САВРЕМЕНЕ ТЕМЕ
(Љубиша Мит ровић, Социолошке маргиналије на савремене теме,
Прометеј, Нови Сад 2019, 252 стр.)

У издању новосадске издавачке куће „Про
метеј” 2019. године, на 252 странице, обја
вљена је квалитетна и вредна књига социо
лошког жанра – Социолошке маргиналије на
савремене теме, чији се радни наслов може
и реформулисати у „Перманентна, акцијска и
алтернативна социологија”. Аутор књиге је
професор емерит ус на Филозофском факул
тет у у Ниш у др Љубиша Р. Мит ровић. Овај
цењен и соц иолог дуж и низ год ина извод и
наставу из предмета који се баве проучавањем
материје из области социологије и ист рајава
у својој интелект уа лној одисеји.
Књига о којој је реч представља социоло
шке огледе и расправе на савремене теме, које
је аутор под заједничким именом назвао „Со
циолошке маргиналије”. Ради се о студијама

и чланцима које је саопштио на бројним ску
повима у зем љи и иностранству у последње
две године. У њима се разматрају бројна дру
штвена питања која су теоријски релевантна
за разумевање структ уре и динамике савре
меног друштва, а посебно српског друштва
у транзицији, као и улоге савремене социо
логије. Аутор наводи да, живимо у глобално
доба, испуњено бројним кризама и противу
речностима: од нач ина производње, преко
односа класних снага, до политике и култ у
ре. Неолиберална стратегија друштвеног раз
воја и антагонистичка, анарх ична глобали
зац ија, дов еле су до бројн их соц ијалн их и
регионалних противуречности у свет у: де
струкције социјалне државе и дефицита со
цијалне солидарности, кризе система вред
ности, успона трж ишног фундаментализма
и социјалдарвинизације друштвених односа
у националним и планетарним оквирима. Кри
тичк и социолози у свет у у својим студијама
пиш у о убиственим последицама „капита
лизма катастрофе” [Klajn 2009: 372] и разор
ним учинцима неолибералне транзиције без
социјалне одговорности, која је наметн ула
модел присилне, зависне модернизације и ре
стау рације капитализма периферије у овим
друш твима, као и њихове реколон из ац ије.
Мануел Кастелс (Manuel Castells) је садашњу
епоху описао као настајуће информатичко,
умрежено глобално друштво, које живи у зна
ку дихотомије хипертехнолошког нап ретка
и соц ијалног субразвоја. Јирг ен Хаб ермас
(Jurgen Habermas), пак, о „добу у којем жи
вимо” пише као о свету постнационалних кон
стелац ија, док Ален Турен (Alain Tou rai ne)
говори о настајућем постдруштву.
С тим у вези аут ор навод и да се у свет у
позног постмодерног капитализма и постсо
цијал ис тичке транзиц ије све више шири
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антихуманизам. На дел у су процеси разара
ња солидарности међу људима, те следствено
нас таје пов лачење и марг инал изац ија дру
штвено-хуманистичк их нау ка. Такође, у та
квој социо-културној ситуацији у дефанзиви
се нашла и савремена социологија. И она се,
како ист иче аут ор, „разболела на смрт” (С.
Киркегор / S. Kierkegaard). Захваћена је про
цесима атомизације и фрагментације, дисци
плинарним хаосом, опијена је квантофрениј
ским приступом, техничком ефикаснош ћу
и митом о вредносној неу т ралности својих
истраживања. Савремена социологија делује
у сенци доминантних парадигми – неопози
тивизма, функционализма, теорије рационал
ног избора, елит изма и етнок улт урал изма.
Најчешће је у пракси редукована на инжењер
ску емп иријску соц иолог ију разм рв љеног
рада/фрагмената, у служби снага савремене
корпорократије, политократије, менаџмента
и маркетинга. И позив социолога одређен је
низом фактора: у распону од квалитета уну
трашње академско-едукацијске субкулт уре
и њиховог професионалног угледа у подели
рада, до карактера глобалног социјалног си
стема и развојних пот реба друштва.
Аутор посебно наглашава да је социоло
гија настала, како је писао Рејмон Арон (Ray
mond Aron), из духа просвет ит ељс тва, као
органон духовне еманципације грађанства и
његове оптимистичке вере у настајуће „цар
ство разума”. Њу су својатали различити дру
штвени пок рети – како актери револ уције,
тако и актери реформизма (Маркс и Конт). Од
њеног настанка, па кроз различите фазе раз
воја у 170 година историје постојања, она се
цепала, како истиче Хабермас (Habermas) у
студији Теорија и пракса, на различите тео
ријске и идејне струје – конзерват ивн у, ре
формистичку и радикално-револ уционарн у
– које су изражавале интересе друштвених
снага. Историчари социологије и социолози
нау ке, ист раж ивали су претпоставке њеног
развоја у различитом епохалном, друштве
ном и култ урном конт екс ту, указујућ и на
њене успоне и падове као науке, позива и про
фесије: од пионирског, херојског периода ње
ног нас танк а, преко њене унив ерзит етске
инстит уц ионал изац ије. Ист раж ивал и су и
развој емпиријске примењене социологије,
до савремене етапе њене постмодерне кризе,
губљења идентитета, разарања у форми раз
мврљеног рада, дисциплинарног хаоса, и гу
бљења хуманистичко-еманципаторске пер

спект иве, о чем у је писао Пит ер Л. Берг ер
(Peter L. Berger, 1929–2017) у свом ламенту –
Социологија: повлачење позива (1992). Аутор,
даље наводи да, социологија није „весела на
ука” (Ф. Ниче / F. Nietzsche, 1844–1900). Она је
критичка и неспокојна, „борбена дисциплина”
(П. Бурдије / P. Bourdieu), која егзактним ме
тодама науке разоткрива друго скривено лице
друштва, латентну функцију друштвених по
јава, силе друштвене детерминације у соци
јалном простору, али и могућности избора и
алтернативног деловања друштвених актера
у систем у самоп роизводње друштва и про
ширивању простора људске слободе.
Осим тога, током свог постојања и разво
ја, савремена социологија разапета је између
процеса фрагментације и глобализације. На
супрот тенденцији фрагментације и методо
лошки техничког оптимизма, који доминирају
у социологији данас, све је више истраживача
који истич у пот ребу схватања социологије
као комплексне науке о друштву и човеку, као
и пот ребу редефинисања, проширења њеног
предмета у конт екс ту савремен их онт оло
шких промена, везаних за процесе глобали
зације и настајућ и свет умреженог друштва
и постнационалних констелација. Савреме
ни свет је, услед деловања снага трећег и че
твртог развојно-цивилизацијског таласа, су
очен са друштвом у покрету и различитим
нивоима његове транзиције у одређеним сфе
рама друштвеног живота. У том смислу тран
зиција није импортован процес, смиш љен у
конспиративним радионицама геостратега,
већ је глобални и регионални феномен којим
је захваћено савремено светско друштво. На
то је својевремено упозорио Алвин Тофлер
(Alvin Toff ler, 1928–2016) у својим студијама
Шок буд ућности, Трећи талас, Револуцио
нарно богатство и Нова цивилизација.
Но, и поред свих ових, нимало лак их пи
тања за једн у нау к у, аутор у уводном дел у
наводи и да је социологија јединствена тео
ријско-емпиријска, полипарадигматска ком
плексна нау ка о друштву, култ ури и човеку.
Иако је настала у ери нација, које су предста
вљале оквир друштвеног живота у 19. век у,
савремени процеси глобализације, планетар
ног умрежавања светског друштва, захтева
ју да се та целина највишег реда – историјски
глобални тоталитет друш тва – посмат ра у
новом конт екс ту светског сис тема, о чем у
пишу И. Волерстин (Wallerstein) и М. Обров
(Obrov). У том смис лу за даљи опс танак и
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разв ој соц иолог ије неоп ходно је њено ра
дикално отварање према нас тајућем свет у
трансдисциплинарних наука и интегрисаних
студија: мондологије, ант ропологије, култу
рологије, екологије, конфликтологије, футу
рологије итд.
Међутим, аутор нас упознаје да, развија
јући се у социолошкој праксеологији, као ем
пиријска примењена наука, социологија никад
не сме изг убити везу са највишим дометима
развоја теорије, као и хуманистичко-еман
ципаторском перспективом. Речју, своја ис
траживања истине она никада не сме раздво
јити од трагања за путевима социјалне правде
и човекове слободе, на шта упозорава И. Во
лерстин (I. Wallerstein). Из свог фок уса ни
када не сме изг убити људски коефицијент у
ист раживањима друштва, његове структуре
и динамике, односно положај и улог у људи
и друштвених група као „производе и про
извођаче друш тва” и њег овог мног ол иког
карактера и идентитета. То, пак, захтева од
социолога, не само висок професионализам
и методолошко-техничку ефикасност у ана
лизи, него и социолошку имагинацију. То под
разумева способност за синергију резултата
емпиријских и теоријских ист раж ивања, за
синтезу појединих локалних појава, индиви
дуа лних судбина, са структ урним и глобал
ним процесима, као и откривање историјских
мог ућности и хуманистичко-еманципатор
ских перспект ива даљег одрж ивог развоја
друштва, подизање и остваривање квалитета
живота људи и њихових слобода.
С тим у вези, аутор у делу књиге усмерава
и упознаје читаоца да се на овом путу резул
тати социолошких ист раживања повезују са
актерима друш твене акције, а социолошки
позив добија обрисе прометејске ангажовано
сти у склад у са Туреновим схватањем улоге
акцијских/парт иципат ивних ист раж ивања
и Бурдијеовом поруком да је социологија ра
дикална рефлексија и борилачка дисцип ли
на. Наиме, она трага не само за истином о по
стојећем друштву, већ и путевима и перспек
тивама његовог даљег нап ретка, хуманиза
ције и еманц ипац ије. Стог а је она увек не
само анал ит ичк а, рад ик ална рефлексија и
критика постојећег друштва, него и градитељ
ска, прометејска наука, која трага за алтер
нативним путевима, перспективама одржи
вог развоја људског друштва и човечанства.
Сходно томе, добро је подсет ит и на порук у
Алвина Гулднера (Alvin Gouldner): „Социо

логија почиње ослобађајућ и свет од илузија
и нас тав ља ослобађајућ и себе...” Такође су
важ ни упозорење и заветни апел Зигм унта
Баумана (Zigmunt Bauman) да уколико социо
логија не жели да доживи смрт у постмодер
ни, „алтернативна социологија предлаже ра
дик ално преу ређење соц иолог ије: да се од
нау ке и технолог ије неслободе, прет вори у
науку и технологију слободе; да се успостави
као нова културна политика у служби људске
слободе” [Bauman 2014].
Одг ов ор аут ора на ова теш ка пит ањ а је
умерен и избалансиран, и у складу с општим
усмерењем књиге, тако да треба још једном
поновити: социологија није весела социограф
ска наука, у служби естетизације институци
оналног поретка и владајућих структура моћи,
него критичка и неспокојна, егзактна и хума
нис тичко-еманц ипаторска нау ка. Стога је
савремен у социологију пот ребно извућ и из
загрљаја нових облика инструментализације,
идеологизације и злоу пот ребе. Само обнова
критичке теорије друштва и милсовско-бур
дијеовске традиције у новим условима може
вратити углед социологији као науци слободе
(А. Турен) и подићи достојанство овог позива
у служби развоја критичке јавности и реафир
мације ангажоване улоге интелектуа лаца, те
подизања нивоа и потенцијала радикалне дру
штвено-еманципаторске борбености актера
у савремености.
Коначно, нужно је да се поближе погледа
шта социолозима-истраживачима доноси ова
књига? Интелектуа лци, на раск рш ћу света
у суморним временима, својим сазнањима
шаљу „сигнална светла” (Бурдије) на изазове
и опасности, као упозорења куда треба да се
„плови” како би се избегле погубне замке. Без
њиховог оштрог и будног умног ока, свет би
се кретао попут „слепца и зомбија”, тумарао у
мраку, посрћући и падајући на путу препуном
расп утн ица и безнађа, давећ и се у моч вари
препуној крокодила, отровних змија и обма
њујућ их утвара. Уморни од лутања, они би
вапили као Јов у пустињи и мраку: „Светло
сти, више Светлости” – понављали би попут
ламента сам ртн у порук у великог Гетеа.
Такођ е, аут ор нав од и и следеће: ако је
„образовање образованима друго Сунце”, како
је говорио стари грчки филозоф и песник Хе
рак лит, а у вези с тим у новом век у Ниче га
допунио својом максимом „образовање је нај
боља политика будућности”, онда је, како за
схватање узрока наше епохалне кризе, тако

313
и за излазак из ње, насушна потреба данас де
маргинализација друштвено-хуманистичких
наука, обнова критичке социологије као алтер
нативне нау ке о друштву, човеку и слободи,
као и реафирмација прометејске мисије ин
телектуалаца, у борби за бољи, праведнији,
хуманији и слободнији свет. Аутор даље на
глашава да појам и улогу интелектуалца по
имамо у грамшијевском и мерлопонтијевском
кључу филозофије, не као ознаку за ниво фор
малног академског образовања појединца и
група, него за њихову друштвен у ангажова
ност за опште добро, на страни еманципаци
је човека, друштва и човечанства.
Када погледа изблиз а ову књиг у, након
исц рпног „Предг овора”, аут ор је резулт ат е
ист раж ивања структ урирао и конципирао,
поред увода, кроз три кључне тематске цели
не-поглавља, која су даље сегментирана на
низ ужих тема и подтема.
Прво пог лав ље („Савремене друш твено-хуманистичке науке – између маргинализа
ције и обнове њихове критичко-еманципатор
ске улоге”) представља прави увод у тем у и
обухвата пет потпоглавља („Савремена соци
ологија између одлазећег и настајућег света
/тенденције, раскршћа и алтернативе/ˮ; „Марк
сова мисао – између стигматизације и реак
туализацијеˮ; „Бурдијеов пледоаје за ангажо
ван у/еманц ипаторску соц иолог ију, обнову
позива инт елект уа лца и форм ирање новог
европског соц ијалног пок ретаˮ; „Љубом ир
Тадић о Прометејском праву на побун у као
основном људском праву и Демаргинализа
ција друштвено-хуманистичких наука – пут
обнове критичке и еманципаторске улоге са
временог универзитетаˮ). Већ из самог насло
ва и резимеа, дâ се зак ључити да је аутор за
све амбициозно поставио циљ. Али, како и сâм
аутор у тексту каже, воли често да цит ира
једну Ничеову поруку (из Тако је говорио За
ратустра). Парафразирана гласи: „Ја волим
оне који на свом пут у постављају високе ци
љеве и у тежњи да их освоје, у лету умиру. Јер,
човек је рођен да лети као птица, а не да пузи!
Служба истини, најсуровија је, али и најча
снија обавеза филозофа и научника. Она зах
тева самоп регор, одваж ност, храброст и од
рицање, нема веселе науке!” Тако је говорио
Ниче (Nietzsche). Зато су филозофи и песници,
како вероваху стари Грци, као потомци бого
ва, сетни, меланхолично загледани у прола
зност света и смртност човека (те „мислеће
трске”): у тежњи да измере време, да открију
тајне света и човека. Отуда је делатност фило

зофа и нау чника у знаку вечне радозналости
и неспокоја.
Аутор у овом дел у наводи и ово: када му
дри/филозофи заћуте, будале/дураци прого
воре, а тајкуни/трговци/мафијаши се обогате.
Управо живимо у так вом смутном времен у
транзиционог хаоса и глиба у белосветском
суровом поретк у убиственог „капитализма
катастрофе” (Н. Клајн), и домаћој транзици
оној страдији/недођији, зависног друштва ка
питализма периферије. Аутор у овом поглављу
посебно истиче да, социологија у Србији има
богат у трад иц ију. Са дубоком паж њом њу
треба истраживати, остављати трајне и исти
ните записе о дометима стваралаштва пиони
ра, утемељивача и ранијих генерација наших
социолога. Поруке тих „учитеља енергије”
треба изнова ишчитавати, јер сјај њиховог
дела није избледео. Од њих се може много
нау чити и како се воли свој позив, али и свој
народ. Но, у исто време, морамо бити отворе
ни према теоријско-методолош ком плура
лизму и најбољим резултатима у савременој
светској соц иолог ији. Из те ком ун икац ије
наша наука се може богатити, модернизовати
и подизати свој ист раж ивачк и потенцијал,
а наш позив и професија креативно афирми
сати. Савремена социологија – према проблем
ско-предметној концент рацији својих после
ника на одређена истраживачка поља – налази
се разапета између фрагментације и глобали
зације, нестајућег и настајућег света. Велики
развојно-цивилизацијски таласи (А. Тофлер),
на прагу 21. века, као да руше и односе читаве
светове и полажу темеље новој цивилизацији,
која се помаља у обрисима информатичког
постиндустријског друштва, али и постдру
штва (о коме пише А. Турен), или постхума
ног друш тва (о чем у пише Ф. Фук ујама). У
својим социолошким футуролошким пројек
цијама А. Тофлер и З. Бау ман пиш у о наста
јућем високо индивид уа лизованом постмо
дерном флуидном друштву. Јирген Хабермас,
пак, пише о настајању света постнационалних
констелација и полагања темеља човечанству
као новом облик у заједништва и друштве
ности.
Друго поглавље „Раск ршћа и алтернативе
савремене левице” обухвата три потпоглавља:
„Раскршћа и алтернативе савремене левицеˮ;
„Историјски и социјално-структурни аспек
ти студентске побуне ʼ68 и улога прозелит
ске левицеˮ и „Конт роверзе о левици данас
и пледоаје за алтернативн у левиц уˮ. У овом
поглављу, аутор се бави левицом између про
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мет ејског успона и Икаревог пада, односно
успоном и падом савремене левице у свет у.
Средином 19. века, када су Маркс и Енгелс, за
рачун међународног радничког удружења на
писали Манифест КП и објавили да: „један
баук кружи Европом – баук комунизма”, озна
чивши тиме нову еру борбе радничког и ко
мун ис тичког пок рет а за право радн ик а на
самоо слоб ођење и соц ијалн у пролет ерску
револуцију (да: „ослобођење радничке класе
мора бити њено сопствено дело”), па до данас,
170 година касније, свет живи у другачијем
историјском контексту.
Данас, после кризе неолибералног моде
ла развоја и транзиције без социјалне одго
ворнос ти, пале су све маске са лица „нових
ослоб од илаца”, снаг а глобал изма и акт ера
неоконз ерв ат ивне рес тау рац ије. На удару
ових термидораца и протагониста неоконзер
вативне рестаурације/антиреволуције, нашла
се не само економија, већ и остале делатности,
инстит уције, организације, партије и покре
ти. У овом контексту настала је права идео
лошка и политичка хајка и терор на актере
левице, синдикате и национално-ослободи
лачке пок рете. Све њих, под фирмом модер
низације, транзиције и реформе, требало је
укин ути или „преу редитиˮ/„припитомитиˮ,
по мери интереса мегакапитала и настајуће
компрадорске буржоазије, у њеном савезу са
политократском псеудоелитом, као актерима
лумпен-политике и лумпен-развоја у наста
јућ им зависним друштвима нове европске и
светске периферије. Сходно томе, поставља се
питање: шта се то збило у друштвеној онтоло
гији света и како су пролетери поново поро
бљени, а светом уместо њих своју експанзију
шире гусари корпорат ивно-плут ок ратско-технократске моћи (власници крупног капи
тала, банкари, менаџери, технократе), који су
продали душу богу Мамону, постајући ковачи
лаж ног прог реса? Как ва се то метаморфоза
збила у савременом свету? Чиме је узрокова
на имплозија социјализма? Каква је судбина
радничког и комунистичког покрета данас и
сут ра?
У овом поглављу наглашава се да велике
идеје никад не пропадају. Оне имају моћ обна
вљања, када дође њихово време. Аутор посеб
но ист иче да вел ике идеје, поп ут Фен икса,
имају моћ трансценденције. Историја није за
вршена. Долази време нових утопија и нових
борби за ослобођење Прометеја. Време сно
ва/утопија није нестало. Нове генерације као
актери нових производних снага, имају права

и обавезу – на свој избор и своје борбе за ре
вол уционарн у измен у света.
Аутор у овом делу наводи да верује у сме
лост маште и храброст за деловање нове мла
де генерације, непокорних и слободољубивих
људ и, чије време нас тупа. Пред њима је не
само трновит пут беде и експлоатације, него
и мог ућност избора и иск ушавања слободе,
да се садашњем поретку експлоатације и го
сподарења суп ротставе и каж у одл учно НЕ
у борби за праведнији и истински слободни
ји свет. У том новом историјском контексту
настаће ревалоризација Марксових идеја и
изг рађивање нове парадигме на синтези ли
берализма и социјализма, која би фромовску
револ уцију наде претворила не само у над у
револ уције, него и револ уционарн у праксу
њеног оствар ив ањ а. На том фон у нас таћ е
обнова аутентичног покрета плуралистичке
левице, као снаге револуционарне посткапи
талистичке алтернативе, чији ће принципи
вечно живети све док не обиђу читав свет и
постану органски део друштвеног напретка,
хуманизације света и еманципације човека/
човечанства.
Треће пог лавље носи назив „Социолошке
маргиналије на савремене теме”. Ово погла
вље највише одговара наслову књиге и обу
хвата девет потпоглавља: „Маргиналије на
тем у дигитализација, хуманизација и еман
ципацијаˮ; „Зашто је изолационизам неокон
зервативни одговор на кризу и непродуктивна
политика у ери глобализацијеˮ; „Геополитич
ки и социолошко-културолошки аспекти ра
зарања становништва Србије у 20. веку и мо
гућнос ти демог рафске обновеˮ; „Кос ово и
Метохија као метаполитичко питањеˮ; „Мар
гиналије о деонтологији позива професора
емеритуса у савременој универзитетској за
једн иц и homo academ icus-aˮ; „Соц иолош ке
рефлексије о бес ед и као соц ио-култ урном
интеракцијском феноменуˮ; „Зашто је неоп
ходно рехабил итоват и идеју самоу п раве и
партиципативне демократије данас?ˮ; „Пси
холошко и религиозно у развоју идентитар
не култ уре (Маргиналије о личности и дел у
академика Владете Јеротића)ˮ; и „Социолошке
маргиналије о демонтажи културе у ери тран
зиције и глобализацијеˮ (поводом књиге Де
монтажа културе, С. Антонића).
Дело Социолошке маргиналије на савреме
не теме професора емерит уса Љубише Ми
тровића одликује, пре свега, модеран и ино
ваторски приступ социолошком истраживању.
Она на одговарајућ и и приступачан нач ин
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през ент ује мат ерију соц иолош ког жанр а.
Књига је садржински и методолошки уређе
на тако да на једноставан и разумљив начин
приказује теоријске и практичне елементе из
области социологије. Осим тога, она предста
вља пожељан модел за истраживачке технике
у социологији и подстицај за буд ућа ист ра
живања.
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ШТА СУ СКРИВИЛЕ?
(Никола Борковић, Шта су скривиле? Страдање беба у
Клиничко-болничком центру Бања Лука, у мају и јуну 1992,
Републички центар за ист раживање рата, ратних злочина
и тражење несталих лица, Бања Лука 2019, 344 стр.)

У годинама крвавог расплета југословен
ске трагедије збио се читав низ личних и ко
лективних драма, неријетко с трагичним ис
ходом. Често ни кључни догађаји из тог пе
риода нису до краја прецизно фактог рафски
расвијетљени. Моног рафије о ратним тема
ма углавном су резултат напора ент узијаста
који већином нису упућени ни у основна пра
вила историчарског заната и неријетко сво
јим радом више штете него користи. По неком
неписаном правил у школовани историчари
не упуштају се у сличне подухвате. За то по
стоји читав низ разлога. Дио архивске грађе
неопходан за озбиљна истраживања, изузет је

од стране ист раж илаца Хашког трибунала,
знатан дио остатка грађе још није сређен, док
се дио налази код појединаца који не желе да
је учине доступном ист раживачима. Велики
број актера тадашњих збивања није заинтере
сован да својим сјећањима попуни постојеће
бјелине у документима. Такође, у Републици
Српској не постоји специјализовано и инсти
туционално организовано истраживање рат
них дешавања него се оно врши паралелно или
у склоп у друг их акт ивнос ти које са сам им
историчарским радом немају много везе. До
датна отежавајућа околност је број историча
ра ист раж ивача ангажован их у овом послу
који је нажалост једноцифрен. Малобројни и
оптерећени неисторичарским послом тешко
се одл уч ују на моног рафску обрад у тема из
времена рата.
Риједак изузетак од правила је Никола Бор
ковић који је приказао једн у болн у епизод у
из низ а траг ичн их дешав ањ а која су 1992.
године задесила Бању Лук у и Крајин у. Овај
аутор, ангажован од 2017. године у Републич
ком центру за истраживање рата, ратних зло
чина и тражења несталих лица, написао је
дјело чија је централна тема најтамнија стра
на посљедњег рат а – страдање новор ођене
дјеце. Од 22. маја до 19. јуна 1992. на Одјеље
њу за интензивн у њег у бањол учког породи
лишта премин уло је 12 беба. Наслов књиге
Шта су скривиле? заправо је стих пјесме „Пи
смо генералном сек ретару Уједињених на
ција”. Утемељена је на док ументац ији Уни
верзит етско-клин ичког цент ра Бања Лука,
документима из архиве Републичког цент ра
за ист раживање рата, ратних злочина и тра
жење нес тал их лица као и док умент има из
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арх ив е Кола српских сес тара Бањ а Лук а и
архиве Црвеног крста Републике Српске, збир
ци личних док умената и изјавама учесника
догађаја, оновременим новинским текстови
ма. Књига поред уобичајених дијелова (увода,
предговорa, закључкa, прилогa, фотографи
јa, списка извора и литерат уре, скраћеница,
рецензија и индекса имена) има 16 поглавља:
„Сит уација у град у Бањој Луци и бањол уч
ком здравству током априла и маја 1992.”,
„Прва криза”, „Куповина постројења за про
изводњу кисеоника”, „Друга криза”, „Стање
у другим болницама”, „Пок ушаји пилота В
и ПВО ВСР БиХ да ублаже трагедију”, „По
кушаји и апел и да се спријеч и траг ед ија”,
„Заустављени конвој”, „Крајине су продисале
слободом”, „Крај кризе”, „Заборављени стра
далници”, „Однос медија и западног јавног
мњења према хуманитарној кризи у Бањој
Луци и Сарајеву”, „Однос Сарајева према кри
зи у бањол учком КБЦ-у”, „Упот реба и зло
упот реба трагед ије”, „Меморијал изац ија”,
„Свједочанство мајк и”. У самом предговору
дат је кратак осврт на оно шта (ни)је урађено
у претходном периоду те указано на проблем
недостатка примарних извора које су отуђиле
међународне снаге за потребе Међународног
кривичног суда за бившу Југославију у Хагу.
Дјело разобличава неистине и пог решна
тумачења који се вежу за овај трагични дога
ђај. Највећа неистина је да су се у самом граду
на Врбасу и његовој близини налазила функ
ционална постројења за производњу медицин
ског кисеоника. „Кисикана” – погон који се у
том контексту спомиње расформиран је још
1978. године због нерентабилности а опрема
продана. Најближе постројење налазило се у
Јајцу које је тада било под конт ролом мусли
манско-хрватских снага. Тврдње да је читав
случај страдања беба осмишљен да би се ство
рила „вирт уа лна стварност” темељи се на
изјавама које су „пронађене” у дневн ичк им
биљешкама тада истакнутог политичког ак

тера. Међутим, проучавањем наведених, ина
че објављених и лако доступних сјећања от
крива се да прилике у бањолучком КБЦ нису
уопш те ни спомен ут е. Изјав е су нап рос то
измишљене да би се претходни рат тумачио
у одређеном политичком оквиру. Такође, по
јед ин и актери свој тадаш њи хуман итарн и
рад преу величавају, пог решно интерп рети
рају и датирају што је такође у књизи арг у
ментовано оспорено. Уобичајено тумачење
узрока траг ед ије из маја– јуна 1992. год ине
подразум ијева навођење „чињен ице” да су
тада од стране Уједињених нација били за
брањени летови изнад Босне и Херцеговине.
То нажалост пише и испред споменика у цен
тру Бање Луке. Међутим, летови изнад Босне
и Херцег овине забрањен и су тек некол ико
мјесеци након трагедије. Заборављено је да је
главни проблем зап раво био забрана летова
изнад Савезне Републике Југославије која је,
иако под санкц ијама, јед ина жељела и била
спремна да помогне али јој то није омогућено.
Описана је, како комплетна хуманитарна
криза, тако и једна од највећих војних опера
ција из времена рата у Босни и Херцеговини
– Коридор 92. Пажња је посвећена пилотима
и свим осталим дискретним херојима који су
покушали да ублаже ову трагедију. Посебан
и болан утисак оставља поглавље у којем су,
с изузетком једне која не жели да се враћа на
трау мат ичн и период, представљена свједо
чанства мајки преминулих беба. Различитог
поријекла, нивоа образовања, опште културе
и упућености у ратна збивања оне пружају
прави примјер оног што називамо „историја
одоздо”.
Књига Шта су скривиле? заок ружено је
ист раж ивање о хуманитарној катастрофи и
смрт и 12 нов ор ођенчад и у КБЦ-у у Бањ ој
Луци маја–јуна 1992. Она представља само
дијелић мозаика ратних страдања на Балкану
крајем 20. вијека који српска историог рафија
треба да састави у годинама које долазе.
Радован Субић
Универзитет у Бањој Луци
Филозофски фак ултет
radovan.subic@ff.unibl.org
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О КОРЕНИМА СРПСКОГ ВОЈНОГ
ПРОФЕСИОНАЛИЗМА
(Далибор Денда, Шлем и шајкача. Војни фактор и југословенско-немачки односи (1918–1941), Матица српска, Нови Сад 2019, 734 стр.)

У издању Матице српске 2019. објављена
је књига војног историчара, пуковника др Да
либора Денде (*Зрењанин, 1975) Шлем и шај
кача. Војни фактор и југословенско-немачки
однос и (1918–1941). Ова чињен ично бог ат а,
прегледна, документована и студиозна књига
о српско/југословенско-немачк им војно-по
литичким односима настала је на бази детаљ
них историографских истраживања у српским
и немачк им арх ивима, као и проу чавањем
штампе, периодике, те обимне историог раф
ске, социолошке и правне литературе на више
страних језика. Наг рађена је и престиж ном
годишњом наг радом Зад ужбине Ђурђа, Да
нице и Јованке Јеленић за 2020. годин у коју
додељује Архив Србије за рад из области исто
риог рафије и арх ивистике.

Ова прва свеобухватна, свестрана и цело
вита моног рафија о српско-немачким војним
и пол ит ичк им односима својим сад рж ајем
значајно превазилази хронолошки оквир који
је задат, буд ућ и да их детаљније сагледава
од средине 19. века до Априлског рата 1941.
године. Поред историјске реконструкције до
гађаја на пољу дипломатске, војне и економ
ске историје аутор је посебну пажњу посветио
изг радњи и развоју професионалних војних
инстит уција у Краљевини Србији и Краље
вини СХС/Југославији, кроз усвајање и подра
жавање немачко-пруског организационог и
доктринарног модела као једног од најефика
снијих на свету, те утицај цивилно-војних од
носа на њихов квалитативни успон и опада
ње. Цивилно-војне односе Денда сагледава
кроз призму реа листичке теоријске школе,
у складу са конзервативном теоријом која под
разумева потчињеност армије цивилним вла
стима, али на начин који не нарушава унутра
шњу самосталност војске, односно не излаже
је штетном утицају непрофесионалних елеме
ната из сфере политике. Као полазну основу
за размат рање цивилно-војних односа аутор
узима књиг у Семјуела Хентингтона Војник
и држава, док основу за компарацију српске/
југ ословенске са пруско/немачком војном
организацијом чини студија Гордона Крејга
The Politics of the Prussian Army 1640–1945
(London – Oxford – New York 1955) и хресто
матија Едварда Мида Ерла Творци модерне
стратегије (Беог рад 1952).
Анализирајућ и дисконтин уи тет страте
шке културе Краљевине Србије и Краљевине
СХС/Југославије, Денда одговара на питање
због чега је постојало драстично суп ротно
ратно искуство српске војске од 1912. до 1918.
и југословенске војске у априлу 1941. године.
Аут ор овим радом руш и и нек а уврежена
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схватања о пореклу српског војног професио
нализма. Тако је, насупрот владајућем увере
њу да се у 19. веку српска војска формира под
доминантно франц уским утицајем (видети:
Драга Вуксановић-Анић, Стварање модер
не српске војске: француски утицај на њено
форм ирање, Беог рад 1993; Ђорђе Стан ић,
Зоран Килибарда, Јан Марчек, Обука српске
војс ке 1804–1918, Беог рад 2007), Денда на
основу примарних историјских извора закљу
чио да су српски војни питомци, школовани у
Пруској од средине 19. века до стицања држав
не независности, поставили темеље образо
вања, обуке, организације и докт рине српске
војске, који су употп уњени изг радњом про
фесионалних војних инстит уција (Генерал
штаб, Виша и Нижа школа Војне академије,
подофицирске школе итд.) и увођењем опште
војне обавезе. Све то је као коначни исход има
ло победе над турском и бугарском војском
у два балканска рата и две велике победе над
аустроугарском војском 1914. године. Као пре
судан фактор с тим у вези Денда наглашава
такозвано директ ивно командовање (нем.
Auftragstaktikи; енг. Mission Commmand) пре
узето у српској докт рини неколико година
након његове кодификације у Немачкој. Тај
метод командовања прилагођен пок ретном
рат у делегирао је одговорност на средње и
ниже нивое у ланц у командовања и нагла
шавао је децент рал изован у иниц ијат иву у
оквирима главне оперативне замисли, охра
бривао команданте да буду флексибилни и да
одмах реаг ују на промене настале развојем
сит уације, те да доносе тактичке одл уке на
лицу места. Стога су наређења била кратка и
садржала само оно што потчињени старешина
не може сâм да уради. Та доктрина је захтева
ла и оштру селекцију кадрова и сталну прове
ру њиховог нивоа компетенција на испитима
и маневрима, што је у крајњој мери довело до
каријерног напредовања у складу са способ
нос тима и тријумфа позит ивне кад ровске
селекције унутар војне организације. Главни
носиоци ове докт рине међу српским офици
рима били су припадници организације „Ује
дињ ењ е или смрт” познат ије под назив ом
„Црна рука” који су се нарочито истак ли на
командним и штабним дужностима у ратови
ма 1912–1918. Денда такође посебно указује
на примену професионалног принципа да вој
ска не треба да се меша у политичке одлуке а
политика у командовање операцијама у срп
ској војсци ратног времена. Најбољи пример

за то представља Колубарска битка када су и
поред почетног противљења круне српске тру
пе из војничких разлога напустиле престони
Беог рад, да би га након две недеље у успе
шној конт раофанзиви поново заузеле.
Једна од тема из сфер е цивилно-војн их
односа којом се аутор бавио јесу и негативне
тенденц ије пок ушаја мил итаризац ије дру
штва који су се у Србији јавиле значајно пре
него у Немачкој кроз заверу из 1903. године
и сукоб око Уредбе о приоритетима 1913/1914.
године, насуп рот војној диктат ури Хинден
бурга и Лудендорфа из периода 1916–1918.
Утицај официрског кора као издвојеног цен
тра моћи у Србији је формално сломљен Со
лунским процесом 1917. године, док ће се то
у Немачкој десити тек под Хитлером, након
Фрич-Бломбергове афере 1938. године. У југо
словенском случају ове тенденције мешања
војног фактора у државну политику васкрсну
ће поново с пучем од 27. марта 1941. године,
док ће се у немачком случају то десит и са
официрском завером против Хитлера од 20.
јула 1944. године. У књизи је с тим у вези те
мељно обрађен и утицај страних центара моћи
на помен ути догађај у Југославији пред по
четак Априлског рата.
Аутор се такође аргументовано супротста
вља постојећем тумачењу у домаћој историо
графији да је прелазак са пруско-немачког на
франц уски докт ринарни модел након Првог
светског рата представљао модернизацијски
искорак. Тај модел крутог цент рализованог
командовања, позиционог рата, ват рене пре
моћ и и ограничавања самоиницијативе на
метнут је у времену које је непосредно прет
ходило диктатури краља Александра. Тад се
политичк и врх персонализован у личности
самог владара све више мешао у војноструч
на питања и кадрирање. То је период у коме је
пензионисан и највећи број доказаних српских
ратних кад рова у југословенском генерали
тету који су били носиоци старог доктринар
ног модела и који нису са симпатијама гледа
ли на јачање нове официрске котерије „Бела
рука” на челу са командантом гарде и краље
вим интимусом Петром Живковићем, чији је
протекционизам све више наг ризао официр
ски кор. Прелаз на наводно модернији фран
цуски модел наметнут је „одозго” и извршен
је без озбиљније стручне расп раве. То је по
служило и као претекст за пензионисање или
повлачење из војске истакнутих српских рат
них команданата због „застарелости погледа”
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и тврдоглаве верности докт рини пок ретног
рата. Франц уски модел фаворизује се након
тога и у војним школама и академијама, фран
цуски инструктори активно учествују у обу
ци југословенске војске а франц уски језик
постаје један од основних предуслова за кари
јерно напредовање. Сви домети ове реоргани
зације која се почела спроводити 1928. годи
не били су видни већ на Купском маневру у
јесен 1937. године. Тада је зак ључак страних
војн их посмат рача који су присус твовал и
маневрима био да насуп рот одличном ква
литет у југословенских војника стоји крајње
неспособно руководство. Сведоци смо недав
них сличних „реформских” процеса у срп
ском систему одбране који се могу поредити
са наведеним историјским иск уством, што
још једном указује на чињеницу да је истори
ја учитељица живота и даје додатну вредност
овом дел у.
Насупрот југословенској војсци, немачке
оружане снаге које су у доктринарном и про
фесионалном смислу почетком 1920-их имале
слична полазишта, притиснуте тешким огра
ничењима војн их клау зула Версајског уго
вора, зах ваљујућ и реформама генерала фон
Зекта даље су усавршиле постојећ и профе
сионалн и оган изац ион и модел под изањем
критеријума за кадровску селекцију и неоду
стајањем од идеја пок ретног рата за чије во
ђење је основни предуслов требала да буде
моторизација. У то време јављају се и идеје
италијанског генерала и војног теоретичара
Ђулија Дуеа (Giulio Douhet) о масовној упо
треби бомбардерске авијације против непри
јатељских линија комуникација и командних
центара, као и против главних индустријских
потенцијала. Томе треба додати и теорију ге
нерала Ериха Лудендорфа о тоталном рат у
као свеобух ватном потчињавању једног на
рода, економије и политике земље циљевима
рата. Немачка армија је на тој основи почела
рад на развоју реа листичне оперативне док
трине засноване на синхронизованој употреби
авијације, тенкова и других механизованих
возила и непрестаном практиковању ратних
игара и маневара. Крајњи производ тих напо
ра био је блицк риг, тактика коју ће немачка
армија демонстрирати изненађеном човечан
ству у првим годинама Другог светског рата.
Немачке победе на Западном фронту 1940.
године довешће и до промена у југословенској
војној докт рин и, нап уш тањ а франц уског
обрасца и повратка на идеје пок ретног рата,

самоиницијативе и директивног командовања.
Међутим, како је систем у обично пот ребно
око 10 год ина за потп ун и прелазак с једног
докт ринарног модела на друг и, за тако не
што Југословени више нису имали времена.
Аутор зак ључ ује да су конфузија коју је иза
звао прелазак на нову докт рин у, политичка
одл ука усвојена на захтев хрватских и сло
веначк их представн ика у Влад и да се, ван
сваке војничке логике, кордонски брани чи
тава територија земље и јаке међунационал
не тензије између Срба и Хрвата, пресудно
утицали на брз пораз југословенске војске у
Априлском рат у 1941. године.
Поред проу чавања војног фактора књига
нуди обиље података од значаја за дипломат
ску и економску историју српско/југословен
ско-немачк их односа друге половине 19. и
прве половине 20. века. Писана је јасним сти
лом и језиком, док су сви догађаји доведени у
узрочно-последичне везе и темељно објашње
ни, тако да је лака за читање и разу мевање.
Зак ључци који се намећу након читања ове
моног рафије од значаја за изу чавање наше
стратешке културе јесу да гарант успеха пред
стављају ваљано изг рађене инстит уције за
сноване на позитивној кадровској селекцији,
те да је свака политизација војске штетна за
њено функционисање, било да је реч о меша
њу непрофесионалних елемената у војна пи
тања или војске у државну политику. Надаље,
због могућих злоупотреба са фаталним исхо
дом за судбину државе и друштва озбиљно се
мора водити рач уна о спречавању било ка
квог утицаја страног фактора на војску, без
обзира што се он перципира као пријатељски.
Спољно-политички афинитети и савезништва
такође не би смели да буд у кључни фактор
који ће утицати на избор војне докт рине, већ
реа лна и трезвена војностратегијска проце
на сопствених снага и потенцијала претњи.
Све наведено указује да је пред нама врло
корисна моног рафија која ће привући пажњу
не само научника из сфере друштвених и ху
манистичк их нау ка (историчара, политико
лога, социолога, економиста и правника) који
се интересују за различите аспекте југосло
венско-немачких односа и развој југословен
ске државе у међуратном периоду, већ и шире
читалачке публике.
Вељко Благојевић
Институт за стратегијска истраживања,
Београд
veljko_blagojevic_55@hotmail.com
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ЈУЖНИ СЛОВЕНИ ОД ДОСЕЉАВАЊА
ДО ПРВИХ ДЕЦЕНИЈА ДВАДЕСЕТОГ ВЕК А
У ДЕЛУ ГЕРХАРДА ГЕЗЕМАНА
(Gerhard Gezeman, Kultura Južnih Slovena: Kulturno-antropološke studije
i eseji, preveo s nemačkog: Tomislav Bekić; urednik: Vlastimir Đokić;
Akademska knjiga, Novi Sad 2019, 395 стр.)

Герхард Геземан (Gerhard Fried rich Franz
Gesemann, 1888–1948) рођен је у Лихтенбергу
(Немачка), у учитељској породици. Школо
вао се у Волфенбител у, а студирао је герма
нистику, класичну филологију, индологију и
славистику у Минхену, Берлину и Килу, где
је докторирао 1913. године (Regenzauber in
Deutschland). Иако се већ тада окренуо сла
вистици и добио понуду да настави студије
славистике код Лескина у Лајпцигу, он је од
био пон уд у и 1914. год ине дошао у Беог рад
где је радио као професор у Првој мушкој гим
назији. Брзо се укључио у културни и научни
живот српске престонице, а посебно је било
важ но пријат ељс тво и сарадњ а са Јов аном

Цвијићем, коме ће Геземан више пута иска
зиват и зах валност за подстицај у нау чном
рад у и приказивању етнолошких, каракте
ролошких и култ уролошких особености Ју
жних Словена.
Из обимног опуса Геземанових дела у ово
издање, у превод у чувеног германисте, пре
вод иоца и приређивача Том ислава Бек ића
(1935–2008), ушло је неколико студија, при
лога, записа и есеја, који дају преглед пишче
вих ист раж ивања, белеш ки и проу чавања
историје, миг рац ија народа на Балканском
полуострву, с посебним освртом на Јужне Сло
вене, сагледавајући их, за њега, из савремене
равни. Но, Геземан не категорише и дефини
ше простор Балкана и његове словенске ста
новнике кроз призму објављених дела, исто
риог рафских извора и доступне литерат уре
и Цвијићевих радова, него их допуњује и ве
што описно карактерише личним запажањи
ма, из сопствених ист раж ивања, познања и
доживљаја, често кроз комичне и, за обичног
читаоца, упечатљиве и интересантне сцене
из живота становника Балкана.
Дело је сачињено из четири целине. Први,
најобимнији део, настао је радом аутора, а
инспирисан карактерологијом којом се, као
посебним систематским изу чавањем народ
них спец ифичнос ти, бавио чувен и геог раф
Јован Цвијић, а који је карактерологију, као
већма индивидуа лнопсихолошку дисципли
ну, уздигао ван границе индивидуума. Цели
на је посвећена типологији народних карак
тера „Србо-Хрвата”, али пре саме поделе на
типов е (динарски, цент ралн и, панонски и
источнобалкански) и приказа њихових ка
рактерис тика, Геземан читаоца упознаје са
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историографским чињеницама и представља
културне зоне Балкана кроз историјски дис
курс, делећи их на балканско-византијску, па
тријархалну, итало-романску и средњоевроп
ску и, напослетку, турску зону. Како је аутор
писао на немачком језик у, тако се обраћа и
немачком читаоцу, упознајући га и са миг ра
ционим кретањима и померањима на самом
Балк ан у, корис тећ и Цвијићев израз „мет а
настазичка кретања” (“mouvements mètana
statiques”), а која су се одвијала под турском
владавином и трајању од око петсто година,
постајући најважнији фактор за дескрипцију
психофизичких карактеристика Србо-Хрвата.
Геземан је, у духу тадашњих схватања, сма
трао да су Срби и Хрвати припадници једног
народа разл ич ит их конфесија. Детаљно су
описан и правц и кретања, подручја која су
насељавана, струје миграција, а очигледност
дају приложене карте које приказују цивили
зацијске култ урне зоне Балкана, псих ичке
типове и варијетете Јужних Словена и поре
кло становништва северне Србије.
Ослањајући се на Цвијићеву поделу на по
менуте типове – динарски, централни, панон
ски и источнобалкански – и на чињеницу да
динарски тип насељава најшире подручје, од
обале Јад рана и Динарида до Саве, Дунава
и Тимока, односно Далмацију, јужну Хрват
ску, Херцеговин у, Босну, Црн у Гору, Рашку
и Краљевину Србију у границама од пре 1912.
године, аутор му је посветио највише про
стора, описујућ и дет аљно становн иш тво,
начин живота, обичаје и традиције. Тако се
динарски тип дели на пет псих ичк их вари
јетета: шумадијски, ерски, муслимански, бо
сански и јад рански. Сваком подт ип у дат је
карактеролош ки под робан опис уз посебан
сегмент посвећен ерским племенима, враћа
јућ и се порек лу, организацији племена, гру
пама, устројству, племенској територији, ме
шањима и стапањима. Карактеролошки одре
ђујући сваки од типова и подтипова, Геземан
се осврће на предања, митове, веровања, али
и на црте које одлик ују народне јунаке, рат
нике и вође, одређујући њихове моралне, ин
телектуа лне, демагошке и преговарачке спо
собнос ти. Аут ор, који није само линг вис та
него и проу чавалац књижевности и култ уре
словенских народа, и који приказујући типо
ве карактера Балкана, племена, територијал
не целине и друге облике одређености овог
поднебља, даје прец изна одр еђењ а и при
казе богате култ урне и књижевне традиције

Јужних Словена. Као прилог карактерологији
Словена аутор даје следеће студије: „Пробле
матични Бугарин”, „Паразитарни Балканац”,
„Југословенски мухамеданци”, „Култура Ју
жних Словена: Бугари, Срби, Хрвати, Словен
ци” и „Балканска размат рања”. Оне обу хва
тају етнолошке и карактеролошке студије и
истинско занимање за описе народне културе
подједнако из српске и немачке литерат уре.
Геземан кроз призму балкансковизантијске
и старобалканске културе и историјске потке
открива културе Јужних Словена, дајући ујед
но преглед геог рафских и политичк их при
лика. У поменутим студијама о проблематич
ном Бугарину и паразитарном Балканцу аутор
даје прилог карактеролог ији кроз осврт на
књижевна дела Алека Константинова и Сте
вана Сремца и њихове ликове Баја Гање, од
носно Вукад ина. Ант ијунац и, как вима их
описују Константинов и Сремац, постају као
последица историјског и културног баласта,
предмет су подсмеха и осуде, слика мало
грађанина, који не може да се одржи у новом
времену и новом културно-историјском окру
жењу, те као такав није представник свог на
рода, већ књижевни лик кога је лако предста
вит и у сат ири и пор ед ит и са Швејком или
Чичиковим. Аутор и кроз другу целину овог
дела говори о српско-хрватској књижевности
и показује изванредно познавање како савре
мене, тако и старије књижевности ових про
стора, дајући прегледну слику читаоцу и упо
знајући га са развојем писмености и литерар
ног стваралаш тва, са посебн им осврт ом на
култ урно-историјске и књижевно-култ уро
лошке везе народа Балкана и окружења. По
себн у паж њу је посвет ио нар одној усменој
и писаној књижевности, те значају Доситеја
Обрадовића и Вука Караџића за даљи развој
језика и култ уре. Свакако треба спомен ути
лични допринос самог аутора, који је обила
зио поједине делове Југославије, и бележ ио
извођаче народних песама и одредио њихов
значај за националну културу југословенских
народа.
Трећу целину представља „Поглед на исто
рију Македоније” и њен развој од Филипа и
Александ ра Македонског до југословенске
државе с приказима насељавања Словена, бор
би између бугарских царева и византијских
василевса (царева), преко српске владавине и
најезде Турака, до раздобља балканских ра
това и Великог рата, када је део Краљевине
Србије и назив а се Јуж на Србија. Гез ем ан
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уочава важност Балкана као стратешког гео
политичког простора, те да је бурна историја
Македоније од сеобе народа до његовог доба
истинска борба за владање осовином Мора
ва–Вардар.
Аутор поред развоја књижевности, писме
ности и културе пружа обиман приказ исто
ријског развоја државности на овим простори
ма, дајући значајан опис династије Немањића
и преглед развоја српске православне цркве.
Геземан немачког читаоца упознаје са борбом
балканских народа против Турака, наглаша
вајућ и значај хајд ука и ускока, а у том кон
тексту прожима дела народне књижевности и
миг рације становништва које су неминовно
пратиле разне сукобе и ратове на Балкан у.
Последњи сегмент садржи и библиографи
ју Герхарда Геземана утемељен у на библио
графији коју је приредио његов син, Волфганг
Геземан. Библиографија је допуњена бројним
библиог рафским подацима и обу хвата радо
ве на српскохрватском језик у.

Ова књига представља значајан извор за
проучавање историјских, културних, књижев
них и културолошких особености народа Бал
кана, како за нау чнике различит их дисци
плина – етнологије, колективне психологије,
историје књижевности итд. – тако и за чита
оце ван научних кругова. Геземан, као слави
ста, не испољава само зан имање за проу ча
вање Јуж них Словена, он не даје само голе
чињенице и зак ључке, већ показује њихово
истинско познавање као резултат дводецениј
ског саживота с народима Балкана. Осим што
је у Беог рад у рад ио као професор и што се
бавио нау чно-ист раж ивачк им радом, Гезе
ман је са српском војском прошао Албанску
голготу, те је и сведок развоја државе, језика,
култ уре и историје. Без обзира што је књига
настала средином прве половине 20. века, она
даје, свакако, значајан допринос и подстицај
за изучавање културне историје Балкана, али
и упор едн их српско-немачк их култ урн их
веза.
Јелка Панић
Градска библиотека
„Божидар Кнежевић”, Уб
panicjelka@gmail.com
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CAMER A ASIATICA
ФОТОГРАФИЈА КАО МОСТ ИЗМЕЂУ ХОРИЗОНАТА
Фотог рафско-научнa изложба (Нови Сад, 11–21. децембра 2020)

У Новом Сад у је 11–21. децембра 2020, у
прос торији уметн ичке галерије „G-spot”
Graf iti (Косовска 21а), одржана изложба “Ca
mera Asiatica”. Изложбу су чиниле фотог ра
фије ауторке Марије Вивод. Марија Вивод
(Нови Сад, 1972) зав рш ила je гимназију у
Сремским Карловцима. Дипломирала је фран
цуски језик и књижевност на Филозофском
факултету у Новом Саду. Докторирала је 2005.
из области етнологије на Факултету друштве
них наука у Стразуру [La Médecine populaire
en Voïvodine (Serbie-Monténégro)]. Трен утно
је нау чни сарадник при ист раживачкој једи
ници Динамика Европе (Dynamiques Euro
péennes) у Стразбуру. Њена ист раж ив ачк а
интересовања укључ ују идент итетске, ет
ничке и социјалне сукобе; етничк у припад
ност; светску традицију и промене; полити
ку Балк ан а; мед иц инску ант рополог ију;
социјалну мобилност и миг рације; визуелну
ант ропологију.
Фотографије су снимљене у јесен 2015. то
ком ауторкине експедиције у Вијетнам. Циљ
експедиције било је проналажење села Бру
у цент ралном Вијетнаму. Експедиција се за
снивала на основама ант рополошких радова

мађарског антрополога Габора Варђаша (Gàbor
Vargyas)1, међународно признатог експерта за
етничку групу (племе) Бру, која живи у џун
глама на граници између Лаоса и Вијетнама,
у југоисточној Азији. Истраживања Варђаша
вршена су током 80-их година 20. века, у го
динама када су Мађарска и Вијетнам активно
изграђивали економску и академску сарадњу,
у оквиру истог система под окриљем Совјет
ског Савеза.
Изложба је имала три дела: први део је из
ложба фотог рафија које су сним љене током
првог дана посете Марије Вивод селу Бру на
домак града Лао Бао, на граници са Лаосом;
други део је кратко нау чно предавање о ви
зуелној ант рополог ији; трећ и део изложбе
били су артефакти, тј. изложбени предмети,
претеж но рукотворевине из разних делова
Вијетнама (накит, текстил, свакодневни упо
требни предмети...). Кроз те предмете прика
зана је етничка разноликости те зем ље.
Етничке групе које су биле приказане кроз
изложбене објекте су Хмонг, Џао (Дао), Е Де,
итд. Током састављања каталога изложбених
објеката консултовани су експерти из Сједи
њених Америчк их Држава за Миао народе,
Дејвид Стрекер (David Strecker) и Мајкл Џон
сон (Michael Johson). Њима је касније просле
ђен сав доступан материјал на енглеском јези
ку. Горепоменуте етничке мањине настањују
претеж но северни део Вијетнама (околина
града Сапа) и централне масиве (нпр. Дак Лак
провинц ију). Кат алог изложбен их објекат а
сад рж и опис објект а, име етн ичке групе и
провинц ију, или и име града, где је Марија
Вивод купила дат објекат.
1
Др Габор Варђаш (*1952), саветник ант ро
полог Етнолошког инстит ута Мађарске акаде
мије нау ка.

326
Изложба је имала за циљ да буде уједно и
едукативна и естетска, и да своје посетиоце
упути у основе визуелне ант ропологије, по
тврђујући правило да је визуелна уметност не
само техника тј. нау чни метод, него и мост
који спаја људе и различите култ уре.
У складу са епидемиолошком ситуацијом
(током јесени и зиме 2020) званичног отвара
ња изложбе није било. Mеђутим комп летан
материјал доступан је на друштвеним порта
лима. Изложба се могла посетити уз претход
ну најаву код аут орке. За пот ребе излож бе
израђена су три каталога, од којих је каталог
на српском језику (краћа верзија) и одштам
пан. Каталози о изложби, на српском и енгле
ском језик у, сад рже основне информације о
Вијетнам у, о етничким мањинама које живе
на тер ит ор ији ове зем ље, као и некол ико
основних информација о народу Бру. Каталог
изложбених материјалних објеката сад рж и
фотографију и кратак опис сваког објекта који
је био изложен. Видео-предав ањ е Марије
Вивод у трајању од десет минута о визуелној
ант ропологији може се погледати на Јутјуб
страници ове изложбе под истим називом.
Представљено је десет фотог рафија које
приказују сцене из свакодневног живота за
сеока Бру надомак града Лао Бао. Бру (такође
Брао, Бруу, Броу; на вијетнамском: Vân Kiều),
што дословно значи „људи који живе у шуми”
је етничка мањина која живи на Тајланд у, у
Лаосу и Вијетнам у. Језик којим говоре при
пада мон-кмер (мон-кхмер) групи језика. Има
их око 190.000, од тога највише у Вијетнаму,
95.000. Већ ина етноса Бру живи у провин
цијама Кванг Бин, Кванг Чи, Дак Лак и Туа
Тиен-Хуе у планинским масивима цент рал
ног Вијетнама. Бру су само једна група од 53
етничке мањине Вијетнама, земље од 97 ми
лиона становника.
Фотог рафије постављене у оквиру фото
графске изложбе део су веће, приватне фо
тог рафске колекције ауторке. Инспирисана
предавањем и фотографском изложбом Габо
ра Варђаша која је одржана почетком 2012. у
Новом Саду, ауторка одлази у Кванг Чи про
винцију. Варђаш је своја ист раживања водио
током осамдесетих година 20. века у околини
града Ке Сан (Khe San), који се налази 20 км
према унут рашњости зем ље. Оба градића,
и Ке Сан и Лао Бао, су на имагинарној седам
наестој паралели која пресеца Вијетнам на
југ и север. Током рата у овој земљи (између
1954. и 1976) то је зона где су се водиле нај

жешће борбе, прво између Француске и снага
Вијетмина (Viet Minh) са Севера, затим из
међу Јуж ног и Северног Вијетнама, и напо
слетк у, између САД и Северног Вијетнама.
У разговору са племенским старешином
који се одвијао у почетк у на енглеском јези
ку, а касније на франц уском, он је саопштио
да 25 год ина предвод и то племе. Током тог
времена, само је троје ’белаца’ посетило ње
гово село. Од тих троје намерника, Марија
Вивод била прва ’бела’ жена.
Циљ изложбе био је упознавање шире, но
восадске публике са далеком културом југо
источне Азије. Визуелни приказ као што је
фотог рафија јесте симболични мост између
различитих култ ура, различитих култ урал
них и геог рафских хоризоната. Изложба се
налазила на раск рш ћу уметности и нау ке, и
према томе жеља ауторке и њених сарадника
била је да она буде симболични мост између
локалног и далеког хоризонта и да сједини,
управо баш као мост две обале, науку са есте
тиком и поп уларном култ уром.
Видео-предавање у трајању од 10 мин ута
бави се темом визуелне антропологије. Аутор
ка трет ира три постојећа нау чна приступа
пољу визуелне ант ропологије, наизменично,
визуелн у ант рополог ију као отелот ворење
етнографског филма и фотографије; визуелну
антропологију као културолошку студију сли
ковних медија и сликовних приказа; и најзад,
визуелну ант ропологију као инк лузивну ан
тропологију визуелне ком уникације, која је
у ширем смислу део семиотике. Предавање
се потом бави циљем фотог рафије у оквиру
антропологије у којој фотографија игра улогу
сложенијег облика ’доказа’ и поставља пита
ње, шта је ’доказ’ где се налази објективност
тог доказа? У зак ључк у предавања основна
питања визуелне ант ропологије мог у се све
сти укратко на следеће – да стварање фото
графије није линеарно: чин фотог рафисања
налази се на нивоу односа субјекта са објек
том (то јест оног који слика, и оног који је пред
објективом); да фотог рафија која учествује
као илустрација у неком штампаном научном
рад у рез улт ира убед љив ош ћу па је према
томе пожељна; и да фотог рафија у визуелној
ант ропологији активно учествује у стварању
историјског наратива, нешто што се зове у ан
тропологији ’пракса памћења’ а то нас моти
више додатно да документујемо свет око нас.
Из свег а прои злази да су и фот ог рафија
и видео запис, према томе, више од обичног
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метода ант ропологије, они су органски део
научног рада. Нажалост, отуд мања брига те
ренских ант рополога да се позабаве естети
ком и правилношћу фотографије, упркос томе
што постоје изузеци као што су Клод Леви-Строс (Claude Lévi-Strauss), Жан Руш (Jean
Rouch), Ален Епелбоан (Alain Epelboin) и оста
ла велика имена франц уске и међународне
визуелне антропологије који су постигли од
личне резултате и на пољима естетике и науке.
Елементи изложбе, као PDF каталози и ви
део радови, као и детаљан извештај о изложби
пос лат и су мат ичној лаб орат орији др Ма
рије Вивод „Динам ике Европе” у Стразбур
(Француска). Цео изложбени материјал у ди
гиталном облику такође је уступљен видео-лабораторији SMM у Паризу (SMM: Cent re
de productions multimédias UMR 7206 CNRS-

-MNHN, Musée de l’Homme, Paris). Изложба је
гостовала и у Музеју Града Сенте у периоду
12–27. марта ове године.

Фотографија 1. Кућа у сел у Бри
(фото. М. Вивод)

Фотографија 3. Детаљ из куће старешине
села (фото: М. Вивод)

Фотографија 2. Детаљ из куће у сел у Бри
(фото: М. Вивод)

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОРИ
Otvaranje Camera Asiatica 11 dec 2020 Vivod
(YouTube). Доступно на: https://www.you
tube.com /channel/UCMzh3h4cAqmJwCeB
_QNmHNg. Приступ љено: 6. 5. 2021.
Camera Asiatica. Facebook (2020). Доступно
на: https://www.facebook.com /Camera-Asi
atica-107055721199383/?view_public_for =
107055721199383 [https://www.facebook.com/
107055721199383/vid eo s/36117114055
89820]. Приступ љено: 6. 5. 2021.

Фотографија 4. Марама, регион Сапа,
северни Вијетнам (фото: М. Вивод)
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Фотографија 5. Минђуше, регион Сапа,
северни Вијетнам (фото: М. Вивод)

Фотографија 6. Текстилна огрлица /
женска огрлица са металним деловима
из региона Сапа, северни Вијетнам
(фото: М. Вивод)

Фотографија 7. Коштани чеш љеви од
кости воденог бивола, јуж ни Вијетнам
(фото: М. Вивод)

Фотографија 8. Дрвени вилин коњиц /
играчка, јуж ни Вијетнам (фото: М. Вивод)

Фотографија 9. Сламнати шешир (non la),
Вијетнам / куп љен у делти Меконга
(фото: М. Вивод)

Фотографија 10. Лула од бамбуса за дуван,
Вијетнам (фото: М. Вивод)
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Фотографија 11. Детаљ са изложбе у
Новом Сад у

Фотографија 12. Детаљ са изложбе у
Новом Сад у
Магдалена Перге
Париз, Француска
singyusih@yahoo.fr
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ВАС ПОЗИВА ДА СЕ
П Р Е Т П Л А Т И Т Е

ЗБОРНИК

Н А

М АТ И Ц Е С Р П С К Е

ЗА ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Научни часопис из области друштвених и хуманистичких
наука с непрекидним излажењем од 1950. године.
Зборник Матице српске за друштвене науке излази квартално, 4 пута годишње.
Годишња претплата (4 свеске) износи 900,00 динара (зa иностранство 30,00 €)
за чланове Матице српске 450,00 динара (из иностранства 20,00 €)
Цена појединачног примерка Зборника износи 250,00 динара (зa иностранство 10,00 €)
Наручујем I__I__I__I примерака Зборника МС за друштвене науке.
_________________________________________________________________________
Име и презиме, назив установе или предузећа

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адреса: __________________________________________________________________
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